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Alles komt goed?! 

Na de hectische jaren van de coronapandemie leek alles weer ‘normaal’ te kunnen worden. U heeft 

de 40-dagenkalender allemaal thuis ontvangen. Het thema van deze kalender is: Alles komt goed?! 

Maar komt alles goed? Hoe kunnen we dat nu zeggen? Er is oorlog en nu wel heel dichtbij. Dagelijks 

kunnen we beelden van geweld zien. Inmiddels hebben al 1 miljoen mensen Oekraïne verlaten. Wat 

staat hen en wat staat ons te wachten.  

Afgelopen woensdag, ‘Aswoensdag’, het begin van de 40-dagentijd, zongen we tijdens de 

Vesper: 
 

Om de mensen godverlaten,  Om de haat en om de oorlog, 

vluchtelingen, doodswoestijn,  de verbittering, de pijn, 

om de woede, om de tranen  om die eindeloze cirkel 

roepen wij: Zult U er zijn?  vragen wij: Zult U er zijn? 

 

Hierna sprak Gerard Doggen het gebed uit voor Oekraïne: 

 
God van liefde en trouw, 
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, 
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. 

In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden, 
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. 
Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen. 
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, 
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. 
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden. 

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,  

maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. 
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, 
geef wijsheid aan alle betrokken leiders. 
Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. 
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid. 
Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, 
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.  

In Jezus' naam, Amen 
 

Jesaja heeft ook geschreven over recht en onrecht. In Jesaja 2 lezen we: 

Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal nog de wapens leren hanteren. 

 
Jesaja kondigt bevrijding aan voor het volk van Juda. De mensen hadden gezien hoe het ‘oude 
normaal’ van de samenleving wreed verwoest werd door oorlogsgeweld. Hun stad was verwoest. 
Alles was voor niets geweest. In Jesaja 52:7 (BGT) lezen we: 

Iedereen wacht op het goede nieuws. Iedereen wacht op de snelle boodschapper die over de 
bergen komt. De mensen zijn blij als hij komt. Hij zegt dat er vrede komt, en dat God de mensen 
zal bevrijden. Hij roept naar de inwoners van Jeruzalem: ‘Jullie God is koning!’ 
 
Jesaja ziet voor zijn volk een nieuwe toekomst, omdat God vol ontferming is en zijn mensen niet 
vergeet. 
 

Laten wij dit vasthouden. 
Fredie van Holst-Frölich 
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Orde van dienst 6 maart 2022, Ontmoetingskerk 10.00 uur 
1e zondag Veertigdagentijd 

 

Voorganger: ds. Henriëtte de Graaf 
 
Thema: Met Jezus op weg in de Veertigdagentijd 

 

Welkom en mededelingen 
Moment van stilte 

Aanvangslied 556: 1, 3 – Alles wat over ons geschreven is 
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 556: 5 – Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
Kyriegebed 
Zingen: Lied 561 – O liefde die verborgen zijt 
 
Verkenning: Met Jezus op weg in de Veertigdagentijd  

                      Afbeelding: Zak Benjamin – Christus en consumentisme 
Lied 760> via Youtube – Gij zijt de zin van wat wij zijn 
https://www.youtube.com/watch?v=vF80HKyCYzU 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Schriftlezing: Johannes 2: 13 - 22  
Zingen: Lied 538: 1,4 – Een mens te zijn op aarde 

Uitleg en verkondiging 
Geloofslied ‘Heer U bent mijn leven…’(Hemelhoog 479)  
 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 

‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 

eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 

en met God de Vader en verenigd met uw volk 

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk 

 

Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Godsrijk 

 

 
Aandacht voor de collecte 
Slotlied lied 935: Je hoeft niet bang te zijn 
Zegen 
 
Organist: Maarten Westenberg  Kindernevendienst:  Irma van der Maten  

Ouderling: Gerard Doggen   Media:    Henk Ottens 
Diaken:   Elly Hendriks   Koster:    Willeke Mateman 
Lector:  Fredie van Holst  
 
Collecte zondag 6 maart 

1e collecte: NOODHULP - 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=vF80HKyCYzU
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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. 
 
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”. 
 
Symboliek 40-dagentijd. 
Thema: Van woestijn tot paastuin.    
Deze eerste zondag is de traditionele lezing uit Lucas 4 vers 1 – 13. 

De verzoeking in de woestijn. 
Jezus gaat gedurende 40 dagen de woestijn in, de woestijn waar de mens op de proef wordt 
gesteld, op zichzelf teruggeworpen. 
Jezus krijgt van de duivel vragen voorgeschoteld, die hem uit balans moeten brengen. 
De vraag van de duivel om van stenen brood te maken, ziet u verbeeld in stenen met 
korenhalmen. 
Jezus laat zich door deze vraag niet verleiden en kiest vol vertrouwen voor God. 

 

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 6 maart worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar de fam. Veldkamp. 
  

Uit de gemeente 
Mevr. J.C. van de Bovenkamp-Scherpbier verblijft tijdelijk in Hanzeheerd, Brinkhoven 
(logeerkamer), Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. 
Dhr. J.F. van de Bovenkamp wordt 9 maart opgenomen in het Isala Diaconessenhuis, 
Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel. 

  
De veertien staties van de Kruisweg 
Tijdens de 40 dagen tijd zullen in de kerkzaal 14 afdrukken hangen van de staties gemaakt door de 

Nederlandse schilder Jan Toorop.  
Jezus neemt het kruis op zijn schouders (2) 

De weg naar Golgotha begint. Twee soldaten reiken Jezus het kruis aan en 
wijzen hem de weg. De aanklager kijkt met een bedenkelijke blik. Mensen 
langs de weg kijken zwijgend toe. 

Echte vriendschap is een weldaad. Tegelijk vraagt het om een enorme inzet en 
trouw. De mens van nu heeft behoefte aan echte vrienden en vriendinnen. Vele 
huwelijksparen zien in hun partner de ware vriend/vriendin. Het is een 
avontuur. Je weet wanneer je begint, maar nooit hoe een echte 
vriendschapsband verloopt. Soms kan alles heel zwaar gaan wegen. Nemen we de last op onze 
schouders? Blijven we werken aan de band? 

Werkgroep ZWO / vastenactie 

De werkgroep ZWO nodigt u uit om mee te doen met de vastenactie. 
Er staan doosjes in de kerk om mee te nemen naar huis. 
Verdere informatie vindt u in de wekelijkse nieuwsbrief en het Ontmoetingsblad. 
 
Zegendienst voor voedsel en werk - zondag 13 maart a.s.    

De winter is voorbij, het voorjaar komt eraan: een nieuw seizoen.  
Of zoals een dichter uit de vorige eeuw het zei: een nieuwe lente - een nieuw geluid.  
Op zondag 13 maart a.s. vieren we als gemeente dat nieuwe seizoen van werken, zaaien en 
oogsten. Letterlijk, wat betreft de agrarische sector, maar ook op alle niveaus van onze 
samenleving. Ook daar wordt met veel inzet gewerkt en gehoopt op een goed resultaat. 
Over al die inzet – voor voedsel en werk – vragen wij op deze zondag de zegen van God - de 

Schepper van alle leven.  
Die zondag hangt ook ons themakleed – Van U is de toekomst - weer voor in de kerk. 
 

https://donatie.protestantsekerk.nl/kerkinactie/?projectid=7016N00000096ZeQAI&utm_source=email_noodhulp&utm_medium=email&utm_campaign=noodhulp-honger-afrika-diaconiezwo
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En de mogelijkheid bestaat om uw gebedsintenties daarbij te hangen. 
Deze intentie mag in een envelop meegenomen worden naar de kerk om daar bevestigd te worden 
op het themadoek.            

Werkgroep Vieren 

 

Collecte zondag 13 maart: Noodhulp Oekraïne 

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons 

hart en onze gebeden gaan naar hen uit!  

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan 

de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de 

buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg 

opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor 

onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.  

Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw 

bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een 

slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. 

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties in Oekraïne. Zij 

hebben onze steun harder nodig dan ooit! 

Daarom vragen we u dringend om uw gebed voor de mensen in Oekraïne en om een extra gift 

voor noodhulp. 

 

Robijnen jubileum 

Wat was het mooi en hartverwarmend om van zoveel kanten felicitaties te mogen ontvangen toen 
we onlangs, op 5 februari om precies te zijn, 40 jaar getrouwd waren. 
En ook de bloemen die we kregen na de kerkdienst: prachtig!  
Een gemeentelid wist ons te vertellen dat we hiermee ons robijnen 

huwelijksjubileum hadden bereikt. Rood is de liefde! 
U als gemeente en u met uw individuele gelukwensen: hartelijk bedankt! 
Nelleke en Gerrit Heuver-de Vries 

 
Amnesty International 
Na de dienst liggen de brieven voor de maand weer klaar in de Ontmoetingsruimte. 
 

 
Met z’n allen 

We hebben in de kerk en in het emmertje bij de klantenservice van PLUS met z’n allen 109 
boodschap-pakketten bij elkaar gespaard. Alle gulle gevers hartelijk dank en zeker ook PLUS v.d. 
Hoven die dit mogelijk maakte BEDANKT! We zagen heel veel blije gezichten en daar doen we het 
met z’n allen toch voor? 
Els Hoogink en Els Schouten 

 
Koffie-ochtend 
Komende woensdag 9 maart 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.  
Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar 

de kerk te gaan, laat het dan weten bij Fredie van Holst. 
De volgende koffie-ochtend is op 23 maart. 
 
Vastenmaaltijd 
De diaconie en de werkgroep vieren organiseren in de 40-dagentijd elke donderdag een sobere 

maaltijd, soep en brood. Deze maaltijd is voor iedereen, gezinnen, alleen gaanden, ouderen enz. 
Iedereen is welkom. We willen om 17.30 uur beginnen met de maaltijd. Van harte welkom! 

 
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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