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      NIEUWSBRIEF 86 

 

     29 oktober 2021 

   

  

   

 

 

 
Hoop gevraagd 
 
“Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet.” 
          (1Corinthe 11:1) 
 
Ik heb dit altijd een intrigerend zinnetje gevonden. Want wat staat hier nou eigenlijk!? 
Een vraag die ik vaak besproken heb bij groepswerk in de psychiatrie, luidt: “Bestaat valse hoop?” De 

grapjas in de groep zei dan “Ja hoor, ik geloof wel in hoop: een hoop ellende!” Ik wist wel: er zat pijn 

en wanhoop onder die grap. Zoals de schrijver John Green vertelt in zijn boek “Hoe is het antropoceen 
je tot nu toe bevallen?”: na zijn echtscheiding raakt hij in een depressie, zo erg dat hij zijn werk ook 
niet meer kan doen. “Ik was overweldigd door een psychische pijn die mijn gedachten zo diepgaand in 
beslag nam, dat ik geen enkele gedachte meer had, enkel pijn. (…) Voor mijn gevoel is hopeloosheid 
een vorm van pijn. Een van de ergste. Hoop vinden is voor mij geen filosofische oefening of 
sentimenteel idee, maar een basisvoorwaarde voor mijn voortbestaan.” Veel krachtiger kun je het niet 

zeggen: wij mensen hebben hoop keihard nodig. Diezelfde John Green schrijft ook: “Wat een paradox, 
wij mensen zijn dus in staat om de mogelijk fatale opwarming van de aarde te veroorzaken – da’s heel 
knap. Maar we zijn (of lijken tot nu toe) niet in staat om diezelfde opwarming weer om te keren…” En 
het is hard werken om daar niet depressief van te worden. Dus nee: válse hoop bestaat niet. We 
hebben gewoon geen keus: als we de hoop opgeven, geven we in feite onszelf op, en onze aarde. Dat 
vraagt wat van ons: 

 
 
We moeten er dus moeite voor doen om de hoop vast te houden en ons elke dag weer in beweging 
laten zetten. En actief oogsten, wat er gelukkig wél aan het verbeteren is. Jezus zelf was zo’n 
hardnekkige hoper: elke dag bezig met het Koninkrijk van God, en overtuigd “Morgen begint het.” 
In een app-gesprek met een collega bespraken we een gezin wat zij kent, waarin vroeger veel gebeurd 
is: vader bleek bipolair en homo, het werd een echtscheiding. Maar: alle kinderen kwamen later heel 

goed terecht, slaagden maatschappelijk en leiden een stabiel leven. Achtergrond: zwaar gereformeerd, 

en allen daarin actief gebleven. Waarop ik verzuchtte: “We doen onszelf een beetje te kort in onze 
geseculariseerde tijd…”. Waarmee ik bedoel: dat geloof en die hoop, waarmee de kerk ons probeert te 
voeden, dat maakt mensen weerbaar en houdt ze gezond. Als dat wegvalt… 
En jij lezer, hoe beleef jij dat zelf? Kun jij je hoop levend houden, of ben je inmiddels ‘realist’ 
geworden? Of nog erger: cynicus? Misschien helpen deze woorden van Vaclav Havel dan:  
“Diep in onszelf dragen wij hoop. Als dat niet het geval is, dan is er geen hoop. Hoop is een kwaliteit 

van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 
Maar het is dat waar je hart zich op richt voorbij de horizon. Hoop is ergens voor werken omdat het 
goed is en niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme, maar de 
zekerheid dat iets zinvol is – ongeacht de afloop of resultaat.”  
(Deze dissidente Tsjechische schrijver had recht van spreken: hij werd later president!) 
Dit was mijn laatste overpeinzinkje voor de Nieuwsbrief. Lieve mensen: het ga jullie goed, houd altijd 

moed, en blijf blazen op die trompet! Hartelijke groet,  
ds. Leonard van Wijk 
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Orde van dienst zondag 31 oktober (Hervormingsdag), 2021  

Ontmoetingskerk 10.00 uur. De wintertijd is ingegaan 
Voorganger: ds. Leonard van Wijk 
 
Orgelspel 
Welkom (ouderling) 
Moment stilte… 

Intochtslied: LB 221: 1, 2  “Zo vriendelijk en veilig als het licht” (staand) 
 
Bemoediging en groet 
voorg:  Wij komen hier samen vol vertrouwen dat er een God is die ons leven draagt  
allen :  Ik prijs zijn Naam - Hij schenkt ons geluk ! 
voorgl: Wij zoeken de helpende hand van God  

allen :  Heer, maak ons sterk ! 
voorg: De hemelse Vader omarmt  jou hier als zijn kind. 
allen :  Vrede van Christus over ons allen ! 

voorg: Geloof me: de kracht van zijn Geest zal het leven in jou wakker roepen.  
allen :  Amen 
 
Zingen: LB 221: 3 (hierna gaan we zitten) 

Inleiding op het thema: Genade? ’T is nie eerlijk! 
Gezongen Kyriëgebed: LB 281: 1, 2, 3, 4, 5, 10 
Woord van bemoediging: Jesaja 43 

Welnu, dit zegt de Heer die jou schiep: 
“Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, 
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! 
Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; 

of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 
de vlammen zullen je niet verschroeien. 
Want Ik, de Heer ben je God, je redder. 
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, 
En Ik houd zo veel van je, dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou....” 

 
Glorialied: LB 723 “Waar God de Heer zijn schreden zet” (Hervormingslied) 
Gebed om de opening van het Woord 
Gesprek met de kinderen.  De kinderen gaan daarna naar de nevendienst 
 
- 1e lezing: Psalm 73 (gedeeltes; vertaling: Bijbel in gewone taal) 

Bijna ging het mis met mij. Want ik was jaloers op slechte mensen. 

Steeds zag ik hoe gelukkig zij zijn. 
Ze hebben het veel te goed en ze vinden zichzelf geweldig. 
Ze lachen andere mensen uit.  
Ze spreken kwaad over anderen en dreigen met geweld. 
Ze beledigen God en ze doen mensen pijn met hun woorden. 
Omdat het met slechte mensen goed gaat, loopt iedereen achter hen aan.  
Iedereen gelooft hun woorden graag. 

Zo zijn slechte mensen: ze hebben nooit zorgen en ze worden steeds rijker. 
Nu is het mij duidelijk, Heer. U zorgt dat het met slechte mensen fout gaat. 

Er zal niets van hen overblijven. 
Vroeger was ik vaak kwaad van binnen. Ik vond het leven niet eerlijk. 
Ik begreep er niets van, ook al was ik dicht bij u. 
Maar nu weet ik dat u er altijd voor mij bent. 

U houdt mijn hand vast, u leidt me en u geeft me raad. 
En eens zult u mij bij u nemen. 
U bent alles voor mij, in de hemel en op aarde. 
Ook als ik geen kracht meer heb, als ik heel zwak ben, dan bent u er, God.  
Altijd ben ik veilig bij u, u bent alles wat ik nodig heb. 

 
Zingen: LB 685: 1 - 5 “Geest van God, zo vol van liefde” 

2e lezing: Mattheus 5: 43 - 48 
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Zingen: Ik wil jou van harte dienen (Evang.Liedb. 213/ Opwekking 378) 
 

 
 
2. Wij zijn onderweg als pelgrims,  
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters,  
dragen wij elkanders last. 
 

3. Ik zal Christus' licht ontsteken,  

als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken,  
waar je hart naar heeft verlangd. 

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,  
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen,  
tot de reis ten einde is. 
 

5. Dan zal het volmaakte komen,  

als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde,  
en van lijden zijn gegaan

 
Overdenking: “Genade? ‘T is nie eerlijk!” 
 
Korte uitleg bij: Muzikale overdenking door Henk op het orgel: 

Mix van (oude) Liedboek 304 “God is getrouw” en LB 769 “Eens als de bazuinen klinken”. 
Op verzoek van Wim en Nelleke van Ommen. 
 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
Lied met de kinderen: “Blijf in mij”, door Sela. Bewerking van “Wil je opstaan en Mij volgen” (Iona-
bundel),https://www.youtube.com/watch?v=RTK6Pris0LE 

  
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 

Onze Vader: gezongen, LB 1006 
 
 Aandacht voor de collectes: (of nu Scipio, of straks bij de uitgang) 
1. Voedselbank Vaassen – Epe - Heerde 

2. Kerk 
 
Zending en zegen 
Slotlied: LB 423: 1, 2, 3  “Nu wij uiteengaan “ 
Zegen 
God zal met je meegaan – als licht in je ogen 
Als lamp voor je voet, als hand op je hoofd, en arm om je schouder. 

God zal met jou meegaan - als baken bij ontij, en verte die wenkt.  
Als groet op je lippen, en hoop in je hart.  
Als stem die jou uitdaagt, en woord dat je voorgaat. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

(Gezongen amen) 

 

Welkom op de koffie! 
Vergeet de deurcollecte niet! 

 
Organist:  Henk van der Maten   
Ouderling:  Sarah Smit   Kindernevendienst: Yvonne van der Wal 
Diaken:   Bart Heres   Media:   Hanneke Gerritsen 

Lector:   Arend Strikwerda  Koster:   Daan de Jonge 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTK6Pris0LE
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Collecte Zondag 31 oktober  

1e collecte: Voedselbank Vaassen – Epe - Heerde  

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder 

de armoedegrens. Deze mensen houden maandelijks niet 
genoeg geld over voor eten, kleding en andere 
basisbehoeften. Ook in Vaassen, Epe, Heerde en 
omgeving zijn tientallen gezinnen afhankelijk van 

voedselhulp. Voedselbank Vaassen Epe Heerde & omgeving steunt deze groep door 
voedselpakketten te verstrekken, samengesteld door vrijwilligers, uit gedoneerde middelen. 

 
2e collecte: Kerk 
 
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 31 oktober gaan met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
naar ds. L. van Wijk en naar ds. P. Hofland in Wezep. 
  
Uit de gemeente 

Dhr. G. Landman en mevr. I. Bruinsma- Land verblijven 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. 

 

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.  
 
Kerkauto 

Onze kerkdiensten mogen weer volgens het ‘oude normaal’ worden gehouden. 
De chauffeurs zijn ook bereid om te gaan rijden wanneer de omstandigheden niet verslechteren. 
Dus wanneer u graag de kerkdienst weer wilt bezoeken en u bent afhankelijk van vervoer dan 
mag u zich aanmelden voor de kerkauto. 
Een mailtje naar Hotze Talsma h.talsma@hetnet.nl of een telefoontje naar 06-11266122 is 
voldoende. 

 
Afscheid ds. Leonard van Wijk 
Ds. Leonard van Wijk is vorig jaar 21 juni bij ons begonnen als ambulant predikant. Met ingang van 

november eindigt zijn dienstverband bij de Ontmoetingskerk. We kijken met veel plezier en 

dankbaarheid terug op de tijd die hij bij ons doorbracht. Gekomen in een heel moeilijke periode 

waarin we als kerkelijke en dorpsgemeente veel te maken kregen met het Covid-virus, is hij van 

grote waarde geweest voor het pastoraat. Ook heeft hij in het Moderamen en de Kerkenraad een 

waardevolle inbreng gehad. Hierbij bedanken we hem voor zijn enthousiasme en inzet.  

De komende maanden zal hij nog voorgaan op Zondag Voleinding (samen met pastor Lida 

Brugmans) en de laatste keer op 1e Kerstdag. Dat is het moment waarop we officieel afscheid van 

hem zullen nemen. 

 
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 zondag 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 
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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 uur 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). 

 
Ook goed draagbare kleding verdient een 2e kans dus breng het naar “DE CIRKEL”, 

Dorpsstraat 27 (in gang 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 

 

20 jaar Reil-orgel Ontmoetingskerk 

Zaterdag 6 november is het 20 jaar geleden dat in de Ontmoetingskerk het nieuwe Reil-orgel in 

gebruik werd genomen. Tijdens de grote verbouw van de kerk in de jaren daarvoor werd het oude 

orgel ontmanteld en niet meer opnieuw opgebouwd. Het instrument was versleten. Er kwam een 

zoektocht naar een ander instrument wat uiteindelijk 

resulteerde in de opdracht aan orgelmaker Reil om een nieuw 

orgel te bouwen met gebruikmaking van nog aanwezig goed 

pijpwerk. Op verzoek van de gemeente ontwierp Reil een orgel 

met een romantisch klankkarakter, geïnspireerd op de 

orgelbouw uit de late 19e en vroege 20e eeuw. Zo ontstond 

een fraai instrument wat helemaal toegespitst is op het 

begeleiden van samenzang, met daarnaast voldoende 

mogelijkheden voor ook solospel. Een orgel met een warme en 

dragende klank. Gemeente en organisten genieten dan ook 

elke zondag van dit prachtige instrument.  

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het orgel verzorgen de vier organisten van de 

Ontmoetingskerk: Daan Dekker, Henk van der Maten, Theo van der Wal en Maarten Westenberg 

een orgelbespeling met bekende en minder bekende orgelmuziek. Zaterdag 6 november om 16.00 

(vier) uur. De toegang is vrij, wel is er een collecte voor het orgelfonds. Het tonen van een QR-

code of testbewijs is verplicht. Van harte welkom om dit orgelfeest mee te beleven! 

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

