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      NIEUWSBRIEF 74 
 
     6 augustus 2021 

   

  
   

 

 

 
 
 
JIJ MOET GENIETEN! 
Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je 
zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 

(Prediker 9:9) 

 
 
Ik kwam deze bekende tekst tegen in een nieuwsbrief van het Bijbel Genootschap. Als een tip, om 
de (door Corona) toch weer wat lastige zomer goed door te komen. Ja! juich ik in eerste instantie, 
laten we inderdaad elke dag genieten van wat er wél is.  Ho, wacht even! denk ik in tweede 
instantie. Maar dat moet geen “geniet of ik schiet” worden. Ik kan ook best een dagje zonder hoor. 
Wat me hierin tegenstaat: alle commerciële reclame waar wij dag in dag uit mee bestookt worden, 

is geniet-gericht. Koop dit, koop dat – want jij hebt er récht op om te genieten. Je móet met 
Sunweb mee, anders doe jij jezelf tekort. Je hebt wel wat beters te doen, dus geniet van die robot-
stofzuiger (en die robot-grasmaaier). Zonder een apparaat van € 499,- kun jij niet echt genieten 
van je kopje koffie. Geniet van de nieuwe techniek in ons laatste automodel. U zult eindeloos 
genieten van ons 7-gangen diner. 
Zo. Begint het je al een beetje tegen te staan? Het 11e gebod: “Gij zult genieten!”  
Maar ik moet helemaal niks. Mijn lijf trekt kamperen niet meer (slapen op zo’n luchtbed is afzien), 

maar toen we dat vroeger deden -met een tent uiteraard, geen sleurhut- genoten we van het vele 
buitenzijn, én van het ontbreken van al die spullen thuis! Drie weken geen TV, Heer wat een 
zegen!  
“Het bestaan is leeg en vluchtig” – nou, Prediker, dat valt nogal mee hoor. Liever gezegd: ons 
bestaan is tegenwoordig tjok- en tjokvol. Wij verlangen juist naar leegte… ruimte… 
En wat een spelbreker is de schepping. Die begint met hitterecords, bosbranden, smeltende 
gletsjers en overvloedige regenval in het verkeerde seizoen aan te geven dat ze zo onderhand wel 

klaar is met dat grenzeloze geniet van ons. Flauw hoor.  
Waar zijn we toch mee bezig? 
Tijdens onze vakantie hebben we genoten van een bezoek aan Burgerboerderij De Patrijs in Vorden 

(niet ver van Lochem). 2 jonge bevlogen echtparen zijn bezig om een intensieve melkveehouderij 
over te nemen, en om te zetten in een kringloopboerderij met de helft minder koeien, wat varkens 
en kippen, en groenteteelt. Waar het gras niet meer knalgroen maar bont van kruiden is – en waar 

de patrijs kan terugkeren. (= teken van gezond ecosysteem) Financieel een heksentoer, want 
naast hinderlijke regels en wetten, werken de banken bepaald niet mee. Daarom zoeken ze 500 
burgers die deelgenoot worden (je koopt dus een aandeeltje). En 1700 consumenten die ‘lid’ willen 
worden = vaste afnemer van hun producten. Wat een dappere mensen, ze weten dat ze zullen 
moeten “zwoegen onder de zon” om deze transitie rond te krijgen. Maar ze weten ook: het móet 
echt anders nu. Want anders valt er straks helemaal niks meer te genieten…  

(Meer weten? Kijk op: cooperatie.depatrijs.eco ) 

Variatie op die bekende drank-slogan “geniet maar drink met mate”:  
ik wens je voor de komende week toe “geniet met mate”.  
Hartelijke groet, ds. Leonard van Wijk 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/ECC.9.9
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Liturgie HEERDE 8 augustus 2021 
Voorganger: ds. Ds. G. Ruiterkamp, Apeldoorn 
 

DE VOORBEREIDING 

 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Wij worden stil 
Intochtslied: 276. ‘Zomaar een dak’ 
Bemoediging en groet: 
 v. Onze hulp is en zal komen van JHWH 

 a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 v. die trouw is over alle generaties heen 
 a. en die nooit laat vallen wat zijn hand begon. Amen. 
 v. JHWH wil met u zijn! 
 a. en ook met u! 
 
Kyriegebed (na elke bede zingen wij 368d ‘Houd mij in leven’) 

Glorialied: 326:1, 2, 3. ‘Van ver, van oudsher aangereikt’ 

 
DE SCHRIFTEN 
Het gebed om de Geest 
Spiegelverhaal 
Lezing uit de Tora: Exodus 16: 1-8 

Zingen: 687:1, 3. ‘Wij leven van de wind’ 
Lezing uit de Evangeliën: Johannes 6: 1-15 
Zingen: 392. ‘Wie kent de eenvoud van het breken’ 
De uitleg en verkondiging 
Zingen: 383:1, 2, 4. ‘Zeven was voldoende’ 
 
HET DELEN 

De gebeden (dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader) 
 (na elke bede zingen wij 368g ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’) 
De gaven 
Slotlied: 423. ‘Nu wij uiteengaan vragen wij God’ 

Zending en zegen (beantwoord met:) 
 a. Amen 
 

Organist:  Maarten Westenberg  Beamist:  Henk Ottens 
Ouderling:  Gerard Doggen   Camera:   Chris Burger 
Diaken:    Lidie Dijkink   Koster:   Anneke de Vries 
Lector:         Fredie van Holst   
 
Collecte zondag 8 augustus 

1e collecte: Zondagse bloemengroet 
Elke zondag gaat er een boeket bloemen namens onze gemeente naar een 
van onze gemeenteleden die wat extra aandacht verdient.  
Deze bloemen worden door de diaconie betaald en daar willen we via deze 
collecte aandacht aan besteden. 
 
 

 
2e collecte Doel van de Maand: War Child 
Kinderen sterker dan oorlog - zo doen wij dat 

Wij bieden psychosociale steun, bescherming en onderwijs aan kinderen in 
conflictgebieden. War Child helpt wereldwijd kinderen hun oorlogsverleden 
van zich af te schudden.. 160 miljoen kinderen groeien op in 
conflictgebieden. Het geweld in deze gebieden heeft grote invloed op hun 

gedrag en zorgt voor psychosociale problemen. Zij vertonen daardoor 
vaker agressief gedrag, zijn teruggetrokken en gaan sociale interactie uit 
de weg. Sommigen kinderen zijn angstig, slapen slecht en gaan weer in 
hun bed plassen. 

 
Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening NL54RABO 

0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. "doel van de collecte". 
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Bloemen  
De bloemen van zondag 8 augustus worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 

gebracht bij mevr. A.S. Kerstens in het Zonnehuis te Zwolle. 

 
Uit de gemeente 
Dhr. L.J. Jonker verblijft in in Hanzeheerd, Brinkhoven, kamer 205, Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. 
Mevr. G. ter Avest- Nijland verblijft in Revalidatiecentrum Winkewijert, afd. B, kamer 127, Zuster 
Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn. 
Mevr. A.S. Kerstens, verblijft in het Zonnehuis, afdeling Vechtstraat 8, Nijenhuislaan 175, 8043 WB 
Zwolle. 

  

Richtlijnen voor het bijwonen van een kerkdienst 

Alle regels zoals het RIVM voorschrijft, zijn ook van toepassing bij ons in de kerk. Als u of iemand 
binnen het gezin of huishouden koorts en/of verkoudheidsklachten heeft, moet u thuisblijven. U 

hoeft zich niet aan te melden. Wel zal er een lijst liggen waarop u uw naam en telefoonnummer 
moet vermelden. 
Tijdens de kerkdienst blijven de deuren open. Ook de buitendeur, dit i.v.m. de 
ventilatie.  

 
Lied van de Week 

Vorig jaar zijn we begonnen met een lied van de week. Op dit moment worden er geen liederen 
meer aangeleverd. Misschien is dit dan ook het moment om hiermee te stoppen, tenzij u toch nog 
graag een lied wilt horen. Laat ons dit dan weten. We hebben wel hele mooie liederen gehoord.    

 

Koffie-ochtend 
Op een aantal woensdagen staat de koffie klaar in de Ontmoetingsruimte van de kerk. Riet Schut 
heeft zich al aangemeld om gastvrouw te zijn. We zoeken echter nog meer mensen die gastvrouw 
of gastheer willen zijn en mensen die de koffie willen zetten. Het zou fijn zijn wanneer er een 
groepje is, zodat er een rooster gemaakt kan worden. Het is de bedoeling dat die 
woensdagochtenden een inloopochtend gaat worden. Voel u dan vrij om zomaar even binnen te 
komen, een kop koffie te drinken, een praatje te maken. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van 

harte welkom.  
Als u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, 
laat het dan weten. Voorlopig bij Fredie van Holst. 

De koffie-ochtenden zijn voor dit jaar gepland op: 18 augustus - 1, 15 en 29 september – 13 en 27 
oktober – 10 en 24 november – 8 en 22 december. 
 

 
Wilt u een gesprek met de predikant ds Leonard van Wijk, bel dan naar: 06-37230694 of 
email:predikant@okheerde.nl. 
 
Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl   tel. 694216 

predikant@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

