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Een broodje tevredenheid 
“Een tevreden geest geeft een goede gezondheid, jaloezie knaagt aan je botten.” (Spreuken 14:30) 

“Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.” (1Timotheus 6:6) 
 
Ik moest terugdenken aan dat “broodje met tevredenheid” dat onze ouders ons vroeger 
voorhielden, als het effe allemaal niet uit kon en je het met minder moest doen. Dat kwam zo: wij 
zijn thuis lid geworden van burgerboerderij de Patrijs in Vorden. (zoek maar eens op, op internet) 

Een boerderij die in de omschakeling gaat naar kleiner en ecologisch. Ze hebben inmiddels in 3 
plaatsen een (onbemand) houten huisje staan waar je als lid boodschappen kunt doen. Je komt 

binnen met een App, kiest je boodschappen en weegt die zo nodig zelf af. Je vult je boodschappen 
in op de App. Alles op basis van vertrouwen. Eind van de maand krijg je een afrekening. Ze hebben 
zich gebundeld met biologische boeren uit de omgeving, de een levert vlees, de ander groente en 
fruit van het seizoen etc. Vanwaar nou die tevredenheid? Wel, toen we weer buiten stonden met 
onze boodschappen, dacht ik: wat heerlijk om niet in die tjokvolle supermarkt te hoeven lopen, 
met 50 soorten koek en chips… Geen verleidingen, gewoon eenvoud en alleen wat je echt nodig 

hebt aan voedsel. Melk in een glazen fles. Zelf je papieren zakken meenemen, je lege eierdoos 
weer inleveren/hergebruiken. Je zou er gelukkig van worden (ik zal wel lijp zijn, maar het gaat me 
altijd aan het hart als ik zo’n prachtige eierdoos plattrap voor de oude kranten-doos…) En dan ook 
nog rechtstreeks bij de boeren en landbouwers kopen, voor een eerlijke prijs – die supermarkten 
hebben nu wel genoeg aan ons verdiend (terwijl die boeren daar niks wijzer van werden, door de 
afknijpprijzen). Ja dit stemde me heel tevreden. 
Ooit hadden we in Lochem in de 40 dagen-tijd ‘water en brood maaltijden’. Dat was dus echt 

letterlijk: alleen water en brood i.p.v. een warme maaltijd. Zouden onze (jonge) kinderen dat wel 

trekken? Geen enkel probleem! Ze waren er gewoon… tevreden mee en vonden de bijeenkomsten 
gezellig (terwijl mijn maag ’s avonds begon te smeken om kroketten en chips, moet ik bekennen). 
Zijn kinderen sneller tevreden dan volwassenen?  
O ja, en dan hebben we thuis nog een heerlijk hulpmiddel om de ontevredenheid te bestrijden: 
 

                 
 
Poes Bowie treffen wij dagelijks aan op die landingsbaan. Ze leeft in eenvoud en met overgave – 
en daar worden wij weer gelukkig van. Tevredenheid: het blijft oefenen. Elke avond weer even 
terugkijken op de dag (waar ben ik nu weer niet aan toegekomen?) en je te binnen brengen: maar 
dit en dat is wel gelukt. En daar blij mee zijn. En morgen is er gelukkig weer een dag! En God is er 
ook nog, het hangt niet alleen van mijn handjes af. 

Ik wens je een goed weekend en een fijne week – met elke dag: een Bowie-moment. 
Hartelijke groet, ds. Leonard van Wijk 
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Liturgie HEERDE Ontmoetingskerk 19 september 2021 – 09.30 uur  

Voorganger: ds. Johan Meijer 
 

Mededelingen en welkom  
Stilte 
Zingen: lied 314 
Woorden van bemoediging en groet 

Smeekgebed 
 
Gloria: 10.000 redenen tot dankbaarheid 
 
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker 

mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 

en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

 
-Refrein- 
Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 

3. En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde 
komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Refrein 2x- 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
 

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
    Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
    Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

    tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
    -Refrein- 
 
 
 

 
 

 
 
 

   - 
 

Gebed tot de Geest 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst en krijgen het licht mee 

Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 45: 20-25 
Zingen: lied 320: 1, 2, 4  
Evangelielezing: Marcus 9: 14-20 
Zingen lied 315: 1 en 2 
 
Verkondiging 

Orgelspel  
Kinderen komen weer terug uit de kindernevendienst 
Zingen: Zoek eerst het Koninkrijk van God 
 
Gedachtenis van dhr. Gerrit Rorije, overleden 13 september op 85-jarige leeftijd. 
We ontsteken de gedachteniskaars. 

Moment stilte… 
We zingen: “Lichtstad met uw paarlen poorten” 
 

1 Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
3 Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 

In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem 
 

2 Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdesstem 

Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (door allen hardop gebeden) 

Collecte onder orgelspel 
 

Zingen: lied 419: 1 t/m 3 Wonen overal 
 
Zegen met gezongen amen 
  

Organist:  Theo van der Wal  
Ouderling:  Gerard Doggen  Kindernevendienst: Yvonne van der Wal 
Diaken:   Chris Burger  Media:   Ben van Damme 
Lector:   Aly Strikwerda  Koster:   Gerard Rooks 

 

Collecte Zondag 19 september  

1e collecte: De kerk als plek van hoop en herstel 

Bouw de kerk in Syrië weer op. In Syrië leeft meer dan 90 procent van de  

mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger.  

De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld  

naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste 

levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer  

perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de  

samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun  

afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. 

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te 

bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen 

gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en 

gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat 

door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. Geef 

    deze zondag aan de collecte voor de kerk van Syrië. 

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  
mevr. A.Z. Schoppers-Molengraaf. 
  
Uit de gemeente 
Mevr. M.H.A. Koek-Efferink verblijft in woon- zorgcomplex Huis ter Heijne, Statenweg 3, 8141 SH 
Heino. 

Dhr. J. Buitink verblijft in Viattence, locatie Wendakker 8, 8181 RM Heerde. 
Mevr. R.A. van Marle-van Raalte verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB 
Zwolle. 
  
Overleden 
Dhr. Gerrit Rorije is 13 september in de leeftijd van 85 jaar overleden, op een paar dagen na 56 
jaar getrouwd met Zwany.  

De dankdienst zal plaatsvinden vrijdagmorgen 17 september om 11 uur in de Ontmoetingskerk. 
Vanaf 10.15 uur kunt u het gezin daar nog condoleren. Aansluitend zal de begrafenis zijn op 
Engelmanskamp.  

De dankdienst kunt u ook online volgen. Zondagmorgen a.s. vindt in de dienst de gedachtenis 
plaats. 
  
Huwelijksjubileum 

Dhr. Albert van Olst en mevr. Ria van Olst-Jonker hopen 24 september hun 45-jarig huwelijk te 
gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
 

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

Yes! We kunnen een nieuw seizoen TOF! starten!! TOF is dé club voor de kinderen van de 
Ontmoetingskerk en de Hervormde kerk. 

Woensdag 29 september van 18.30 tot 19.30 uur in de Ontmoetingskerk starten we weer met 
elkaar! 
Maar...we zijn nog op zoek naar hulp, want we hebben te weinig leiding. 
Je hoeft echt niet voor de groep, het verhaal te vertellen of van alles te bedenken. 

Er alleen al zijn en helpen tijdens een avond, helpt ons uit de brand! 
Aanmelden kan bij Yvonne van der Wal, yjvanderwal@hotmail.com. 

 

Oproep voor opslagruimte 

Er heeft in de Nieuwsbrief een oproep gestaan voor meubilair e.d. om te helpen een woning voor 
een vluchtelingengezin uit Afghanistan in te richten. Daar zijn goede positieve reacties op geweest, 
meer dan wat nu nodig is. Het zou fijn zijn om te kunnen beschikken over opslagruimte, zodat we 
meubilair dat nu overcompleet is kunnen opslaan voor nieuwe vluchtelingengezinnen die zich hier 
in Heerde komen vestigen. Wie heeft er ruimte voor ons? 
Graag melden bij Peter Hendriks, tel. 0578-755110, of per e-mail peter.hendriks@telfort.nl of Els 

Schouten, tel. 0578-842998 of per email cschouten@outlook.com. 

 

Vergadering of bijeenkomst in de kerk 

Indien u een vergadering of bijeenkomst wil organiseren in de kerk, deze dan tijdig aangeven bij de 

beheerder van de kerk (beheerder@okheerde.nl). Zo mogelijk een maand vooraf. 

Er moet nl. wel het een en ander geregeld worden.  

 

‘Gewoon gaan’ 

Van 30 september tot en met 11 oktober 2021 lopen internationale pelgrims door 

Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht startte in augustus 

in Polen en eindigt in november in Glasgow bij de 26e Wereldklimaatconferentie, waar de 

pelgrims een petitie aanbieden met een oproep om daadkrachtig te handelen zodat 

klimaatdoelen gehaald worden. 

Vastenactie en GroeneKerken organiseren samen met plaatselijke kerken het Nederlandse deel van 

de pelgrimstocht ‘Gewoon gaan!’ Met deze pelgrimstocht willen we als kerken aandacht vragen 

voor klimaatverandering en onze rol daarin. We merken hier in Nederland steeds meer de gevolgen 

van klimaatverandering, maar in ontwikkelingslanden is dit nog sterker. De armste mensen lijden 

als eersten onder de gevolgen van klimaatverandering.  

Hoe kunt u meedoen? 

De pelgrimstocht start in Nederland op 30 september te Enschede en eindigt op 11 oktober in 

IJmuiden. U kunt op verschillende manieren meedoen met de Klimaatpelgrimstocht:  

• Ondertekenen van de internationale klimaatpetitie, waarin regeringsleiders worden 

opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid. De pelgrims zullen de petitie namens alle 

ondertekenaars aanbieden aan de voorzitter van de VN-Klimaattop.  

• Door mee te lopen met een klimaatetappe. Op zondag 10 oktober sluiten we de 

klimaatpelgrimstocht af met een grote klimaatmars.  

 

Meer informatie over de petitie en de gelovige onderbouwing ervan kunt u lezen op 

www.groenekerken.nl/klimaatpetitie.  

Informatie over de klimaatpelgrimstocht vindt u op www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/   

 

 

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 
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