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Als de liefde maar blijft winnen (Daniel Lohues) 
Zolang de Oostenwind blijft waaien, zullen bladeren blijven vallen 
Zolang de boer zal blijven zaaien, zal de molen blijven draaien 
Zolang de zon zal blijven schijnen, komen bloemen uit de knop 

En als de kippen blijven leggen, komen kuikens uit de dop 
 
Zolang het vuur zal blijven branden, schieten vonken naar de sterren 
Zolang de zee rolt op de stranden, en er werk komt uit de handen 
Zolang de kinderen blijven zingen, en alles gaat zoals het moet 
En als de liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed 

 
Zolang de lente maar blijft komen, en dan de zomer, en dan de herfst 
En als de winter maar blijft dromen, van nieuwe bladeren aan de bomen 
Zolang de maan gewoon blijft zorgen, voor ’t zilveren licht en eb en vloed 

En als die liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed. 
(ook te beluisteren in het Drents: https://www.youtube.com/watch?v=QaNTnBqZKRM ) 
 

Het was een verontrustende week. Het Klimaatrapport van de VN verscheen, dat kan je niet 
ontgaan zijn. We weten het allemaal wel, eigenlijk staat er niks nieuws in. En toch slaat de schrik 
je weer om het hart: onze aarde warmt nog veel sneller op dan al berekend was… Ik moest weer 
denken aan de vergelijking met de kikkers die levend in een pan water gekookt worden: omdat het 
water zo geleidelijk opwarmt, hebben ze het niet door en springen er niet uit. Tot het te laat is. Met 
dit verschil: wij zijn nog grotere sukkels dan die kikkers, want wij kunnen zelf het vuur uitdraaien 
(of laagdraaien op z’n minst). We hebben het ook zelf aangestoken immers. Zullen we op tijd écht 

wakker worden? In deze zelfde week lees ik dat China steeds meer kolencentrales (her-)opent. En 
dat zal doorgaan tot 2030, daarná pas kunnen ze hun stikstofuitstoot gaan minderen. Tja, dan kan 
ik dat éne gasleidinkje van mij laten afsluiten, maar het zet geen zoden aan de dijk. En dijken 
zullen we hard nodig hebben in de toekomst, als het water stijgt... 
Nou ja, toen schoot deze liedtekst van Lohues me weer te binnen. Hij vertrouwt op de kracht van 
de natuur, de seizoenen, de zon en de maan – én op de liefde van mensen, beter gezegd: het 

liefdevolle handelen van mensen. Ik probeer me daaraan vast te houden, er worden ook veel 

hoopgevende nieuwe initiatieven genomen door mensen om het tij te keren. Maar het is allemaal 
zo kleinschalig, helpt het voldoende en nog op tijd? Of zijn we het kantelpunt inmiddels al voorbij? 
“Dan komt het allemaal wel goed” zingt Lohues. Ik help het hem hopen, maar je moet echt een 
héél gelovig mens zijn in deze tijd. En toch maar zelf beginnen, in het klein, met wat we wél 
kunnen? “Van U is de toekomst” is het nieuwe jaarthema van de PKN. Ik slinger heen en weer 
tussen geloof (God laat de boel niet naar de bliksem gaan, toch?) en ongeloof (fijn voor God, maar 

hebben wij mensen nog wel toekomst?). Hoe vergaat het jou? Misschien een mooi onderwerp voor 
bij de maaltijd komende week? Waar durf jij nog in te geloven? En wat kun je zelf anders gaan 
doen? 
Ik wens je alle goeds, en misschien tot zondag bij de dienst. 
Ds. Leonard van Wijk 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QaNTnBqZKRM
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Liturgie HEERDE Ontmoetingskerk 15 augustus 2021 – 09.30 u.  
Voorganger: ds. Leonard van Wijk 
 

Orgelspel 

Welkom (ouderling) 
Intochtslied: LB 217 : 1, 2, 3 (staand) 
Bemoediging en groet 
Voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorg.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: En niet laat varen het werk dat zijn hand begon.  

Voorg.: Vrede voor jou van God onze Vader 
Allen: Vrede van Christus onze Bevrijder. Amen 
Zingen: LB 217 : 5 
(hierna gaan we zitten) 
Inleiding op het thema: Hoe zit dat met de duivel?? 
Kyriegebed  
Besloten met: LB 299e  I = vrouwen II = mannen 

Glorialied LB 299e 

Gloriaatje: Delen waar ben je blij mee/ dankbaar voor? 
(tegenwicht voor de narigheid in het nieuws…)   
Zingen: loflied LB 8a : 1, 2, 3 
Het Woord 
Gebed om de Geest, gezongen: LB 923: 1, 2, 3 (speciaal voor de kinderen,  

omdat er zomerpauze is in het “moment voor de kinderen”) 
Enige lezing: Markus 3:20-35 
Zingen: LB 701: 1-4 
Overdenking en verkondiging 
Zingen: LB 685: 1-5. 
Gebeden en gaven 
Vooraf: uitleg bij het Lied van de Week: Indisch Onze Vader 

Aangevraagd door Fredie van Holst. 
- Dankgebed en voorbeden; acclamatie: LB 333 

 
- Stil gebed 
- Gezongen Indisch Onze Vader 
 
Collecte aankondiging (de organist speelt een minuutje, zodat u digitaal kunt overmaken) 

Slotlied: LB 825: 1, 3, 5 
Wegzending en zegen (gezongen amen) 
 
Organist:  Theo van der Wal  Beamist:  Erik Mateman 
Ouderling:  Sarah Smit   Camera:   Hanneke Gerritsen 

Diaken:    Elly Hendriks   Koster:   Gerard Rooks 
Lector:         Murielle Stijf   

 
Collecte zondag 15 augustus 
1e collecte: Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan. 

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een 
minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel 
christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijke geloof. Kerk in Actie 
bouwt samen met lokale kerken aan een sterk vernieuwende kerk in Pakistan. 

Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen 
volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een 
jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze 

training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? 
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Voor 34 euro wordt één vrijwilliger getraind om een basiscursus te geven. Voor € 500 wordt er een 
regionale studentendag georganiseerd waar 200 studenten samenkomen. 
 

Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/christeninpakistan. 

 
2e collecte: Kerk 
 
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". 
 
Bloemen  

De bloemen van zondag 15 augustus worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht bij mevr. G. ter Avest-Nijland, in revalidatiecentrum Winkewijert in Apeldoorn. 
 
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 weinig liederen 
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 

Komende woensdag staat de koffie klaar in de Ontmoetingsruimte van de kerk. Riet Schut  
en Elly en Peter Hendriks hebben zich aangemeld om gastvrouw/gastheer te zijn. We zoeken 
echter nog meer mensen die dit willen gaan doen 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 gaan 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.  
Indien 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

