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     3 september 2021 

   

  
   

 

 

 
TOEKOMST… 
“Van U is de toekomst” is het thema van de Startzondag (5 september a.s.), en dat is ook het 
nieuwe Jaarthema van de landelijke PKN. Het meeste denk- en mijmerwerk doe ik achter het stuur, 
omdat ik nogal veel op pad ben. En al rijdend fladderen de gedachten en associaties door mijn 
hoofd… 
“Veel mensen hebben geen flauw idee van hun toekomstig pensioen!!!” – zo probeert een radio-

reclame mij op te fokken. Nou, dat valt wel mee denk ik. Ik krijg jaarlijks een glashelder overzicht 
van mijn pensioenopbouw, inclusief AOW. Hou ‘es op met die bangmakerij, ik ga niks tekort 
komen. 
Toekomst = dat wat op mij toekomt. Daar heb ik heel weinig invloed op. Ja in het klein kan ik mijn 

keuzes maken (welke baan, welke partner, woonplaats etc.). Maar er is heel veel waar ik totaal 
geen invloed op heb. Gezondheid bijvoorbeeld. “De wereld voegt zich niet naar jouw gedachten – 

die gaat gewoon zijn eigen gang” las ik ergens. Tja, daar kun je weer 2 gevoelens bij hebben: 
ofwel ‘dat is beangstigend’ ofwel ‘nou, dat relativeert lekker!’ Ik probeer het laatste te beoefenen. 

 
Toekomst, is dat plan-baar? Lang geleden waren wij mensen jagers-verzamelaars. We leefden 
in het heden, en trokken rond, en deden het met wat we onderweg tegenkwamen. Totdat we ons 
gingen vestigen op een vaste plek, en landbouwers/veehouders werden: toen begon het grote 

plannen. Je kon niet al je graan opeten, je moest immers zaaigoed voor het volgende jaar 
overhouden. Toen overigens, begon ook het gelazer tussen mensen: de strijd om grond en bezit… 

Hoezo zet jij hier opeens een bordje op de steppe met de tekst “Van mij”? De aarde is van 
iedereen toch!? Zowel het toekomst plannen als het “van mij!” zijn totaal uit de hand gelopen, 
weten we inmiddels. Samen te vatten in 1 woord: groeikapitaal. Alsof dat het hoogste geluk is. De 
Mammon wordt volop aanbeden, we zijn keihard gaan negeren dat God de eigenaar van de aarde 
is. 
“De toekomst begint nu !” Tja, waarheid als een koe. Alles wat we vandaag doen, heeft 
gevolgen voor morgen. Dit kan hoopvol bedoeld zijn: “Laat je niet te veel bepalen door je verleden, 

je toekomst begint nu! Je kunt nu beginnen met echt te leven.” In een notendop is dit waar het 
volgens mij om draait bij het bijbelse begrip vergeving. Maar deze kreet kan ook alarmerend zijn, 
en dat is-ie steeds vaker in onze tijd: als we nu niet als de bliksem anders gaan leven, is er straks 
geen toekomst en geen leefbare aarde meer. Het ontmoedigende is: we lijken in een logge 
mammoettanker te varen, die moeilijk te keren is. We weten het wel, maar… ga het maar eens 
anders doen. En: helpt dat wel? 

“Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst”. Zo staat tegenwoordig 
als waarschuwing bij elk financieel product, vooral bij beleggingen. Maar ja, wij mensen zijn ras-

optimisten. Wij hopen en geloven er het beste van… Dat is ook wel onze kracht: daarom hebben 
we het als mensheid zover gebracht. En nu kom ik bij de kerk en de startzondag: als kerk zijn we 
al 2000 jaar van die hardnekkige optimisten. Tweeledig: God laat de wereld niet uit zijn handen 
vallen. “Van U is de toekomst, kome wat komt” (H. Oosterhuis). En: het is nooit te laat om te 
veranderen en goed te doen. Alleen als je de hoop laat varen – ja dan is er geen hoop meer.  

Gaat de afkalvende kerk het overleven? Nou, in de toekomst de kerkdíenst wellicht niet. Maar de 
kerk wel: want die bestaat uit mensen en God weet ons door de geschiedenis heen toch steeds 
opnieuw te vinden en te raken. Jezus beloofde ons niet de eeuwig blijvende kerkdienst, Hij 
beloofde het Koninkrijk van God. Een nieuwe hemel (? o, die ook?) en een nieuwe aarde. In de 
tussentijd: laten we ons best doen om de huidige aarde in stand te houden én mooier te maken. 
Ik hoop je zondag te ontmoeten bij de Startzondag,  
hartelijke groet ds. Leonard van Wijk 
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Liturgie HEERDE Ontmoetingskerk 5 september 2021 – 09.30 u.  

Voorganger: ds. Leonard van Wijk 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vanaf 09.15 uur: orgelspel door Henk van der Maten 
 

Welkom door ouderling 
 
Intochtslied (staand): “Samengekomen uit onze huizen”. Vers 1 – 3. Vers 1: zanggroep. 
Tekst en muziek: Henk van der Maten. 
 
1. Samengekomen uit onze huizen, 

vieren wij hier dat God van ons houdt. 
Willen wij horen wat Hij wil zeggen, 
hoe Hij Zijn rijk van liefde bouwt. 
 
2. Samengekomen uit onze huizen, 
willen we laven aan de bron. 
Dorst die gelest wordt, mens die gevuld wordt, 

leven voorbij de horizon. 

 
3. Samengekomen uit onze huizen, 

willen wij bidden voor wie lijdt. 
Kyrie Eleison, Heer God, ontferm U, 
wees met Uw mensen wereldwijd.  
 

 

Bemoediging en groet 
voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorg.: Die ons en de aarde niet uit zijn hand laat vallen 
Allen: Want van U is de toekomst – kome wat komt!  

voorg.: Vrede voor jou van God onze Vader 
Allen: Vrede van Christus onze Bevrijder. Amen 
 
Zingen: “Samengekomen uit onze huizen. Vers 4 en 5. (hierna gaan we zitten) 
4. Samengekomen uit onze huizen, 
willen wij zingen tot Zijn eer. 

Hij, onze vreugde, Jezus Messias. 
God onder mensen, onze Heer. 

5. Samengekomen uit onze huizen, 
straks weer van hier, de wereld wacht. 

Mensen ontmoeten, Gods handen, voeten, 
doen zoals Jezus, onze kracht. 

 
Gebed voor deze zondag 
 

Glorialied: Jubilate Deo, omnis terra (Taizé) 
Vertaling: Juich voor God, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde! Halleluja, in vreugde. 

 

 

“Van U is de toekomst !” 
STARTZONDAG 5 september 
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Inleidend woord: jaarthema “Van U is de toekomst”. 

 

Inleidend lied: Jules de Corte “Ik zou weleens willen weten” (YouTube) – verzoeklied Hennie.  
Een lied vol verwondering en vragen. 
 
De kinderen naar voren: toekomst? 
De kinderen gaan naar de eigen ruimte. 
 
Blik op de toekomst 1: Adrie van Leeuwen–van Apeldoorn 

 
Zingen: “Onze Vader verborgen” H. Oosterhuis. Zanggroep. 
 
Onze Vader verborgen, 
uw Naam worde zichtbaar in ons, 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 

met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid is en genade - 
waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw hand op ons hart 
breek het ijzer met handen 

breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst -  kome wat komt. 
 
Gods toekomstplaatje 1): Openbaring 21:1-6. Door lector Willeke Mateman 

Blik op de toekomst 2): Coby de Jong (video-opname) 
 
Zingen: LB 880: “Het leven op aarde is vreugde en rijkdom”.  

v.1 en 3 zanggroep, vs. 2 en 4 gemeente 
 
Gods toekomstplaatje 2): Jesaja 35:1-10, herschreven anno 2021 
 
Blik op de toekomst 3): Leonard, korte overweging. 
 

Zingen: een gebedslied: LB 695: 1-5 
 
Afscheid van Jeanet de Jong 
Door Alfred van Olst en Jeanet zelf. Zegen voor Jeanet 
 
De kinderen komen terug 
Kinderlied: Elly en Rikkert – “Er is hoop, een betere wereld” 

 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Gezongen Onze Vader: LB 1006 “Onze Vader in de hemel” 
 
Collecte aankondiging: (geef via Scipio, of collecte bij de uitgang!) 
1. Kerk in Actie (Werelddiaconaat): Ghana- een sterke kerk op een kwetsbare plek 

2. Diaconie 
 
Slotlied: “Om bloesem aan de bomen”. Tekst A.F. Troost. (melodie “Op bergen en in dalen”) 
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2. Om water op het droge, om groei in de woestijn, 
 om doorzettingsvermogen voor wie mistroostig zijn, 
 om werk voor werkelozen, om toekomst hier en nu, 
 om hulp voor hulpelozen, roepen wij Heer, tot U! 

 
3.  Om goedheid die kan delen, om brood dat breken kan, 
 om vrede voor zovelen, om land voor alleman, 
 om gulheid die kan geven, om eigen ommekeer, 
 om mededeelzaam leven, bidden wij U, o Heer. 
 
4. Om hoop, geloof en liefde, om vrijheid en om recht – 

 dat eindelijk geschiede al wat Gij hebt voorzegd: 
 uw Rijk Heer laat het komen, uw wil alom gedaan, 

 dan zal aan alle bomen de bloesem opengaan! 
 
Zending en zegen 
Gezongen Amen 
 

UITGANGSCOLLECTE 
 
Koffie met jullie zelfgebakken taarten! 
 
Organist: Daan Dekker/Henk van der Maten  
Ouderling: Sarah Smit Kindernevendienst: Tjitske Koops 

Diaken:  Wim van Ommen Media:  Bart Heres / Ben van Damme 
Lector: Willeke Mateman Koster:  Willeke Mateman 

 

 

 

 

Collecte Zondag 5 september  

1e collecte: Ghanese kerk helpt jongeren aan werk 

Ghana heeft een jonge bevolking: meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. Ze zijn 

energiek en willen allemaal iets van hun leven maken. Vooral vanuit de afgelegen 

dorpen in het droge noorden van Ghana trekken veel jongeren naar de grote steden in 

het zuiden, op zoek naar werk. Een deel heeft succes, maar een ander deel komt in 

moeilijkheden. De kerk in Noord-Ghana wil jongeren kansen bieden in hun eigen 

omgeving. Ieder jaar krijgen veertig jongeren daarom de kans om 

ondernemersvaardigheden en een praktisch vak te leren. Monica (21) leert nu het 

kappersvak. Priscilla (25) leert weven en wil later een eigen weverij beginnen. Elisha 

(24) wordt opgeleid als kleermaker. Hij wil later als kleermaker aan de slag in zijn eigen 

dorp en zelf ook mensen opleiden.  
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● Voor 200 euro wordt één jongere zes weken getraind in ondernemersvaardigheden 

● Voor 200 euro krijgt één jongere begeleiding op zijn stageplek  

● Voor 85 euro krijgt één jongere materiaal om zijn bedrijf te starten 

Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u de Ghanese kerk om jongeren 
een vakopleiding bieden?  Steun dit werk via de collecte voor Kerk in Actie in onze kerk. Dank u 
wel!  
 
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 worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. J.G. 
van Olst. 

Uit de gemeente 
Dhr. L.J. Jonker verblijft in Woon- zorgcentrum Hanzeheerd, Brinkhoven, kamer 205, Brinkhoven 1, 
8181 DB Heerde. 

Mevr. A.S. Kerstens verblijft in het Zonnehuis, afd. Vechtstraat 8, Nijenhuislaan 175, 8043 WB 
Zwolle. 
Mevr. G. ter Avest-Nijland is vanuit revalidatiecentrum Winkewijert in Apeldoorn, overgeplaatst 
naar Hospice De Regenboog, Potsgildewegje 3, 8071 WP Nunspeet. 

Mevr. M.H.A. Koek-Efferink is opgenomen in woon- zorgcomplex Huis ter Heijne, Statenweg 3, 
8141 SH Heino. 
Dhr. J.G. van Olst heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 
Mevr. A.Z. Schoppers-Molengraaf is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 
AB Zwolle. 
Mevr. L. Walsweer is opgenomen in het UMC Groningen, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen. 

Postadres: Universitair Medisch Centrum Groningen, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen. 
 

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. Er zal geen intekenlijst meer liggen. 

Tijdens de kerkdienst blijven de deuren open. Ook de buitendeur, dit i.v.m. de 
ventilatie. 
 

 

 

 

 

     “Van U is de Toekomst !” 

  STARTZONDAG 5 september 

 

Aanstaande zondag gaan we met elkaar een mooie start van het nieuwe kerkjaar maken: de 

Startzondag. Met:  
• Hopelijk een volle kerk (als het vol wordt: ga ook boven op het balkon zitten) 
• Daan Dekker en Henk van der Maten als onze muzikale gidsen 
• Daan hoopt een mini-zanggroep in te zetten 

• Gods visioen van de toekomst in de bijbelteksten 
• 2 of 3 gemeenteleden die iets vertellen over hoe zij de toekomst zien 
• Kindernevendienst die er weer is!!  

• Een regenboog aan bloemen voorin de kerk (zie de oproep hieronder) 
 
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: 
- voor en met de kinderen 
- bloembossen maken 

- werken aan het “Regenboog-wandkleed” (dat een jaar voorin blijft hangen, en waar steeds  
  wisselende beelden en teksten op kunnen) 
- lekker zingen met Daan of Henk aan de piano, in de kerkzaal 
- of natuurlijk gewoon lekker bijpraten en elkaar ontmoeten 



6 
 

 
Rond 12.15 uur starten we met een afsluitende overheerlijke hamburger-lunch. 
 

OPROEP 1: BAK JE FAVORIETE TAART (op zaterdag 4 september) 

En neem die zondagmorgen mee. Zodat we de tofste koffietafel van Heerde krijgen. (Graag de 
taart al in stukken snijden!) 
 
OPROEP 2: NEEM EEN BOS BLOEMEN MEE 
Geen al prachtig gemengd boeket, maar gewoon een bos chrysanten bv. Bloemen uit eigen tuin en 
groene takken mag ook. Hiervan worden na de dienst boeketten gemaakt om die na de lunch in 
heel Heerde te bezorgen! (En nou eens niet alleen bij kerkmensen…) 

 
WE ZIEN JE GRAAG IN DE ONTMOETINGSKERK  
Namens de werkgroepen en de Kerkenraad, ds. Leonard van Wijk 
 
Vertrek beheerder 
In goed overleg hebben Alfred van Olst en Ellen Koot besloten om het dienstverband van Ellen als 
Beheerder van de Ontmoetingskerk per 1 september te beëindigen. Het is jammer dat de 

samenwerking zo kort heeft geduurd. Ellen heeft een aantal elementen van het werk onderschat en 

ook kostte het haar veel energie om de structuren binnen onze kerk eigen te maken. Het leverde 
slapeloze nachten voor haar op en dat kan niet de bedoeling zijn en is voor geen van beide partijen 
goed. 
  
Helaas betekent dit dat we hierdoor weer terug zijn bij af en we op zoek moeten naar een nieuwe 

Beheerder. Bij deze wil ik dan ook een oproep doen onder jullie: is er binnen de gemeente 
iemand (of een duo), die een baan van 12 uur per week als Beheerder van onze 
Ontmoetingskerk leuk zou vinden? Ben je degene die dit ziet zitten of ken je iemand voor wie 
dit zou passen, neem dan contact op met 
Alfred van Olst (06-10904993 / alfred.van.olst@hetnet.nl). 
  
De komende maanden zullen de beheerderstaken onder vrijwilligers worden verdeeld. Marjolein 

Rooks zal het opstellen van roosters van vrijwilligers en de communicatie (telefoon en email) op 
zich nemen. Anneke de Vries is bereid voorlopig de boodschappen te verzorgen. 
De maandagochtendploeg zal ook enkele taken voorlopig op zich nemen. Zo hopen we in ieder 
geval de lopende activiteiten binnen ons kerkgebouw de komende tijd draaiende te kunnen 

houden. 
  
Het is echter wel weer een extra belasting voor Marjolein en Anneke, die beiden eigenlijk van plan 

waren de activiteiten af te bouwen of te minderen. We zullen bij uitblijven van reacties uit de 
gemeente dan ook in de loop van september weer extern op zoek gaan naar een nieuwe 
beheerder, met hopelijk meer succes. 
  
Vacature personeelszaken 
Gerrie Rozendal is inmiddels alweer enkele maanden verhuisd naar haar grote liefde in Zeeland. 

Het College van Kerkrentmeesters heeft helaas nog geen opvolger kunnen vinden voor Gerrie. De 
taken van Gerrie bestonden met name uit een stuk “personeelszaken”. De connectie tussen 
het CvK en de beheerder en vrijwilligers. Misschien iets voor jou? We verwelkomen je graag in ons 
team. Het zou mooi zijn als we hiervoor een geschikte dame kunnen vinden (zodat Sarah Smit niet 
als enige vrouw overblijft in het CvK), maar we doen niet aan genderdiscriminatie, dus ook mannen 
zijn uitgenodigd te reageren. Voor info neem contact op met Alfred van Olst (06-10904993 
/ alfred.van.olst@hetnet.nl). 

  
Koffieschenkers 
Wij zijn erg blij dat we een aantal koffiekosters hebben, die regelmatig helpen met het schenken 
van koffie en het netjes houden van de keuken, op de momenten dat er activiteiten zijn in ons 
kerkgebouw. Echter klimt de gemiddelde leeftijd met de jaren en is er in tijden van vakantie of 
ziekte ook wel eens schaarste. Sowieso maken meerdere handen lichter werk, dus een uitbreiding 
van het team van koffieschenkers is welkom. 

Zou u/jij nu en dan een middag of avond mee willen draaien als koffieschenker? Meld je dan aan 
bij Alfred van Olst (06-10904993 / alfred.van.olst@hetnet.nl). 
  
 
Meer vrijwilligers gezocht 
Hierboven heeft u al kunnen lezen dat we vrijwilligers zoeken en ook een beroepskracht. We 

hebben echter nog meer mensen nodig. Alle vrijwilligers worden ouder. Daarom zoeken we mensen 

mailto:alfred.van.olst@hetnet.nl
mailto:alfred.van.olst@hetnet.nl
mailto:alfred.van.olst@hetnet.nl
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die met ons mee willen denken op welke wijze wij de kerk voor de kinderen, jongeren maar ook 
hun ouders een kerk te laten zijn die past in deze tijd. We leven in een samenleving die continu 
verandert. Dat hebben we het afgelopen jaar heel sterk gemerkt met het coronavirus. Om de jeugd 

te blijven bereiken, zullen wij mee moeten bewegen. Wat in de kerk over God gezegd wordt, is 

heel belangrijk. Maar is de vorm nog wel van deze tijd? Het geloof is niet alleen de kerkdienst op 
zondag! Ik hoop dat de kerk met woorden, muziek en wat dan ook – net als Jezus – mensen, 
jongeren omkeert, ontroert, het gevoel geeft ergens bij te horen, troost en blij maakt. Laten we 
een kerkgemeenschap met karakter zijn. Wie wil met ons meedenken!! Geef je naam door aan Elly 
Douwes of Fredie van Holst.  
 
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 € 2668,39 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. 

 

Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld 

We nodigen alle senioren van harte uit tot het bijwonen van de eerste PCOB  bijeenkomst sinds lange 

tijd! We komen bij elkaar in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat te 

Heerde op woensdag 15 september  om 14.30 uur.   

We zullen ter plekke de geldende RIVM-regels in acht nemen. 

Na de verkorte ledenvergadering treedt voor ons op het gelegenheidstheatergezelschap 

HOU VAST met het stuk “Als dit alles voorbij is……….” 

Het stuk vertelt over de periode van de MKZ, een ramp van 20 jaar geleden in de IJsselvallei en de 

huidige ramp waar we nu allemaal mee te maken hebben door CORONA.  

Niet de dieren overlijden maar de mensen en het duurt maar door. Langzamerhand wordt de overheid 

weer de gebeten hond en leidt het weer tot dezelfde frustratie en verdriet als in die periode 20 jaar 

terug. 

Het is een kleine productie met 3 spelers, amper decor en indringend spel opgezet door de Stichting 

IJsselhoeven. 

Hartelijk welkom en de toegang is gratis incl. een kopje thee of koffie. 

Aanmelding verplicht bij de secr. Annie Reil-Vorstelman, tel.nr. 0578-696822 of e-mail 

pcobheerde@gmail.com. 

 

 
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 
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