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Van mijn schoonouders kreeg ik voor mijn 25ste verjaardag (lang geleden dus) het boek ‘Lachen in 

de kerk’. Met cartoons, verhaaltjes, moppen over dominees en met hier en daar een serieuze 

ondertoon. Dit gedichtje stond er ook in, waar ik samen met een studiegenootje een liedje van heb 

gemaakt en dat we gezongen hebben op onze jaarlijkse ’culturele avond’: 

Ik ben vandaag niet naar de kerk  
geweest, de Heer begrijpt dat wel. 
De golven dansten blauw en wit 
van zand en zee en kinderspel. 
De zomer duurt maar kort, ik ook,  

dat weet Hij, en ben ik hier klaar, 
dat weet Hij ook dan hebben wij 
een zee van tijd nog voor elkaar.  

 
Heerlijk! Wat een rust spreekt hieruit, wat een 
enorme vrijheid: je mag naar de kerk, je moet 
niet. En wat een menslievend tijdsbesef: ook als 

je klaar bent, heeft de Eeuwige nog een zee van 
tijd voor je. 
Een theoloog noemde de kerkdienst, de liturgie, 
een ‘heilig spel’. Op zondagmorgen gaat het er 

anders aan toe dan door de week. Rangen en 
standen tellen even niet, we gedragen ons 
kleurenblind, vele laatsten zullen de eersten zijn en vooral: we hebben geen haast. Niet alles hoeft 

in één keer, niet alles hoeft nu. Volgende week is er weer een zondag, alles op zijn tijd. 
Niet dat ik van mezelf zo geduldig ben hoor, integendeel. In de supermarkt zoek ik altijd de kortste 
rij op, in elk geval de rij met karretjes met de minste boodschappen. En dan nòg kies ik vaak 
verkeerd. Ramp! Daarom is een liturgische viering ook voor mijzelf zo goed. Het doorbreekt mijn 
ongeduldig gedram. Er hangt gelukkig ook geen klok in de kerk. 
Alle drukdoenerij van tegenwoordig doet me denken aan een mooi verhaal dat ik in mijn vorige 

werk soms voorlas bij de ontspanningsoefeningen. 
 
Een meditatieleraar kreeg een vraag van één van zijn leerlingen: ,,Meester, hoe lukt het u toch om 
altijd zo rustig en in balans te zijn?’’ 
De oude wijze antwoordde: ,,Als ik lig, dan lig ik. Als ik sta, dan sta ik. Als ik loop dan loop ik”. 
,,Ja oké, zei de leerling, maar dat doen wij toch ook? Wat doet u voor speciaals?’’ 
,,Als ik lig, dan lig ik. Als ik sta, dan sta ik. Als ik loop dan loop ik”, antwoordde de leraar opnieuw. 

,,Meester, ik begrijp u echt niet. Wij doen toch precies hetzelfde als wat u daar zegt?’’ 

,,Nee, sprak de leraar, als jij ligt, dan sta je al. Als je staat, dan loop je al. Als je loopt, dan ben je 
al op de plaats waar je wezen wilt.’’ 
 
Gerrit Heuver 
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Welkom allemaal 
 
 

 
 
 

 
                      Zondag is er kindernevendienst  
 

 
Orde van dienst 27 februari 2022, Ontmoetingskerk, 10.00 uur 

 
Voorganger: ds. Job Smit 
 
Welkom en begroeting 
Stil gebed 

Zingen: Psalm 100: 2 en 3 

Votum en groet 
Gebed om ontferming 
Zingen: Lied 213: 1 en 2 
Zingen: Loflied Lied 103c Als volgt: 

1. Zingen 
2. Instrumentaal (zachtjes)  

3. Zingen 
4. Instrumentaal  
5. Zingen 
6. Instrumentaal  
7. Zingen 

Gebed om een open hart 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Jesaja 61: 1 - 3 
Zingen: Lied 444: 1, 2 
Schriftlezing: Mattheus 5: 1 - 4 

Verkondiging: ‘Zalig die treuren’ 
Zingen: Lied 835: 1 en 4 
Kinderlied 

Het geven van de gaven 
Slotzang: Lied 657: 1 en 4 
Zegen 
 
Organist: Daan Dekker   Kindernevendienst:  Tjitske Koops  
Ouderling: Alfred van Olst   Media:    Erik Mateman 
Diaken:   Lidie Dijkink   Koster:    Gerard Rooks 

Lector:  Arend Strikwerda  
 
Collecte zondag 27 februari 
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 de omgeving van 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: 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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Aswoensdag 2 maart 2022 om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk, Heerde 
Voorafgaand aan de viering is er een sobere maaltijd. 
 

Voorganger: pastor Lida Brugmans 
 
Thema: Het komt goed?! 

 EEN GOED BEGIN 
 
Lied bij het begin: LB 51 b:  

Create in me a clean heart, o God, 
and renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart, o God, 

and renew a right spirit within me. 
Cast me not away from thy presence, o Lord, 
and take not thy holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of thy salvation 
and renew a right spirit within me. 

 
Begroeting  

Drempelgebed 

Lied: 859 :1, 3, 4  Schuldig staan wij voor U, Heer 
 
Lezing: Matheus 6 : 1 - 6 en 16 - 21 
1 Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door 
hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2 Dus wanneer je aalmoezen 
geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de 

mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3 Maar als je 
aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 4 Zo blijft je aalmoes 
in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 5 En wanneer 
jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan 
te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar als 
jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. 

En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.  
 
16 Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij 
doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij 

hebben hun loon al ontvangen. 17 Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je 
hoofd in met olie, 18 zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die 
in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.  

19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in 
om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar 
breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 
 
Meditatie 
Meditatieve muziek 
 

Lied: Om de mensen God verlaten (melodie LB 801, Tekst: M.Spoelstra)  
Om de mensen, God verlaten,  Tegen onrecht, tegen honger,  
Vluchtelingen, doodswoestijn,  tegen grootspraak, valse schijn, 
om de woede, om de tranen  vieren wij de hoop op morgen, 
roepen wij: Zult U er zijn?   vragen wij: Zult U er zijn? 
 

Om de haat en om de oorlog,  In de mensen die volharden, 
de verbittering de pijn,   trouw en onbevangen zijn, 
om die eindeloze cirkel   in wie opstaan, in wie troosten, 
vragen wij: Zult U er zijn?   weten wij: U zult er zijn! 
 
In een mens die helend leefde, 
in een woord, in brood en wijn, 

in ’t verlangen dat wij delen, 
zegt U ons: Ik zal er zijn. 

 
Gebeden 
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Ritueel met krijt en stenen, terwijl we een Taizé lied zingen:  
Blijf met uw genade bij ons 
Heer onze God 

O blijf met uw genade bij ons 
Licht in het duister 

 

Slotlied: Veertig dagen nog tot Pasen (Tekst: M de Bruijne, Melodie: P. Rippen) 
C. Veertig dagen nog tot Pasen, tot de winter is gegaan 

En het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen 
En het leven op zal staan. 

Allen:  
Veertig dagen, weken, jaren, 

Wachten, weten en ervaren 
Dat iets nieuws, verandering 
Met vreugd en moeite samenging. 

 
C. Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind 

In de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen,  
volheid is een nieuw begin 

Allen: Veertig dagen, weken, jaren  

 
C. Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd 

Om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen,  
Daardoor worden mensen vrij 

Allen: Veertig dagen, weken, jaren 
 

C. Veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door de woestijn, 
Om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen 
Om met Pasen klaar te zijn 

Allen: Veertig dagen, weken, jaren 
 
Zegenbede 

 
Muziek  
Organist/pianist: Daan Dekker  Media: Ben van Damme 
Diaken:   Elly Hendriks  Koster: Peter Bakker 

 

SYMBOLIEK 40-DAGENTIJD 
Van woestijn tot paastuin. 40 dagen: een weg naar het leven. 
Tijd van inkeer en voorbereiding. 
Deze tijd begint met Aswoensdag. 
As herinnert mensen door de eeuwen heen aan de vergankelijkheid van het leven. 

Vanaf de 6e eeuw wordt Aswoensdag gevierd: 
 “Wij erkennen dat wij maar stof zijn en tot stof zullen terugkeren. 
   Help ons deze 40 dagen zo te benutten dat wij tot nieuw leven komen naar het beeld van Hem”. 
Met name in de 40-dagentijd wordt zowel persoonlijk als in de gemeenschap stilgestaan bij de 
taken en verantwoordelijkheden om te komen tot een rechtvaardige en vreedzame wereld. 
Van woestijn tot paastuin, van los zand naar vruchtbare aarde. 
Wekelijks wordt er een symbool toegevoegd. 

Aly Strikwerda en Anja Bakker 

 

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 naar de Ontmoetingsruimte open, dit i.v.m. de 
ventilatie.  

 
Bloemen  
De bloemen van zondag 27 februari worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar dhr. J.F.C. Dijkstra, Brinkhoven. 
  
Uit de gemeente 
Mevr. J.C. van de Bovenkamp-Scherpbier verblijft tijdelijk in Hanzeheerd, Brinkhoven 

(logeerkamer), Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. 
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Collecte zondag 6 maart NOODHULP Afrika - met werkgroep ZWO als verdubbelaar 

Ergste honger sinds 40 jaar in Afrika - dringend water en voedsel nodig 

De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op 
sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor 
meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger.  
Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven 
dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde Naties is de 
situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er 
ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt het alleen nog maar 

erger. 
Kerk in Actie staat in de startblokken om de getroffen bevolking te helpen met water, voedsel en 
medicijnen. “We installeren tanks om water op te slaan dat met vrachtauto’s zal worden 
aangevoerd. Aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding 
geven, delen we extra voedsel uit. Ook dieren helpen we met water, voedsel en medicijnen, zij zijn 
immers voor veel mensen hun inkomstenbron”, zegt Hilda Timmerman, relatiebeheerder voor 

Ethiopië en Kenia bij Kerk in Actie. 
Uw bijdrage betekent voor de inwoners van de getroffen gebieden het verschil tussen leven en 
dood. 

Onze dringende vraag is: wilt u hieraan bijdragen met een gulle gift?  
De werkgroep ZWO heeft toegezegd de opbrengst van deze collecte te verdubbelen.  
 
Werken van Barmhartigheid, geef voor eten 

Aswoensdag 2 maart is het begin van de 40-dagentijd. De 40-dagentijd staat dit jaar in het teken 
van de 7 werken van barmhartigheid, een opdracht die ons allemaal aangaat. De eerste week heeft 
als thema “Geef de mensen die honger hebben te eten”. 
Daarom organiseren de Diaconie en de werkgroep Vieren op Aswoensdag een sobere maaltijd, soep 
en brood. Deze maaltijd is voor iedereen, gezinnen, alleen gaanden, ouderen enz. Iedereen is 
welkom. We vragen wel een vrijwillige bijdrage. De opbrengst wordt toegevoegd aan die van de 
1e collecte op zondag 6 maart die gehouden wordt voor hulp voor de honger in Afrika. De 

opbrengst wordt door ZWO verdubbeld. 
We willen om 17.30 uur beginnen met de maaltijd. Voor belangstellenden is er vervolgens om 
19.00 uur een Vesper die wordt geleid door onze pastor, Lida Brugmans. 
Voor het deelnemen aan de maaltijd graag opgeven bij Elly en Peter Hendriks,  
tel. 0626796846 of 0648620635. 
Als vervolg op deze maaltijd is er in deze 40-dagentijd iedere donderdag een vastenmaaltijd.  

 
De veertien staties van de Kruisweg 
Tijdens de 40-dagentijd zullen in de kerkzaal 14 afdrukken hangen van de staties gemaakt door de 
Nederlandse schilder Jan Toorop. De originele tekeningen hangen in de kerk van St. Bernulphus te 
Oosterbeek. Toorop schilderde en tekende de staties van 1916 tot 1919 in opdracht van mevrouw 
De Bruyn. 
Wij hebben de digitale afdrukken beschikbaar gekregen van de Tooropcommissie te Oosterbeek. 

Voorts heeft de commissie KIEK deze geprint en ingelijst. De foto's worden 2 maart 's morgens in 
de kerkzaal opgehangen. 
Bijgaand de teksten zoals die via de kerk in Oosterbeek beschikbaar zijn gesteld.  
  
Jezus wordt ter dood veroordeeld (1) 

"Toen stelde Pilatus hen Barabbas in vrijheid, maar Jezus liet hij geselen en leverde Hem aan hen 
over om gekruisigd te worden. De Heilige en Rechtvaardige werd verloochend. Ze hebben het als 
een gunst verzocht, dat een moordenaar genade ontving; maar de Leidsman ten leven hebben ze 

gedood". 
Hand. 3,14 

God, onze Vader, uw oordeel is steeds liefde. Uw woord is immer 
gegrond in uw barmhartigheid. Hoor ons, luister naar ons en doe 
ons toekomen de genade van uw Zoon, veroordeeld om ons tot 
leven te brengen, Jezus Christus, onze Heer. 
Amen 

 
 
 
 
 

https://donatie.protestantsekerk.nl/kerkinactie/?projectid=7016N00000096ZeQAI&utm_source=email_noodhulp&utm_medium=email&utm_campaign=noodhulp-honger-afrika-diaconiezwo
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Preeklezer / Preek van de leek / Voorganger 
Hoe noemen we iemand die in een dienst voorgaat als er geen predikant beschikbaar is, was 
afgelopen zondag de vraag. Hier is wel reactie opgekomen door verschillende gemeenteleden. Men 

kiest ervoor om degene gewoon ‘voorganger’ te noemen.  
Hierbij één reactie: 
Naar mijn idee kan en mag je te allen tijde diegene die "voorgaat" in de dienst de voorganger 

noemen. 
Ik ben er dan wel van om als er een dominee/pastor is dat wel te benoemen met die titel. 
 
EETCAFÉ gaat weer door! 
Alleengaanden zijn weer welkom om samen aan tafel te gaan in de Ontmoetingsruimte.   
Vrijdag 4 Maart. We beginnen om 11.30 uur met een gezellig praatje onder het 

genot van een drankje. De tafels staan rond 12.00 uur weer super gedekt voor u 
klaar!  
Het menu is een verrassing.  
We zien u graag! Mocht u gebruik willen maken van vervoer dan horen wij dit 
graag en zorgen wij dat u veilig in de Ontmoetingskerk komt en weer veilig 
thuisgebracht wordt. 
 

Gerrie, Coby, Abelien, Gezien, Hannie, Annie en Adry (06-11248842) 

 
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

