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Onderstaand artikel komt uit het magazine Petrus. Tekst: Francis Boer 

 
Het logo van de Protestantse Kerk prijkt op veel websites en uitgaven van plaatselijke protestantse 
gemeenten. Maar wat stelt dat logo eigenlijk voor? 
Eindelijk als één kerk verder! Op 1 mei 2004 fuseerden de Nederlandse Hervormde Kerk, de 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in 

Nederland. Dat werd groots gevierd, onder andere met een betekenisvol logo, passend bij het 
nieuwe kerkgenootschap. 
 

Drie-enig God 
Je hebt ‘m vast wel eens voorbij zien komen, het ronde logo met 
stralenkrans en kruis in warme tinten, met in het midden een witte 
duif. Wat symboliseren deze verschillende onderdelen, en hoe staan ze 

in verhouding tot elkaar?  
De vorm van het logo is een cirkel. Die staat voor God als de 
Oneindige. Het kruis dat in het midden duidelijk zichtbaar is, staat voor 
Christus en de duif voor de Heilige Geest. Op die manier bepaalt het 
logo de kijker bij de drie-enige God, de basis van waaruit de 
Protestantse Kerk wil handelen en zijn. 

 
Rondje 
Voor de cirkel als vorm is gekozen vanwege de rijke symboliek van 
deze vorm. De lijn van een cirkel stopt immers niet, maar blijft eeuwig 
doorgaan. Zo is het met God: Hij is de Eeuwige, het begin en het einde. 
Zoals in Openbaring 22:13 staat: 
 

‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het 
einde.’ 
 
Daarnaast staat het ronde symbool voor eenheid in de kerken. Een volkomen vorm, waarin 
iedereen gelijk is. 
 
Grieks kruis 

Vier opvallende, lichte stralen vanuit het midden vormen samen een simpel kruis als symbool voor 
Jezus’ kruisdood. Het is niet precies de kruisvorm die we in veel kerken zien, want in het kruis in 
het logo zijn alle armen even lang. Het is een zogenaamd Grieks kruis, dit komt voort uit de 
beeldtaal in de Orthodoxe Kerk. Het verwijst naar Jezus, naar Zijn lijden en sterven, maar juist ook 
naar Zijn opstanding. 
 

Kruis met acht armen 
Als je goed kijkt, zie je dat er naast de goed zichtbare kruisvorm nog een extra kruisvorm schuin 
doorheen is geplaatst, gevormd door stralen. Een soort ‘X’. Het staat voor de eerste letter van 

Christus’ naam, de Griekse chi, die je schrijft als een X. Maar er zit nog meer symboliek in de 
combinatie van de X en het Griekse kruis: de acht armen staan voor de ‘achtste dag’ van de 
schepping. Dit is de dag van het nieuwe begin dat de mens zo nodig heeft, de dag van de 
opstanding.  

 
Witte duif 
Centraal, in het midden van het logo, staat een witte duif, een ander bekend symbool binnen het 
christendom. De duif staat voor vrede, maar ook voor de Heilige Geest. In de Bijbel komt de duif 
zowel in het Oude als het Nieuwe Testament voor. In Genesis lezen we bijvoorbeeld over een duif 
die hoop en leven brengt na de zondvloed door met een olijftakje terug te keren naar Noach. In het 
boek Marcus staat juist beschreven hoe de Heilige Geest als een witte duif neerdaalde op Jezus, 

toen hij werd gedoopt in de Jordaan.  
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Orde van dienst 20 maart 2022, Ontmoetingskerk 10.00 uur 
3e zondag Veertigdagentijd 

 

Voorganger: Gerard Doggen. Gerard vervangt ds. Gerrit Ruiterkamp, omdat deze verhinderd is 
voor te gaan vanwege een positieve coronatest. 
 

Ontmoetingskerk Heerde 
Derde zondag van de Veertigdagentijd 
Thema: ‘Leven in de tijd van Gods geduld’ 

 
 DE VOORBEREIDING 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Wij worden stil 
Intochtslied: 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd’ 
Bemoediging en groet 

Het drempel- en kyriegebed  
Lied 997:1, 2, 4  ‘– en vele duizenden, ontheemd’ 
De kaarsen worden aangestoken 
Moment met de kinderen 

Het projectlied: ‘Een slinger van verhalen’ 
 
 DE SCHRIFTEN 

Het gebed van de zondag 
Lezing: Exodus 6: 2 - 9 
Zingen: 832 ‘Geroepen om op weg te gaan’ 
Lezing uit de Evangeliën: Lucas 13: 1 - 9 
Zingen: 321: 1, 2, 3  ‘Niet als een storm, als een vloed’ 
 
De uitleg en verkondiging 

Verkondiging 
Zingen: (vervolg) 321: 4, 5, 6, 7. 
 
 HET DELEN 
De gebeden (dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader) 
De inzameling van de gaven 

Slotlied: 993: 1, 2, 3, 4, 7 ‘Samen op de aarde’ 
Zending en zegen (beantwoord met een gezongen amen) 
  
Organist: Henk van der Maten  Tienerdienst:  Willeke Mateman  
Ouderling: Elly Douwes   Kindernevendienst:  Jolanda Heirbaut 
Diaken:   Chris Burger   Media:    Hanneke Gerritsen 
Lector:  Aly Strikwerda   Koster:    Daan de Jonge 

 

Collecte zondag 20 maart:  

1e collecte: Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta 
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. 
Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de 
kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en 
muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die 

de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een 
plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil 

voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst Dreamhouse 
ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen hun gezin financieel te 
onderhouden. 

 
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”. 
 
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 
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Symboliek 40-dagentijd, Thema: Van woestijn tot paastuin    
Vandaag is het de 3e zondag in de 40dagentijd. 
Het bijbelgedeelte voor vandaag is Joh. 4: 4 - 14, het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de 

Jacobsbron. Het bijzondere is dat Joden niet omgaan met Samaritanen en nog wel een vrouw. 
Jezus maakt geen onderscheid. Hij weet hoe haar leven is geweest en toch biedt Hij haar zijn 
Levend water aan. Hij maakt zich aan haar bekend.” Ik ben het Levend water”. 

In de symboliek zien we een [glazen] put met daarin een fontein van leven. 
 
Bloemen  
De bloemen van zondag 20 maart worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar de fam. Koning. 
 

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 is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

 
Veertien staties van de Kruisweg 
Tijdens de 40 dagen hangen in de kerkzaal 14 afdrukken van de staties gemaakt door de 

Nederlandse schilder Jan Toorop. 
 

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen (5) 

Iemand moet jezus helpen om het kruis te dragen. Het is Simon van Cyrene. Hij 
komt juist van het land. Onwennig zoekt hij zijn plek onder het kruis. Aan zijn 
gezicht zien we hoe zwaar het gewicht is. Jezus voelt zijn ondersteuning en hulp. 
Met gebogen hoofd gaat Jezus voort. 
 
Mensen zijn vreemde wezens. Op cruciale momenten kunnen we ons moederziel 
alleen voelen. Ineens komt er een lichtpunt. Er is hulp uit een hoek waar we het 
niet verwachten. Daardoor komen we vooruit. Het geeft nieuwe levenskracht. 
Gelukkig blijven er mensen alert en attent. Ze geven ons dat duwtje in de rug 
wat we nodig hebben. Met jou zetten ze er hun schouders onder. 

Veronica reinigt het gelaat van Jezus (6) 

De gang naar Golgotha is hard en meedogenloos. Gelukkig brengt een vrouw 
verlichting. Het is Veronica. Met een doek verzacht ze de pijn op zijn gezicht. 
De doek wordt verbonden met haar naam : Vera icoon. Het wordt een afdruk 
van het gezicht van de lijdende dienaar. 
 
We kunnen niet zonder warmte en tederheid. Als dit in ons leven ontbreekt, 
worden we hard en koud. Juist een tedere ontmoeting kan ons hart 
openbreken. Hierdoor kunnen we ons ware gezicht laten zien. De ene keer blij 
en opgewekt. De andere keer worden we getekend door pijn en verdriet. Bij 
echte vrienden en vriendinnen mag je je ware gezicht tonen. Zo’n vriendschap 
werkt helend en doet je groeien als mens. 

 

Koffie-ochtend 
Komende woensdag 23 maart staat de koffie weer klaar in de Ontmoetingsruimte van de kerk.  
Deze ochtend zal Ben van Damme de 14 staties van de Kruisweg laten zien en Gesien IJzerman zal 
er ook wat bij vertellen.  
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 6 april. 
 
Vastenmaaltijd 
De diaconie en de werkgroep vieren organiseren tijdens 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 18.00 uur beginnen met de maaltijd. Van harte welkom! 
 
Werkgroep ZWO  

Spaardoosjes 

In de veertigdagentijd zorgt ZWO zoals elk jaar voor spaardoosjes. U/jij kunt er één meenemen om 

te gaan sparen voor jongeren in Libanon. Lees voor meer informatie het ontmoetingsblad. Er is ook 

een collecte in scipio gemaakt voor deze actie, dan is het erg makkelijk om een gift over te maken. 
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Vastentip 

Dit jaar staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. In de week van maandag 21 maart tot 

zaterdag 26 maart is dat “de naakten kleden”. 

Koop in deze vastentijd geen nieuwe kleding of luxe artikelen. Of breng goede kleding naar 

kledingbank De Cirkel. 

 

Paasgroetenactie 2022 

Alle 50 paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het 

buitenland zijn geschreven. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten tijdens de Paasdienst 

in de gevangenis worden uitgedeeld. Iedereen die een kaart geschreven heeft, hartelijk dank. 

 
 
Meditatieve wandeling Onderweg naar Pasen 

In de veertigdagentijd – onderweg naar Pasen - organiseert de Ontmoetingskerk 
in Heerde een meditatieve wandeling. 

Het thema bij deze wandeling is ‘de kruisweg’.  
Een kruisweg is een serie van veertien staties, die de lijdensweg van Jezus 
Christus in beeld brengen. De kruisweg biedt de mogelijkheid om stil te staan bij 

wat Jezus heeft meegemaakt in de laatste uren van zijn leven op aarde.  
 
Bij deze wandeling maken we gebruik van enkele afbeeldingen van de 

kruiswegstaties getekend door Jan Toorop (1858-1928). De wandelingen worden gehouden op: 

woensdag 23 maart a.s. van 14.00 – 16.00 uur en zaterdag 9 april a.s. van 9.30 – 11.30 uur. 
De start is op de parkeerplaats bij de Schaapskooi. 
Na ontvangst met koffie/thee, kennismaking en uitleg van de meditatieve wandeling, wandelen  

we ca. 4 km. 
Met slecht weer wijken we uit naar de Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 voor een alternatief 
programma. U/jij bent van harte welkom. 
Contactpersoon is Lida Brugmans pastor@okheerde.nl 06-12639287. 
 
Passiewandeling 
Op zondag 10 april organiseren we een Passiewandeling.  

We vertrekken met een palmpaasoptocht. Daarna zal op verschillende plekken het Paasverhaal 
worden gelezen, zingen we liederen en schrijven we een paaswens. 

We vertrekken dan om 14.45 uur vanaf het Jeugdpunt. Rond 16.30 uur eindigen we de wandeling 
in de Ontmoetingskerk. We sluiten daar af met soep en broodjes. De wandeling is geschikt voor 
jong en oud. 
Kijk voor overige activiteiten tijdens de 40 dagentijd ook eens op de website van de kerk onder tab 

Nieuws. Activiteiten tijdens de 40 dagentijd 2022 - Ontmoetingskerk Heerde (okheerde.nl). 
 
Hulp aan vluchtelingen 
Sinds dinsdag zijn we onder leiding van de gemeente Heerde met behulp van veel vrijwilligers 
bezig geweest met het voorbereiden van de bungalows en appartementen op Groot Stokkert als 
noodopvanglocatie voor vluchtelingen. We zijn al heel ver gekomen. Er wordt schoongemaakt, 
gesjouwd, het terrein opgeruimd, geklust en gerepareerd. 

Als alles naar planning verloopt, komen a.s. dinsdag de eerste vluchtelingen binnen op Groot 
Stokkert.   
Met Vluchtelingenwerk.nl in Heerde is afgesproken dat wanneer men zich als vrijwilliger wil 
opgeven om vluchtelingen in Groot Stokkert te begeleiden of hulp te bieden, men zich kan 
aanmelden via email bij heerde@vluchtelingenwerk.nl. 

Chris Burger, Interkerkelijk Diaconaal Overleg, Heerde 
 

Rectificatie 
Op 27 maart begint de zomertijd. Dit betekent dat, in tegenstelling tot wat in het 
Ontmoetingsblad van maart vermeld staat, de morgendienst niet om 10.00 uur maar om 09.30 
uur begint. 

 
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 063902370 
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