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                        NIEUWSBRIEF 116 

 
    27 mei 2022 
   
  

 
Dauwtrappen  

Op Hemelvaartsdag vertelde Erwin Verboom dat hij vroeg (05.30 u.) is gaan dauwtrappen op 
de Renderklippen, luisterend naar de vogels en genietend van de stilte. Maar even de stilte 
onderbroken met een podcast van ‘Blijf kalm met een psalm’. Op deze dag luisterde hij naar 
psalm 47.  
 
Psalmenpodcast: Ds. Janneke Nijboer en ds. Sjoerd Muller bespreken een Psalm in hun 
podcast.  

Gevoelens van wanhoop, verdriet of juist van vreugde en dankbaarheid: je komt het allemaal 
tegen. Iedere keer staat een nieuwe Psalm centraal met daarbij een korte meditatie.  
 
Maar terugkomend op het dauwtrappen. Er gaan nog steeds veel mensen er vroeg op uit om te 

dauwtrappen. Ze maken dan een wandeling of gaan een eindje fietsen. 
 
Dit voert terug op een gebruik uit een ver verleden. Mensen stonden toen op 

Hemelvaartsdag om drie uur 's nachts op, wandelden met hun blote voeten door 
het gras, dansten en zongen. Van dit ritueel zou een magische en genezende 
werking uitgaan. In sommige streken wordt de activiteit ook wel 'hemelvaren' 
genoemd. Dit zou volgens het volksgeloof magische krachten geven. Onder 
andere zou het ouderdom bestrijden en huidaandoeningen genezen. Zo zou het 
een prima middel tegen zomersproeten zijn. 

 
Dauwtrappen wordt ook wel in verband gebracht met de processie die vroeger op 
Hemelvaartsmorgen plaatsvond. Deze herinnerde aan de tocht van Jezus naar de Olijfberg. In 
de negentiende eeuw trokken Amsterdammers in alle vroegte de stad uit om buiten te 

bivakkeren onder het genot van koek, rozijnen, krakelingen, vijgen en een 'cruycxken goed 
nats'. Er werd gedanst en gezongen. Het was wel de bedoeling om negen uur weer in de stad 
terug te zijn om de mis bij te wonen. 

 
Zelf ben ik vorige week met een groepje op vogelexcursie geweest in het  

Fochteloërveen. Wat was het om 07.00 uur mooi. Je hoorde het zingen van de vogels en het 
was genieten van de natuur. We hebben ook veel vogels gezien o.a. een geelgors en 
kraanvogels en een kring om de zon, een halo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

De gebruikelijke fietstocht van onze kerk, op Hemelvaartsdag, is dit jaar niet doorgegaan. 
Mogelijk kunnen we volgend jaar wel met elkaar gaan dauwtrappen. We zijn dan op tijd terug 
om samen aan tafel te gaan en vervolgens dan naar de kerkdienst. Aan tafel is het jaarthema 

van de PKN voor 2022/2023. ‘Een tafel van verbinding’. 

Fredie van Holst-Frölich 
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Orde van dienst 22 mei 2022, Ontmoetingskerk, Heerde - Wezenzondag   

Voorganger: ds. Han Wilmink (Kruiskerk Wezep) 
 
              Thema: Gescheiden en toch verbonden 

Muziek voor de dienst Gebed voor de Oekraïne door Helsinki Chamber Choir: Bozhe, 

Ukrayinu khrany, Heer bescherm de Oekraïne.  

Welkom en mededelingen  
Stilte 

 
Aanvangslied/lichtlied: Lied 1005: 1 en 2 ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’ 
Bemoediging en groet  
Kyriegebed overgenomen door gemeente na de woorden ‘en daarom roepen wij allen’ met het 
zingen van lied: 997: 1, 2 en 4 ‘– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land’ 
 

Gloria: Lied 305: 3 ‘Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet’ 
 

Over deze zondag   Wezenzondag…  Verlaat mij niet, ‘Ne me quitte pas’ 
Korte uitleg door de voorganger en vervolgens YouTube filmpje Jacques Brel uit 1959  
 
Zingen als gebed om de Geest: Lied 333: Kom, Geest van God  (3 x) 
 

Moment met de kinderen  
Lied met de kinderen Ik moet weggaan   
De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing: Ruth I (NBV ’21) 
 
Zingen: Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’ 

Stef Bos zingt in het Zuid-Afrikaans. Hij laat horen hoe hij zich kan inleven in het verhaal van 
Ruth als ‘buitenlander’. Stef Bos Lied van Ruth - My Land Is Jou Land  
 
Uitleg en verkondiging 

 
Zingen: Lied 793 ‘Bron van liefde, licht en leven’ 

 
De kinderen komen terug in de kerkzaal 
 
Dankgebed , voorbeden en het gezamenlijk Onze Vader 
Aandacht voor de collecte  
 
Slotlied 695: 1, 3, 4 en 5 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’  

Zegen (3 x gezongen amen) 
 

Organist: Theo van der Wal  Kindernevendienst: Irma van der Maten 
Ouderling: Hotze Talsma   Media:   Ben van Damme 
Diaken:  Wim van Ommen  Koster:   Anneke de Vries 
Lector:  Henriët Broeder 
 
 

Collecte Zondag 29 mei  
1e collecte: Diaconaat ook iets voor jongeren 

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de 
jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld 
waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. 
Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van 
betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. 
Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. 
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2e 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. 

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 29 mei mei worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar mevr. S. Noppers-Hazelaar. 
 
Uit de gemeente 

Mevr. J. de Jong-Wilhelm verblijft voor verdere revalidatie en herstel op afdeling IJsselheem in het 
Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. Mevr. J. Grolleman-Eikelboom en dhr. J. Dijkslag, 

zijn opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
 
Gemeentevergadering woensdag 1 juni 
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 18 mei heeft de beroepingscommissie een advies uitgebracht om 
een predikant te beroepen. Halverwege de vergadering kwam de kandidaat predikant kennismaken met 
de kerkenraad. Na de pauze is de kerkenraad unaniem akkoord gegaan met het advies van de 
beroepingscommissie. 

 
De beroepingscommissie zal u op deze gemeentevergadering informeren over de gevolgde procedure en 
zij zal een toelichting geven op de keuze voor de voorgestelde kandidaat. Eveneens zal de kandidaat 
predikant ook halverwege deze avond komen om zichzelf voor te stellen. U krijgt allemaal thuis een 
uitnodiging waar het programma van die avond instaat. 
 
Een tas vol vakantiepret 

Net als vorig jaar willen we weer meedoen aan de actie vakantietasjes. 
Deze tasjes zijn voor kinderen in de gemeente Heerde die niet op vakantie kunnen en een uitje zit er ook 
vaak niet in. We willen deze kinderen in hun vakantie toch verrassen met een mooi 
gevuld tasje. Het gaat om 200 kinderen van 0 - 12 jaar in de gemeente Heerde. 
Wat zou het mooi zijn als we deze tasjes gevuld kunnen krijgen. Daar hebben we 
jullie hulp bij nodig. We zijn bezig om gratis ijskaartjes en zwemkaartjes voor de 

kinderen te krijgen en bij Bruna kunnen wij met korting boekjes bestellen, ideeën 
over uitstapjes in de buurt zijn ook welkom. 
 
Wat kunt u doen 
Vanaf zondag 22 mei tot zondag 12 juni kunt u nieuw speelgoed inleveren bij de kerk. Als u geen 
speelgoed wilt of kunt kopen, mag u ook een financiële bijdrage doen. Er staat een bus op tafel in de kerk, 
maar u kunt het ook overmaken via de scipio-app. Wij zorgen dan dat er van het geld speelgoed wordt 

gekocht. 
U mag ook speelgoed brengen bij Peter en Elly Hendriks, of bij Lidie Dijkink. 
U kunt ook ons bellen: we halen het speelgoed graag op. 

Wat kan er allemaal in de tas. 
Denk bv aan: 

• Waterpistool 
• Bal 

• Spelletjes 
• Buitenspeelgoed 
• Stoepkrijt/bellenblaas 
• Badmintonracket 
• Kleur- of puzzelboeken 
• Knutselspulletjes 

• Gratis uitstapje/bioscoopkaartjes 
Meer informatie staat in het mededelingenblad van de maand 
juni. 
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Namens de Diaconie, 

Peter en Elly Hendriks, Bonenburgerlaan 40, tel. 06-48620635 
Lidie Dijkink, Braamkamp 18, tel. 06-46670075
 

Benefietconcert 21 mei 
Op zaterdag 21 mei jl. hebben we kunnen genieten van een prachtig benefietconcert door het 
Kamerorkest Gelsenkirchen. De opbrengst is voor Bangladesh en wel voor de opvang van vrouwen uit 

de vrouwenhandel en scholen voor de jongste kinderen. Tot nu toe heeft het concert ruim 1100 euro 
opgebracht. Het concert is te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. U kunt 
uw bijdrage alsnog overmaken op het rekeningnummer van de penningmeester van de werkgroep: 

Maria Dedden o.v.v. Amader Nir. IBAN nr: NL 16 INGB 0002886840.  
 
“Heb jij de Heilige Geest ontvangen?”  

 

Op 1e Pinksterdag is iedereen van harte uitgenodigd om in de interkerkelijke samenkomst van de 

kerken van Heerde gezamenlijk te vieren dat de Heilige Geest is uitgestort op deze aarde. Het thema 

van deze samenkomst is “Heb jij de Heilige Geest ontvangen?” De predikanten ds. Jaap Cramer en ds. 

Jurgen Zomer nemen ons tijdens de dienst graag in dit thema 

mee. Deze Pinkstersamenkomst wordt gehouden in de 

Johanneskerk aan de Dorpsstraat in Heerde en begint ’s avonds 

om 19.00 uur. Het orgel- en pianospel wordt verzorgd door 

Martien van der Knijff. Er zal uit de diverse liedbundels zoals 

Opwekking, de Evangelische liedbundel en het Nieuwe Liedboek 

worden gezongen.  

 

Deze dienst is tevens voor iedereen te volgen (en later terug te kijken) via het YouTube kanaal van de 

Hervormde Gemeente Heerde  (Hervormde Gemeente Heerde - YouTube). 

De collecte tijdens de Pinkstersamenkomst is deze keer bestemd voor Trans World Radio (TWR). De 
missie van Trans World Radio is om mensen dichtbij en ver weg te bereiken met Gods goede nieuws. 

Vanuit de Bijbelse opdracht laten we het Woord van God overal horen. De hoop die je kunt putten uit 
het Evangelie stralen wij uit én zenden wij uit - hoe dan ook - waar dan ook. Voor iedereen. TWR: 
Bron van hoop.                                                                                                                                        

De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio en andere media 
zoals internet, zodat levens blijvend veranderd worden. TWR ondersteunt hierbij de kerken bij het 
uitvoeren van de zendingsopdracht zoals de Heere Jezus die gaf in Mattheüs 28: 19.                           
(Bron: https://www.twr.nl/missie-twr/). 

Wij bevelen deze collecte van harte bij iedereen aan en hopen u en jou op 1e Pinksterdag in de 
Johanneskerk - of digitaal via YouTube - te mogen begroeten. 

Hartelijk welkom!  

Koffie-ochtend 
Komende woensdag 1 juni 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 wil 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 15 juni. 

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 

https://www.youtube.com/channel/UCQwUMb17f3F1LP_LgQ2rG2A
https://www.youtube.com/channel/UCQwUMb17f3F1LP_LgQ2rG2A
https://www.youtube.com/channel/UCQwUMb17f3F1LP_LgQ2rG2A?view_as=subscriber
https://www.twr.nl/missie-twr/
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

