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Vakantie: oefenen in de kunst van het niks doen. 
 

 
Hier kan ik dus heel erg om lachen. Ik vermoed: omdat ik er niet zo goed in ben, dat niks doen. En 
velen met mij… Hoe zit het met jou? Ik spreek nogal eens ‘senioren’ (we willen niet meer ‘oud’ of 
‘bejaard’ heten), die me vertellen dat ze ná hun pensioen nog drukker zijn dan ervoor. Dat is toch 
lichtelijk verontrustend. Op de kleinkinderen passen, vrijwilligerswerk, sporten, kerkwerk (!), 4x 

per jaar met de caravan op pad, eindelijk die cursus schilderen volgen, de krant en de email 
bijhouden, toch nog even een verbouwinkje thuis, klussen bij de kinderen… Ik word al moe als ik 
ernaar luister. 
“Ledigheid is des duivels oorkussen”. Ken je die nog? Hoort toch wel een beetje bij onze 
protestantse opvoeding – samen met het calvinistische “je moet woekeren met je talenten”. En: 
“Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan”. (Die laatste klopt echt niet, overigens. Ik ken 
genoeg mensen bij wie dat wel degelijk het geval was.) Als ik terugdenk aan mijn jeugd: mijn 

vader werkte tot zijn 65e nog 6 dagen in de week. En de handen van mijn moeder stonden nooit 
stil: als ze al eens op een stoel zat, werden er piepers geschild en boontjes gedopt, kleren versteld 
en knopen aangezet, kleedjes gehaakt of sokken en truien gebreid. Het meest frivole (in de zin van 
niet-nuttig) was: borduren. Maar niks doen was geen optie. Alleen op vakantie in Friesland werd er 
een weekje gezondigd. Zo’n week vloog om en eigenlijk deden we niet veel – er was ook geen ruk 
te doen daar. Alleen een beetje zwemmen in het Tjeukemeer. Je had dan de tijd om de geur van 

hooi echt te ruiken, het ruisen van het riet werkelijk te horen, en de lome koeien in de wei te 
observeren. ’s Avonds stond Monopoly op het menu. Nou, dat was het wel zo’n beetje. En dat was 
voldoende. Nee: het was heerlijk! Althans, voor ons: mijn moeder had eigenlijk nog geen vakantie, 

die stond met verhit hoofd voor 7 personen te koken… 
Niks doen valt ook helemaal niet mee: probéér het maar eens een uurtje per dag. En zonder je 
schuldig te voelen, hè! Ook geen krant of boek lezen? Geen Smartphone? Nee, echt helemaal niks. 
Alleen maar zitten en ‘zijn’. Beetje mijmeren, ‘wetenschappelijk suffen’. Praten ook niet? Hmm, is 

een twijfelgeval. Want ons hoofd werkt tegenwoordig veel harder dan onze handen. Hooguit het 
type gesprek als in de cartoon hierboven, en dan niet te lang… Ja maar waar is dat goed voor dan? 
Sorry hoor, wat een stomme vraag. Dan zeg je dus dat niks doen toch weer ergens nuttig voor 
moet zijn!? Die nuttigheid, dát moeten we nou juist 1 uurtje per dag loslaten. Om een klein beetje 
menselijk te blijven, en ons hart vrij te houden. Is dat nuttig genoeg, denk je? 
Je raadt het al: ik ga zelf weer een weekje oefenen in niks doen, in een mijmerhuisje aan zee. 
Ik ontmoet je graag op de Startzondag 5 september.  

Ds. Leonard van Wijk 
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Liturgie HEERDE Ontmoetingskerk 22 augustus 2021 – 09.30 u.  
Voorganger: ds. Siena Cnossen - Hoekzema 
 

Thema: Vallen en opstaan  

 

Orgelspel 

Welkom, mededelingen 

Eerste lied 286: 1 en 3 Waar de mensen dwalen in het donker  

 

Votum, groet en drempelgebed 

Gebed om ontferming 

Loflied: lied 103c: 1, 2 en 3 Loof de Koning, heel mijn wezen    

 

Inleiding op het thema: Vallen en opstaan  

Gebed voor de opening van de bijbel  

Eerste lezing: Psalm 103: 8-22 (NBV door lector)  

Verbindend orgelspel 

Tweede lezing: Johannes 7: 53  - 8:11 (NBV door lector) 

Zingen lied 800: 1 Wat zou ik zonder U geweest zijn  

Uitleg en verkondiging   

Na inleidend meditatief orgelspel zingen lied 42:3 Hart onrustig, vol van zorgen  

 

Gebeden 

 

Lied van de week: deze week komt het lied van Mart Meeske. Zij heeft dit lied ervaren ‘als 

een knipoog van boven’.  

 

Collecte moment 

Slotlied lied 871: 1, 3 en 4 Jezus zal heersen waar de zon  

Zegenbede met gezongen amen 

 
 
Organist:  Henk van der Maten  Lector:         Janet Tijssen  
Ouderling:  Hotze Talsma   Media:    Erik Mateman 

Diaken:    Peter Hendriks   Koster:  Paul Dijkink 
 
Collecte zondag 22 augustus 
1e collecte EBC Schuilplaats 

Evangelisch Begeleidingscentrum in ’t Harde. Het EBC biedt op professionele 
wijze hulp aan (jong)-volwassenen die met een of meer van de volgende 
problemen kampen: depressie, faalangst, trauma’s, gebrek aan structuur en 

ritme en moeite om met anderen om te gaan. 
 

2e collecte: Diaconie 
 
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 22 augustus worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 

gebracht bij dhr. L.J. Jonker verblijvend in Hanzeheerd, Brinkhoven, kamer 205, Brinkhoven 1, 
8181 DB Heerde. 
 
Uit de gemeente 

Dhr. L.J. Jonker verblijft 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. 
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Overleden 
Mevr. Gerrie van der Maten-ten Hove, Hanzeheerd, Brinkhoven is 19 augustus op 90-jarige leeftijd 
overleden. De dienst van afscheid zal plaats vinden op donderdag 26 augustus om 11.00 uur in de 

Ontmoetingskerk met aansluitend de begrafenis op begraafplaats Engelmanskamp. Vooraf is er van 

10.15 – 10.45 uur gelegenheid tot condoleren. 
De gedachtenis in het midden van de gemeente zal plaats vinden tijdens de morgendienst van 
zondag 29 augustus. 
  

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.  

 

Beamer presentatie en beeld kerkdienstgemist.nl 

Vorige week is een nieuwe installatie voor beamer en kerkdienstgemist.nl in gebruik genomen. 

Afgelopen zondag was hier al iets van te zien. Voorheen waren dit twee aparte systemen en werden 

dan ook door twee mensen bediend. Door een nieuw softwaresysteem zijn beide functies nu 

gecombineerd in één systeem en kan door één persoon bediend worden. Het belangrijkste verschil 

is merkbaar voor de kijkers thuis. Het beeld van de beamer presentatie wordt rechtstreeks 

doorgegeven i.p.v. via de camera. Er is ook een tweede camera beschikbaar die beelden recht van 

voren mogelijk maakt. In de kerk is het verschil merkbaar doordat de beamer presentatie nu 

breedbeeld is. De bediening vergt nog een ‘in leer proces’. Mogelijk loopt e.e.a. nog niet vlekkeloos. 

We vragen uw begrip hiervoor. Suggesties voor verbetering zijn altijd welkom. 

 
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 wil horen. Laat ons dit dan weten. We hebben wel hele mooie liederen gehoord.    
 
 

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

