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De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te 

luisteren 

Jesaja 59: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien hebt u ook wel eens iemand horen zeggen ‘mijn armen zijn te kort zijn’. Bedoeld 

wordt dan te zeggen, we willen wel meer doen, maar we kunnen niet. Ook de ervaring 

machteloos te staan bij verdriet dat mensen, die ons na aan het hart liggen, overkomt zal 

niemand vreemd zijn. Met een veelzeggend gebaar keren we onze handpalmen naar buiten. 

Hoe anders dan de klacht over te korte armen klinken de woorden die we lezen in de profeet 

Jesaja. ‘De arm van de Heer is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te 

luisteren’. 

Een tekst die kan bemoedigen maar evenzogoed weerstand kan oproepen. De ervaring dat 

God te kort schiet is een verwijt dat soms zomaar klinkt. En de roep; hoort U me wel, klinkt 

wellicht vertrouwd in de oren. 

 

Deze tekst uit Jesaja kwam ik op het spoor bij de voorbereidingen voor de overdenking van 

aanstaande zondag. In het licht van de geschiedenis van de blinde Bartimeüs krijgt deze 

tekst voor mij vernieuwde zeggingskracht. 

De woorden brengen troost en vragen vertrouwen. 

 

Omstandigheden die teleurstellen, zorgen geven, verdriet doen, of spijt veroorzaken zijn de 

barrières en obstakels waardoor ik God ver weg denk. Hij schijnt onzichtbaar voor mijn ogen 

en onbereikbaar voor mijn gevouwen handen.   

Maar God komt van een andere kant. Hij ziet u en mij vanuit een omgekeerd perspectief. 

Geen berg te hoog, geen afstand te groot. God kan er bij. En, Hij hoort je ook. Een schreeuw 

is genoeg en een zuchtje niet minder. 

 

Het verhaal van Petrus die uit de boot stapt om naar Jezus te gaan is een prachtige 

illustratie bij deze tekst. Vol vertrouwen op weg over angstaanjagende golven… en weg is 

Petrus…. (Matheus 14:31). Wat zullen de discipelen in de boot geschrokken zijn. Jezus niet, 

want zijn arm was niet te kort om de druipende Petrus weer op de golven een plaats te 

geven. 

Waarom zou je twijfelen? 

 

Lied 916 zegt het zo: Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand, waarmee Hij ons 

barmhartig omvat aan alle kant. 

 

Lida Brugmans 
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Orde van dienst zondag 24 oktober 2021 Ontmoetingskerk Heerde 09.30 uur 
Voorganger: mevr. Lida Brugmans 

 

Thema: mag ik je storen? 

 
Welkom en mededelingen: ouderling van dienst 
Moment van stilte 
Intochtslied 217: 1 ,3 , 4 De dag gaat open voor het woord des Heren 
Votum en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft     
V: Die altijd trouw blijft         
G: En nooit loslaat het werk van zijn handen 
Genade zij ons en vrede                       
in naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest                
 

Lied 217: 5 Aan U ons loflied                   schilderij: De schreeuw van Munch 
 
Gebed afgewisseld met: lied 711c Mijn ziel verlangt naar U, meer dan wachters naar de morgen 

Woord om mee te leven uit Jesaja 55: 2, 3 
Luister aandachtig naar Mij, leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven. 
Lied 17: 2, 3, 7 Gehoorzaam aan uw heilig woord 
Inleiding 

Gebed bij de opening van het woord 
Kinderen en tieners gaan naar hun eigen viering 
Lezing: Psalm 13  
Lied 925 Wek mijn zachtheid weer 3x 
Lezing: Marcus 10: 46 - 52 
Verkondiging 
Lied 534: 1, 2, 3, 4 Hij die de blinden weer liet zien 

Kinderen komen terug in de dienst, we luisteren naar: 
Hé luister mee naar een nieuw verhaal uit het boek van God. (https://youtu.be/c7OVWymUtaE) 
Gedenken van dhr. Johan Buitink 
We ontsteken de kaars 
Moment stilte… 
Aansluitend zingen: LVK lied 300: 1,4 Eens als de bazuinen klinken 

Gebeden 
Collecte (uitleg over de collecte doelen) 
Slotlied 834: 1, 2, 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
Zegenbede 
Gezongen amen 
Orgelmuziek: verzoek: You raise me up 
 

Organist:  Theo van der Wal   Tienerdienst:  Willeke Mateman 
Ouderling:  Alfred van Olst   Kindernevendienst: Irma van der Maten 
Diaken:   Peter Hendriks   Media:   Ben van Damme 
Lector:   Joop Wiederhold            Koster:   Paul Dijkink 

 

Collecte Zondag 24 oktober  

1e collecte: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap  

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 
jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en 

buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij 
Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging 
brengt en onze weg verlicht. 

Onze visie is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en 
omarmen. Dat willen we bereiken met twee hoofddoelstellingen: 

• De Bijbel open: Alle mensen kunnen de Bijbel ervaren als relevante bron voor hun leven. 
• Ieder kind: Alle kinderen krijgen de kans om voor hun vijftiende levensjaar de Bijbel te 

ontdekken. 
 
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". 

https://youtu.be/c7OVWymUtaE
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Bloemen 
De bloemen van zondag 24 oktober worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar mevr. B. Olthuis-Oosting. 

  
Uit de gemeente 
Dhr. G. Landman verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

Mevr. I. Bruinsma-Land is opnieuw opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB 
Zwolle. 
Mevr. A.S. Kerstens is vanuit het Zonnehuis verhuisd naar Woonzorgcentrum “Rehoboth”, kamer 
110, De Vree 1, 8191 JE Wapenveld. 
  
Overleden 

Dhr. Johannes (Johan) Buitink is 13 oktober op 84-jarige leeftijd overleden in Viattence, Hofje 
Wendakker 8. Afgelopen woensdag 20 oktober vond de herdenking plaats in de Ontmoetingskerk, 
met aansluitend de bijzetting op begraafplaats Engelmanskamp. 
De gedachtenis in het midden van de gemeente vindt plaats tijdens de morgendienst van zondag 
24 oktober. 

 

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.  
De stoelen blijven op afstand staan. Op de banken kunt u gewoon naast elkaar gaan 
zitten, hier wordt de 1,5 meter afstand regel losgelaten. 
 

Orgeljubileum  
Eind oktober bestaat ons mooie Reil-orgel 20 jaar. Om dat te vieren verzorgen onze vier organisten 
een feestelijke bespeling met bekende en minder bekende orgelmuziek. Dit orgelfeestje willen we 

houden op zaterdagmiddag 6 november van 16.00 tot circa 17.15 uur. Toegang is uiteraard gratis. 
We hopen op veel belangstelling, dus welkom! 
 
DANKEND DOORGAAN 
Tijdens de startviering is er een wandkleed met een regenboog opgehangen naar aanleiding van 
het landelijk thema: Van U is de toekomst. Daarom zal het kleed in verschillende diensten gebruikt 
worden. 

Op 7 november vieren we dankdag met het thema: DANKBAARHEID. 
Samen willen we laten zien waarvoor we dankbaar zijn door dit op een lapje stof kenbaar te maken 

(met een merkstift, verf, collage enz.). 
Op de zondagen 24 en 31 oktober kunt u daarvoor een stukje stof meenemen. 
Op zondag 7 november kunt u dit bij binnenkomst aan een diaken geven. 
Tijdens de viering wordt alles op het wandkleed bevestigd. 

Anja Bakker, namens OOV 
 

OOGSTVIERING 2021 ONTMOETINGSKERK HEERDE. 

Op woensdag 3 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Dit jaar zal er geen kerkdienst zijn 

maar zondag 7 november zal wel onze jaarlijkse Oogstviering, Dankdienst voor voedsel en werk, 

zijn.  
Na het succes van vorig jaar en in overleg met de diaconieën van de kerken in Heerde verenigd in 

het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) hebben we afgesproken om dit jaar weer een 

gezamenlijke actie te houden voor de voedselbank. 

We gaan weer voor artikelen die lang houdbaar zijn en zelden in de pakketten zitten. 

Als u mee wilt doen kiest u één of meerdere producten. 

TANDPASTA/BORSTEL, KOFFIE, RIJST, HAGELSLAG, PINDAKAAS, PASTA’S, 

ZEEP/SHAMPO, ALLE SOORTEN SAUZEN, ALLES IN BLIK EN POTTEN, WASMIDDEL. 

Op zondag 7 november kunnen de artikelen worden meegebracht. 

Als u niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen maar toch graag artikelen wilt geven hebben 

we meerdere opties om de spullen te brengen of op te laten halen. 

• Zondag 7 november tijdens de kerkdienst. 

• Maandagmorgen 8 november tussen 8:30-11:00 kunt u artikelen naar de kerk brengen. 

• Als u niet in de gelegenheid bent om artikelen naar de kerk te brengen mag u ook bellen 

dan halen we het graag bij u op. 

• Ook mag u de artikelen bij mij thuis afgeven (Braamkamp 18). 
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Ook goed draagbare kleding verdient een 2e kans dus breng het naar “DE CIRKEL”, 

Dorpsstraat 27 (ingang zijde Bonenburgerlaan), 8181 HM Heerde. 

Openingstijden:  

- Elke vrijdag 14.00-16.30 uur 

- 1e dinsdag v/d maand 18.30-20.00 uur 

Nu geen zomerkleding i.v.m. de ruimte bij de Cirkel. 

 

Wij hopen weer op een goede actie. 

Bij voorbaat dank en een hartelijke groet van de Diaconie. 

Peter Hendriks tel: 0578-755110 

Wim van Ommen tel: 0578-692584 

Lidie Dijkink tel: 06-46670075 

 
Lieve mensen, 

In deze moeilijke tijd is het fijn om bloemen van de kerk te ontvangen. 

Ook de vele kaarten die we van gemeenteleden kregen toegestuurd 

voelen als een steuntje in de rug. 

Hartelijk dank hiervoor. 

Een groet van Luit en Wobby Jonker 

 

 

Koffie-ochtend 

Komende woensdag 27 oktober staat de koffie weer 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.  
Als u 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 verder gepland op:  

10 en 24 november – 8 en 22 december. 
 
 
Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: 
pastor@okheerde.nl. 
 

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 694216 of 0639023704 

mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

