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      NIEUWSBRIEF 79 

 
     10 september 2021 

   
  
   

Ds. Jos van Oord schrijft 

brieven aan zijn 
pasgeboren kleinzoon. 
Deze zijn te lezen in het 
magazine Petrus. 

Lieve Abel, 
 
Ik zie je met de week nieuwe ontdekkingen doen. Je proeft van het leven, letterlijk, want je bijt nu 

op alles wat je in je handjes krijgt. Je gaat ook steeds beter zien, de dingen die in je omgeving 
gebeuren, volgen met je ogen. Het leven om je heen is één groot avontuur.  
Straks ga je ook buiten van alles ontdekken. De tuin. Je komt de poes tegen. Ziet vogels vliegen. 
En later ga je ook jouw stad ontdekken. Wat is er veel te zien hè? Nog veel meer kinderen zoals jij. 
En overal huizen en gebouwen.  

 
In de stad waar jij woont staan een paar heel grote, met een toren erop. Dat noemen we kerken.   

Toen ik een klein jongetje was, zaten die kerken op zondagmorgen helemaal vol. Soms zelfs twee 
keer op een zondag. Maar tussen mijn jeugd en die van jou is er met de kerken veel gebeurd. Of 
misschien moet ik zeggen: niet gebeurd…  
Er zijn heel veel kerkgebouwen gesloten omdat er steeds minder mensen kwamen. En dat gaat nog 
steeds door. Zonder mensen die willen bijdragen aan het onderhoud lukt het soms gewoon niet 
meer om zo’n groot gebouw te onderhouden. Soms worden ze dan afgebroken, of er komen 

winkels in of een restaurant of appartementen. Misschien vind jij het straks wel heel gewoon dat je 
in een kerk een boek gaat kopen, gezellig gaat dineren of vrienden opzoekt. Ik moet er nog steeds 
aan wennen.  
Maar weet je wat zo bijzonder is? Heel veel mensen die nooit meer naar de kerk gaan, doen dat 
wel als ze ergens in het buitenland met vakantie zijn. Ze gaan erheen als een soort toeristische 
attractie. Maar als ze er dan zijn, beleven ze vaak ook echt iets bijzonders. Ze kijken rond, worden 
stil en steken een kaarsje aan. Ze gaan ergens zitten en richten hun gedachten op wat echt 

belangrijk is in het leven. Ze mediteren. Ze bidden. Dat doet het gebouw met hen, of beter gezegd, 

dat doet iets in dat gebouw met hen. Een geheim, een wonder.  
 
Hoe zullen de kerken eruitzien als jij groot bent? Vast anders dan in mijn jeugd. Misschien zijn we 
wel op weg naar hoe het ooit begon. Met Jezus, een rabbi. Hij liep aan het begin van onze 
jaartelling rond en vertelde mooie verhalen en deed wonderen. Mensen gingen Hem volgen. Overal 
ontstonden kleine groepjes die bij elkaar kwamen in het huis van een van hen. Huisgemeenten 

werden die groepjes genoemd. Misschien is dat ook de toekomst van de kerk wel weer, wie zal het 
zeggen.  
 
Je moet, als je groter bent, maar eens zo’n kerk binnenlopen. En er rondkijken, proeven van wat 
daar is. Misschien ontdek je daar iets dat niet in een winkel te koop is, nergens te koop is, maar 
wat je zomaar kunt krijgen. Een plek waar je op adem kunt komen. Waar je iets voelt of hoort, een 

stem - misschien wel uit je eigen hart, maar misschien komt hij ook van buiten, uit de heilige 
ruimte om je heen. Dat je bij wijze van spreken een stem hoort die je aanspreekt en je naam 
noemt. Abel! Jij mensje, geliefd ben je. Zoon van God. En wie weet steek je dan een kaars aan, 
voor je ouders, of voor je grootouders. Of voor jezelf. Want licht hebben we nodig. En als je mazzel 
hebt is er een koor of een cantorij. En hoor je ze zingen. Over jou. Over iets in jou. Het kind in jou, 

dat eeuwig mag blijven:  
 

‘Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede 
draagt’ (Huub Oosterhuis). 
 

Het raakt je. Denk ik. Dan wordt het stil. En je verlaat de kerk, het leven weer 
in.   
Misschien kunnen we er samen eens heengaan… naar een kerk. En gaan zitten. 

Kijken. Luisteren. En als dat lied dan klinkt, dan springen de tranen me in de 
ogen. Niet van verdriet, maar van vreugde, dat ik dat met jou mag meemaken. 
Dag lieve kleinzoon,  
opa Jos 
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Liturgie HEERDE Ontmoetingskerk 12 september 2021 – 09.30 u.  

Voorganger: ds. Sjoerd Muller 
Mededelingen en welkom (door ouderling) 

Stilte 
Zingen: Psalm 42: 1 en 3 
Votum en groet 
Gebed 

Zingen: NLB 305: 1 t/m 3 Alle eer en alle glorie 
Gebed om de Geest 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst en krijgen het licht mee 
Lezing: Exodus 16:1-5 uit NBV 
             Mattheus 19: 16-26 uit NBV 
Zingen: NLB 322: 1 t/m 3 Die chaos schiep tot mensenland 
Verkondiging 

Zingen: Psalm 63: 1 en 3 
Kinderen komen weer terug uit de kindernevendienst 
Zingen: Kijk eens om je heen (Alles wordt nieuw 2.28) 

Kijk eens om je heen, 

Kijk eens om je heen. 
Geef elkaar een hand, 

Je bent niet alleen. 
Want wij moeten delen, 

Samen zingen, Samen spelen. 

Ook al zijn wij nog maar klein: 
Samen spelen is pas fijn. 

Kijk eens om je heen, 

Kijk eens om je heen. 
Wij zijn in de wereld 

Niet alleen. 
God kent ieder kind bij name, 

Zeg maar ja en zeg maar amen. 

Ook al zijn we nog maar klein, 
God wil onze Vader zijn. 

 
Gedachtenis van mw. Dini ter Avest-Nijland, overleden op 4 september op 83- jarige leeftijd. 

We ontsteken de gedachteniskaars. 
Moment stilte… 

 
Gebed en voorbede 
Collecte onder orgelspel 
Zingen: NLB 419: 1 t/m 3 Wonen overal 

Zegen 

Na de dienst wordt u verzocht om weer te gaan zitten. Een aantal vrijwilligers zullen dan bedankt 
worden voor het werk wat zij soms al jarenlang gedaan hebben voor de Ontmoetingskerk. 

 
Organist:  Maarten Westenberg  
Ouderling:  Gerard Doggen    Kindernevendienst: Anja Bakker 
Diaken:   Lidie Dijkink    Media:   Erik Mateman 
Lector:   Annemieke van de Weerdhof  Koster:   Gijsbert Pap 

 

Collecte Zondag 12 september  

1e collecte: Jong en oud ontdekken de Kliederkerk 

Op zondag 12 september is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de 

Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig 

Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op 

een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, 

samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse 

vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke 

achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede 

behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’. 

 

2e collecte doel van de maand: Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert Bijbellezen 

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het 

Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de 

jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een 

bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival 

op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd 

over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een 

geïllustreerde bijbel.  

Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. 
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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 mevr. W. 
Jonker-Winters. 
 

Uit de gemeente 
Mevr. A.Z. Schoppers-Molengraaf en mevr. L. Walsweer zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mevr. M.H.A. Koek-Efferink verblijft in woon- zorgcomplex Huis ter Heijne, Statenweg 3, 8141 SH 
Heino. 
Dhr. J. Buitink is opgenomen in Viattence, locatie Wendakker 8, 8181 RM Heerde. 
Mevr. R.A. van Marle- van Raalte is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 
AB Zwolle. 

 
Overleden 
Mevr. Dini ter Avest-Nijland is 4 september overleden in Hospice De Regenboog in Nunspeet. De 
afscheidsdienst is op vrijdag 10 september om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk, met aansluitend 
de begrafenis op begraafplaats Engelmanskamp. Gelegenheid tot condoleren van 10.15 – 10.45 

uur. 
Tijdens de morgendienst van zondag 12 september 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. Er zal geen intekenlijst meer liggen. 
Tijdens de kerkdienst blijven de deuren open. Ook de buitendeur, dit i.v.m. de ventilatie. 

 
Meer vrijwilligers gezocht 
Vorige week 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 
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.  

 

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 of 0639023704 

mailto:pcobheerde@gmail.com
predikant@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

