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      NIEUWSBRIEF 77 
 
     27 augustus 2021 

   

  
   

 

 

 
In de nieuwsbrief van het magazine ‘Petrus’ las ik het onderstaand artikel: 
 
De kerk in ‘Ik kreeg een verlangen naar rust’. 

 

Kerkgangers komen en gaan. Wat beweegt mensen om zich aan te sluiten bij een protestantse 

gemeente? Een mevrouw (59) was van huis uit niet kerkelijk, maar voelde zich toch 
aangetrokken tot de kerk in het dorp - net als haar man. Ze besloot de dominee een e-mail te 
sturen. 
 

“Ook al ben ik van huis uit niet kerkelijk, toch kreeg ik altijd een verlangen naar rust als ik langs de 
kerk in mijn buurt liep. Ik had een bepaald gevoel bij de kerk – en mijn man had dat ook. Hij was 

grootgebracht in een kerkelijk milieu, maar had zich laten uitschrijven. Maar ook bij hem haakte er 
iets aan. Daarom hadden we het er weleens over om lid te worden. We zouden dat dan samen 
doen. 
‘Ik weet dat ik alles bij God kan neerleggen’ 
 
Ik heb de dominee die de uitvaartdienst deed een mail gestuurd en verteld over Dicks ziekte en 
onze gedachten. Een half uur later belde hij al. Dat leidde uiteindelijk tot onze kerkgang en 

lidmaatschap. We bereidden ons ook voor op onze doop en belijdenis in de paasnacht. Maar dat 
traject moest ik alleen lopen: Dick overleed vorig najaar. 
Voor mij is de kerk nu een warm bad. Veel mensen steunen me. En ik weet dat ik alles bij God kan 
neerleggen.” 
 
 

Deze laatste zin triggerde me. Ik hoor vaak dat mensen kaarten 
krijgen wanneer ze ziek zijn. Er zijn ruim anderhalf jaar geen 
activiteiten meer in de kerk geweest. Maar ik hoop dat de kerk 

wel een warm bad kan zijn. Een plek waar je tot rust kunt komen. 
Een plek waar je God en elkaar kunt ontmoeten. 
 
Zo langzamerhand komen er weer meer mensen en we hopen dat er dit jaar wel weer wat meer 

mogelijk is. TOF wil graag weer beginnen. Mogelijk gaan er ook weer wat gespreksgroepen starten. 
Om de 2 weken is er op woensdag een koffie ‘Ontmoeting’. En wie weet wat er nog meer weer gaat 
starten. 
 
Lied 975 is een mooi lied wat hierbij past. 
 
Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 
 
Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het Heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus´ glorie 
is op aarde neergedaald. 

Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn. 
 
Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 
 

       Fredie van Holst-Frölich 
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Liturgie HEERDE Ontmoetingskerk, 29 augustus 2021 – 09.30 uur 
Voorganger: Ds. M. Schut, Elburg 
 

Orgelspel 

Welkom (ouderling) 

Intredelied/aanvangslied: Ps. 100: 1, 2 gemeente 

 

Stil gebed 

 

Onze hulp  

Votum en groet 

Verootmoedigingsgebed 

Samenvatting wet aanduidenderwijs  

Zingen: lied 215: 1, 2 

Gebed om verlichting met de heilige geest 
Eerste schriftlezing: Spreuken  9: 1 – 11 (door voorganger) 
Orgelspel 
Tweede schriftlezing: Joh. 6: 41 -59 (door lector) 

Lied als filmpje: Lead me o Lord (https://www.youtube.com/watch?v=pnVZS0VfQlw) 
 

Verkondiging  
Inleidend orgelspel 
Lied 361: Er heeft een stem gesproken: 1, 2, 4, 5 
 
Gedachtenis mevr. Gerrie van der Maten-ten Hove 
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed 
Voorbede 
Gebed in stilte 
Afsluiting 

 
Avondmaals overgang 

Inzameling van gaven  
Tafelwoorden en –gebed   
Iona tafelgebed: Gezegend is onze broeder Jezus (uit: De eerste dag, lente 2006) 
 
Slotlied: lied 670; 1, 2 ,6 gemeente 

 
Wegzending en zegen 
 
Organist: Daan Dekker Lector: Arend Strikwerda 
Ouderling Mart Meeske Media: Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Bart Heres Koster: Berthold Koops 
 

 
Collecte zondag 29 augustus 

Er is één collecte: we collecteren voor Noodhulp in Haïti 
 

Na de tropische storm Grace is het 

dodental verder opgelopen en gaat 
richting de 1.500. Bijna 7.000 mensen 
zijn gewond en meer dan 83.000 huizen 
zijn beschadigd of vernietigd. Ook 
bemoeilijkt de nasleep van de storm de 
hulpverlening vanwege ondergelopen 

gebieden en modderstromen.  
Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti 
met regelmaat.  

Foto: Dakloos geraakte Haïtiaanse kinderen schuilen voor tropische storm Grace 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pnVZS0VfQlw
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Na orkaan Matthew in 2016 bouwde Kerk in Actie via ACT rampbestendige huizen. Deze huizen 
staan in het huidige aardbevingsgebied en staan nog steeds overeind. Uw steun doet ertoe! 
 

Via ons internationaal kerkelijk netwerk (ACT) hebben we direct 1.000 hygiënepakketten en 500 

nood/bouwpakketten kunnen uitdelen. Ook wordt er nu geld uitgetrokken voor het herstellen van 
waterbronnen. Gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de 
loer. 
Uw steun blijft nodig! 
 
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 29 augustus worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht bij dhr. J. ter Avest. 
 
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. 
 
Huwelijksjubileum 

Dhr. Henk IJzerman en mevr. Marietje IJzerman-de Jong hopen 29 augustus hun 65-jarig huwelijk 
te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
 
Gedachtenis 
Mevr. Gerrie van der Maten-ten Hove, Hanzeheerd, Brinkhoven, kamer 203 is 19 augustus op 90-
jarige leeftijd overleden. Donderdag 26 augustus vonden de dienst van afscheid en de begrafenis 
plaats. Tijdens de dienst van zondagmorgen 29 augustus zal de gedachtenis in het midden van de 

gemeente plaats vinden. 
 
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 wil 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. 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: 1, 15 en 29 september – 
13 en 27 oktober – 10 en 24 november – 8 en 22 december.  
 
GEVRAAGD! 
In september komen er in de Gemeente Heerde (Wapenveld) mensen uit Afghanistan wonen, 
Vader- Moeder en 3 kinderen 8 – 5 – en 1 jaar oud. Mijn vraag is: zijn er mensen die 
huishoudelijke spullen hebben (tafel, stoelen, bedden, wasmachine e.d.) die niet meer worden 
gebruikt en die je eigenlijk best kwijt wilt? Neem contact op met Peter Hendriks, tel. 0578-755110, 
of per e-mail peter.hendriks@telfort.nl of Els Schouten, tel. 0578-842998 of per e-

mail cschouten@outlook.com. Ook b.v. een fietsje of een step voor de kinderen zou heel leuk zijn. 
Bij voorbaat dank! 
 
 

mailto:peter.hendriks@telfort.nl
mailto:cschouten@outlook.com
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KERK IN ACTIE 
In de week van 22 t/m 27 november 2021 gaat KERK IN ACTIE voor de 2e keer een landelijke 
huis-aan-huiscollecte houden voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. We zijn op zoek naar 

een coördinator voor de Gemeente Heerde. (Er heeft zich al iemand gemeld die op alle fronten wil 

helpen). De collecte van 2020 was een succes, de opbrengst in Heerde was € 2.668,39 en landelijk 
€ 540.000,00. Wie wil zich een paar weken inzetten voor deze kinderen? Dat de situatie daar 
vreselijk is weten we allemaal. U kunt zich opgeven per e-mail bij collecte@kerkinactie.nl t.a.v. 
Wilco Korts of tel 030-8801701 of bij Els Schouten, e-mail  cschouten1943@outlook.com, tel. 

0578-842998. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     “Van U is de Toekomst !” 

  STARTZONDAG 5 september 

Volgende week zondag is het zover: na een jaar waarin er heel veel niet kon door corona, hopen 
we op 5 september (ik zou bijna zeggen: Deo Volente…) elkaar eindelijk weer voluit te kunnen 
ontmoeten bij de aftrap van een nieuw kerkjaar, de Startzondag. Volgende week meer info 
hierover, maar nu alvast dit: 
− aanvang dienst 09.30 uur; we introduceren het nieuwe PKN Jaarthema “Van U is de toekomst” 

− 10.30 uur: koffie met zelfgebakken taart 

− daarna gelijktijdig activiteiten (bloemen bossen, werken aan het “Regenboog-wandkleed”, lekker zingen met 
Daan of Henk aan de piano, en de kinderen een eigen programma; of gewoon lekker bijpraten…) 

− rond 12.15 uur besluiten we met een hamburger-lunch. 

 
OPROEP 1: we dagen jullie uit om zaterdag 4 september je favoriete taart te bakken, en 
zondagmorgen mee te nemen. Zodat we een toffe koffietafel krijgen. 
Oproep 2: neem allen een bos bloemen mee – geen gemengd boeket, maar bv. een bos 
chrysanten. Bloemen uit eigen tuin en groene takken mag ook. Hiervan worden na de dienst 

boeketten gemaakt om in heel Heerde te bezorgen! 
 
Volgende week meer info!! Namens de WG Vieren, ds. Leonard van Wijk 
 
 
 
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 

mailto:collecte@kerkinactie.nl
mailto:cschouten1943@outlook.com
predikant@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

