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Herfst  
 
De blaren vallen, vallen als van ver, 

als welkten in de hemel verre tuinen; 
ze vallen met ontkennende gebaren. 
 
En in de nachten valt de zware aarde 
uit alle sterren in de eenzaamheid. 

 
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen 

en kijk je naar de andere: het is in alle. 
 
Maar Een is er. Hij vangt dit vallen 
oneindig teder in zijn handen op. 
 
Rainer Maria Rilke 

 
Het is herfst. Om in Heerde te komen, volg ik vanuit Elburg de Eperweg, de Zuidweg en de Elburgerweg. 
Mijn weg kronkelt door de Dellen, waar de bomen staan en de bladeren vallen. Bij iedere bocht een 
nieuwe beleving aan kleuren. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Nog nooit was de herfst zo mooi…! Bij 
ons in de tuin is het ook volop herfst. De oude eikenboom zorgt samen met een jongere beuk voor een 
krakend rood tapijt. Jan Willem wil het liefst met de bladblazer aan de gang, maar gelukkig heb ik hem, 
tot nu toe, daarvan kunnen weerhouden. Het lijkt wel alsof ik nog even vast wil houden wat er eigenlijk 

al niet meer is… zo lang mogelijk koesteren wat is geweest. Om zo die andere werkelijkheid die zich 

opdringt te vertragen en een halt toe te roepen. De kale winter met die nare kou die rouwkou heet. De 
grijze stilte die doet somberen. 
 
En dan klinken onverwacht de slotzinnen uit het gedicht van Rilke. ‘Maar Een is er. Hij vangt dit vallen 
oneindig teder in zijn armen op’.  Maar, met andere woorden, desondanks is er troost voor wie zich 
zorgen maakt om al die koude dagen waarin je net als een boom zo weerloos, ongeborgen, met je 

verdriet als in de regen staat. 
 
Troost omdat je onder de hemel staat. En de hemel jou niet vallen laat. Want God heeft het immers zelf 
beloofd: van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig (Deuteronomium 33:27). 
Hij draagt je in je pijn en met je verdriet, Hij draagt je met je diepste en donkerste gedachten. Tot het 
weer voorjaar wordt… en je in tere tinten op kunt staan en verder gaan. God voert ons uit het duister 

naar het licht. Uit de eenzaamheid naar de geborgenheid. 
 
Daar kun je over zingen met lied 916: Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand, 
of luister eens naar het lied ‘onzichtbare armen’ gezongen door de jongeren band LEV   

https://www.youtube.com/watch?v=L0KxUK5qYEo. 
 
Met een warme groet,  

Lida Brugmans 
 

 

Zondag Voleinding 21 november 
Zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en gedenken wij onze gestorven 
gemeenteleden. Het is een goede gewoonte dat in de morgenviering hun namen worden genoemd 
in het licht van Gods liefde. De familie wordt daarbij uitgenodigd om een gedachteniskaars aan te 
steken aan het licht van de Paaskaars.  

 
Zoals u zult begrijpen, hebben we dit jaar helaas nog steeds te maken met allerlei beperkende 
maatregelen vanwege de corona-crisis. We hebben hier over nagedacht en gesproken, hoe we het 
toch mogelijk kunnen maken om overleden dierbaren te gedenken. 

https://www.youtube.com/watch?v=L0KxUK5qYEo
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Uiteindelijk hebben we de volgende keus gemaakt: 

• Er is zondag een viering om 10.00 uur waarbij de familieleden en gemeenteleden aanwezig 

mogen zijn. 
• Voor de familieleden van de overledenen zijn gereserveerde plaatsen. 
• Voor deze dienst vragen we u om zich op te geven bij Fredie van Holst. 

 
Veel gemeenteleden zijn de laatste jaren gewend dat zij ook een kaarsje 

mogen aansteken op deze zondag, om eigen overledenen te gedenken. Dit 
gebeurt nu niet in de ochtendviering. Daarom wordt de kerk opengesteld van 
14.00 tot 16.00 uur, waar bezoekers in de gelegenheid zijn om een kaarsje 
aan te steken, en waarbij voor passende muziek wordt gezorgd. 
 
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.  
Bij binnenkomst een mondkapje om, de handen desinfecteren, de jas mee naar binnen 
nemen en gaan zitten op een stoel of bank. De stoelen staan nu twee aan twee uit 
elkaar. Ook op de banken dient u de 1,5 m afstand te houden. 

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

Bij het verlaten van de kerk vragen wij ook of u het mondkapje weer om doet. Denk dan ook 
aan de 1,5 m. afstand. 
 

Vanwege alle maatregelen kunnen helaas alleen de familieleden van de herdachte overledenen 
koffiedrinken… excuus hiervoor. 

 
Orde van dienst zondag Voleinding 21 november 2021, Ontmoetingskerk 10.00 uur  
Voorgangers: ds. Leonard van Wijk en pastor Lida Brugmans  
 
Thema: “Geen God van doden maar van levenden” 
 
Nota bene: vanwege de corona-situatie is er vandaag geen Kindernevendienst. 

En geen Tienerdienst. De volgende Tienerdienst is 19 december. 
Met excuus aan de kinderen en tieners… 

 
Orgelspel 
Welkom  
Moment stilte… 

 
Aanvangslied: LB 657: 1, 3 “Zolang wij ademhalen”  
Bemoediging en groet 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
Die hemel en aarde en mensen gemaakt heeft. 
Eeuwig duurt zijn trouw, hij laat niemand vallen uit zijn hand. 
 

Gegroet jij die om liefde komt, en licht, gegroet. 
De genade van God om jou heen, 
de vrede van Christus op je schouders, 
de warmte van Gods Geest in jouw hart en ziel. 
Allen: Heer, wek met uw Geest in ons het leven! 

Zingen: LB 657: 4 
Inleidend woord 

Gebed om Gods ontferming 
Glorialied: LB 117d “Laudate Omnes gentes”  
(2x zanggroep, daarna stemmen allen in) 
Gebed om de Geest bij het Woord 
1e Lezing: Jesaja 61: 1 - 3 en 10, 11  
Zingen: LB 530: 1- 4, zangroep 1 en 3, gemeente 2 en 4   

2e lezing: Marcus 12: 18 - 27  
Pianospel  
 
Overdenking (ds. Leonard van Wijk) “Geen God van doden maar van levenden 
Zingen: LB 608: 1, 2, 3 “De steppe zal bloeien 
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Gedachtenis van de overledenen 
 

Inleiding:  

De Heer zegt: ‘Ik heb je naam in mijn hart bewaard. Ik zal altijd aan je denken’ (Jesaja 49:15,16). 
 
Wij hebben jouw naam in het zand geschreven, 

maar de golven hebben die uitgeveegd. 
We hebben jouw naam in een boom gekerfd, 

maar de schors is afgevallen. 
We hebben jouw naam in het marmer gegrift, 

maar de steen is gebroken. 
We hebben jouw naam in ons hart geborgen, 

en de tijd zal die bewaren. 
Jij bent geborgen en beschermd in Gods Licht. 
 

Zingen: LB 736: 1, 2, 3 “Dat ons zorgen en werken” (door de zanggroep) 
 
We gedenken en ontsteken kaarslicht voor: 

na elke naam wordt gezongen: de slotregels van LB 736 
 “Dat zij die ons zijn voorgegaan 

  zijn in het licht, rusten in vrede” 
 

Hans Djurre Kuiper, overleden 6 november 2020, 77 jaar 
Marijke Theresia Abels – Olthof, overleden 5 februari 2021, 72 jaar 
Geertje Walsweer, overleden op 22 februari 2021, 84 jaar 
Jan Schoppers, overleden 25 april 2021, 89 jaar 

Ferdinand Emanuel Schoppers, overleden op 29 oktober 2021, op de leeftijd van 53 jaar 

Wilhelmina (Mies) Wolf - Steenwoerd, overleden 17 mei 2021, 85 jaar 

Hendrika (Hennie) Borgers – Kerkhoven, overleden 30 mei 2021, 93 jaar 

Reindina Antonia (Dinie) van Leeuwen – Slijkhuis, overleden 2 juni 2021, 82 jaar 
Cobie Buitenhuis – Steenwoerd, overleden 4 juli 2021, 82 jaar 
Gerrie van der Maten – ten Hove, overleden 19 augustus 2021, 90 jaar 

Dini ter Avest – Nijland, overleden 4 september 2021, 83 jaar 
Gerrit Rorije, overleden 13 september 2021, 85 jaar 
Willemina (Willy) Kort – Faber, overleden 27 september 2021, 81 jaar 
Simon Doetze Haverkamp, overleden 4 oktober 2021, 66 jaar 

Johannes Buitink, overleden 13 oktober 2021, 84 jaar 
 
Wij denken ook aan alle mensen die ergens op de wereld zijn gestorven, maar door niemand worden 

gemist of betreurd. En aan mannen, vrouwen en kinderen die op de vlucht voor terreur, 

natuurgeweld of honger om het leven zijn gekomen.  Ook voor hen ontsteken we een kaars... 

 
Moment van stilte 
 
Afsluitend lied: “Verdriet leeft in ons hart” zanggroep zingt 1, 2, allen 3 zangroep 4 en allen 5 

 
Dankgebed en voorbeden;  
Gezongen acclamatie  
 

 
 

- Stil gebed 
- Onze Vader 
 
Collecte: 1. PKN: Pastoraat – Omzien naar elkaar 

  2. Diaconaat 
 
Slotlied: LB 753: 1 - 6.  “Er is een land van louter licht” 

Zending en zegen, gezongen Amen 
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Vergeet de collecte bij de deur niet. 
 

Organist: Daan Dekker m.m.v. een zanggroepje Media:  Erik Mateman 

Ouderling: Fredie van Holst Koster:  Anneke de Vries 
Diaken:  Chris Burger      
Lector:  Aly Strikwerda  
      

Zondag 21 november  

1e collecte: PKN Pastoraat - Omzien naar elkaar 

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen 

en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland 

stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van 

gedachtenismomenten waarbij de kerkruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het 

afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop 

en liefde ten voeten uit. 

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 van zondag 21 november gaan met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
naar dhr. J. Abrahamse. 

  
Uit de gemeente 
Dhr. G. Landman verblijft op afdeling IJsselheem in het Isalaziekenhuis, dr. van Heesweg 2,8025 
AB Zwolle. 
 
Koffie-ochtend 

Komende woensdag 24 november staat de koffie weer klaar in de 
Ontmoetingsruimte van de kerk. Denk wel aan de 1,5 m afstand! 
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 wel 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 8 en 22 december. 

 

Erwtensoep ZWO-Gaven delen 

Wij verkopen erwtensoep van slager Ter Weele uit Oene en brengen die op 

zaterdag 4 december a.s. bij u thuis. 

De kosten zijn euro 6,50 per liter, inclusief een kleine attentie, elke liter extra 

kost 5 euro. U kunt de erwtensoep bestellen tot 26 november op de lijsten in de 

hal van de kerk, of door contact op te nemen met Ruud Haverkamp, telefoon 

692740, e-mail ruudhaverkamp@planet.nl en Mariann Houtman, telefoon 06-12726773, e-mail 

mariann.houtman@xs4all.nl. 

Wij vragen u om vooraf te betalen op de rekening van de diaconie onder vermelding van ‘erwtensoep 

ZWO’. NL54 RABO 0326539301. 

 
Met z’n allen 
We gaan weer met z’n allen (gratis) zegeltjes sparen voor de boodschappakketten bij supermarkt 
PLUS, en vragen u alle zegels die u krijgt of over heeft te deponeren in de daarvoor bestemde doos 

in de Ontmoetingsruimte. We kunnen sparen van 15 november 2021 tot 19 februari 2022. 

Vanwege corona komen er weinig mensen in de kerk maar u kunt ze ook deponeren in de 
brievenbussen van Els Hoogink, Keuterstraat 3A of Els Schouten, Bonenburgerlaan 13B. 
Bestemming: alle mensen die het goed kunnen gebruiken; dit jaar sparen we weer met alle kerken 
in Heerde die verenigd zijn in het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg). Gaan we ons best doen 
om zoveel mogelijk pakketten bij elkaar te sparen? 
Bedankt namens de diaconie,  

Els Hoogink en Els Schouten 
 
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:ruudhaverkamp@planet.nl
mailto:mariann.houtman@xs4all.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

