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NIEUWSBRIEF 98 

 

    21 januari 2022 

   

  

  
 
Onderstaande overdenking komt uit de laatste aflevering van 'Petrus in het land' (8 januari, KRO-

NCRV).  
 
‘Kerken zijn plaatsen van gebed. Je kunt er alleen, of samen met anderen, stil worden voor God. 
Verbinding zoeken met Hem. Je kunt er je vragen neerleggen, je dank uitzingen. En in een kerk 
ben je je bewust, meer dan elders, van de traditie waar je in staat. Er zijn mensen die voor jou 
geloofden, en er zijn mensen die na jou zullen geloven. Ik herken me in het verlangen van de 
dichter van Psalm 84. Hij verlangt naar het huis van God, en vooral naar de ontmoeting met God, 

de levende God.  

 
Kerken zijn ook plaatsen van samenkomst. Je gelooft niet alleen, je gelooft samen. Ook wanneer je 
ontmoedigd bent of twijfelt mag je weten: God is er ook nog. Je mag deel uitmaken van de kerk, 
van alle tijden en van alle plaatsen. Het hangt niet allemaal van jou af. God is de eerste in Zijn 
liefde. Hij zoekt ons op, Hij kent ons al van voor onze geboorte. Hij weet wat er in ons leeft. 
Geloven is vooral antwoord geven op Zijn liefde.  

 
God nodigt ons uit om ons leven voor Hem open te leggen, om alles met Hem te delen. Zowel de 
goede dingen als de moeilijke dingen. En ook de zorgen over de wereld die we met ons 
meedragen. Jezus heeft gezegd voordat Hij van de wereld wegging: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voleinding van de wereld.’ Dat is een fantastische belofte, ik probeer ‘m me dagelijks te 
binnen te brengen. Dat Hij bij ons is én blijft. Bij heel gewone mensen, zoals u en ik. 

 
Aankomende zondag mogen we gelukkig elkaar weer ontmoeten bij de Maaltijd van de Heer. U 
moet zich echter wel aanmelden bij Fredie van Holst. 
 

 
 
 

 

 

gedicht van Toon Hermans 
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Orde van dienst 23 januari 2022, Ontmoetingskerk 10.00 uur 
 
Voorganger: ds. Wim Hortensius uit Hattem 

                     
Viering van de Maaltijd van de Heer  
Thema: De gastvrijheid van God                     

 
Voorbereiding 
Orgelspel 
 
Woord van welkom en mededelingen 
Moment van stilte 

Intochtslied: Psalm 150 a: - Geprezen zij God 
Apostolische groet en bemoediging 
Kyriëgebed 
Glorialied: Psalm 96 a: - Zing een nieuw lied, alle landen 
De Schrift 
Gebed van de zondag  
Kindermoment 

Schriftlezing: Evangelie volgens Lucas 24:13-36 

Lied: 518: 1 en 4 – Hoe helder staat de morgenster 
Verkondiging 
Lied: 247: - Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt 
Gebeden en gaven 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
Aandacht voor de collecte 

Viering van de Maaltijd van de Heer 
Lied bij de overgang naar de Maaltijd van de Heer: 840 – Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 
Nodiging 
Tafelgebed 
Lied: 405: 1 en 3 – Heilig, heilig, heilig! 
Vervolg tafelgebed 

Gebed om de Geest 
Onze Vader  
Vredegroet 
Inzettingswoorden 

Delen van brood en wijn 
Slotwoorden 
Slotlied: 704 – Dank, dank nu allen God 

Uitzending en zegen   
Gezongen ‘amen’   
 
Organist: Theo van der Wal  Kindermoment:  Yvonne van der Veer 
Ouderling: Alfred van Olst   Media:    Bart Heres   
Diaken:   Lidie Dijkink   Koster:    Willeke Mateman 
Lector:  Henriët Broeder   

 

Collecte zondag 23 januari 

1e collecte: Dorpskerken willen van betekenis zijn 
Deze zondag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor 
ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële 
middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk 

van en voor het dorp te zijn.  

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken 
elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor 
het dorp. 
De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen 
en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken. Met 
uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine 

dorpskerken. 
 
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”. 
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Bloemen 
De bloemen van zondag 23 januari worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar de fam. Westenberg. 

  
Uit de gemeente 
Mevr. R.A. van Marle-van Raalte is opnieuw opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 

8025 AB Zwolle. 
Mevr. A. de Jong-van Dam verblijft – na een opname in de Xpert Clinics in Amsterdam - voor 
verdere revalidatie en herstel in Villa Overbosch, Soestdijkerstraatweg 102, 1213 XH in Hilversum. 
 

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. Wilt 
u in de kerk de dienst bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij Fredie van Holst.  
Tijdens de kerkdienst blijven de deuren open. Ook de buitendeur, dit i.v.m. de 
ventilatie.  

 
Koffie-ochtend 
Komende woensdag 26 januari 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 volgende koffie-ochtenden zijn op 9 en 23 februari, 9 en 23 maart. 
 
Actie Kerkbalans 
Deze week is de envelop met informatie voor de actie Kerkbalans bij u bezorgd. 
I.v.m. corona vragen wij u net als vorig jaar om ook nu weer de antwoordenvelop terug te brengen 

bij de bezorger van uw wijk. 
Wilt u dit de komende week doen? 
Het adres van de bezorger staat op de sticker op de voorkant van de antwoordenvelop. 
Graag ook op de achterkant uw naam en adres invullen zodat de bezorger kan bijhouden van wie 
de antwoordenvelop terugontvangen is. 
Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. 

 

Welkom allemaal                                           

Jippie we mogen weer!! Woensdag is er weer TOF en zondag 30 januari kindernevendienst. Wat zijn 

we hier blij mee. Jij komt toch ook? Tot snel!!  

De leiding 

 

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 
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