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Zondag wordt in alle kerken het Pinksterfeest gevierd. Van de drie grote christelijke feesten  

is Pinksteren denk ik de moeilijkste om te snappen. Kerst gaat nog wel: dat God een kind 
geboren laat worden die vrede komt brengen voor alle mensen, dat klinkt wel goed.  
Pasen is al veel lastiger: dat datzelfde kind als volwassen mens gedood is omdat de 
machthebbers in Hem een religieuze relschopper zagen, maar die na zijn dood toch  
weer als de Levende ervaren werd, leg dat maar eens uit.  

Maar Pinksteren? Dat al de mensen die hun vertrouwen op Jezus gesteld hadden, aangeraakt 
worden door de Geest van God, die ook de Geest van Jezus is? Hoe moet je je dat voorstellen? 
 
Toch trekt het mij ook. Omdat ‘in vuur en vlam raken’, of ‘de wind in de zeilen krijgen’  
beelden zijn van ervaringen die rechtstreeks raken aan wat ik hier en nu ook kan meemaken. 
Barack Obama, die na het zoveelste schiet-drama bij de begrafenis met gebroken stem 

‘Amazing Grace’ begint te zingen. President Zelenski, een theaterdier, die nu al zijn kunsten 
inzet om zijn volk te dienen. Het kan zijn dood worden. Een mevrouw die al lang met pensioen 
is maar teruggaat naar de IC om coronapatiënten te helpen. Vul uw eigen voorbeelden maar 
aan. 
 

In een poging om het toch een beetje uit te leggen, heb ik jaren geleden met  
Pinksteren mijn oude saxofoon meegenomen naar de kerk. Ik liet de kinderen  

naar voren komen, zodat ze die toeter van dichtbij goed konden zien, en ik 
vertelde ze dat zo’n instrument zelf niks kan. Ik schudde er wat mee, draaide 
hem in ’t rond, hield hem op de kop: er gebeurde niets. Pas toen ik het bovenste 
stuk in mijn mond stopte en er op ging blazen, kwam er geluid uit. En toen ik 
ook nog mijn vingers op de juiste kleppen zette en die open en dicht drukte, 
kwam er zelfs een melodie tevoorschijn.  
‘Deze saxofoon bestaat uit koper, plastic, leertjes en een klein stukje bamboe’ 

zei ik. ‘Allemaal dood spul. Pas als je er adem inblaast, komt er leven in de 
brouwerij. Dat is Pinksteren: God blaast zijn adem in mensen die zo bang zijn, 
zo geschrokken en zo onzeker, dat ze wel dood lijken. Maar door die adem, die 
Geest van God komen ze weer tot leven. En gaan ze weer doen wat Jezus ze 
heeft voorgedaan. En gaan ze doorvertellen wat Jezus hen verteld heeft. Van 
Kerst tot en met Pasen en Pinksteren.’ 

 

 Gerrit Heuver 
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Orde van dienst 5 juni 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  

Voorganger: Anne Bolhuis, Amsterdam 
 

Thema: Pinksteren!  

 

OM TE BEGINNEN 

Welkom en afkondigingen 
Stil worden  
Zingen lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste  
Bemoediging en groet  

Gebed om ontferming  
Zingen lied 139b: Heer, U doorgrondt en kent mij 
 

RONDOM HET WOORD 

Gebed om opening van het Woord   
Begin van de kindernevendienst  

Lezen uit de NBV: Joël 3: 1 - 5/ Handelingen 2: 1 - 11/ Johannes 20: 19 - 23  

Zingen lied 676: De wind, wij zien hem niet  
Overdenking  
Zingen lied 685: Geest van God, zo vol van liefde  
Kinderen komen terug van de nevendienst  
We zingen het kinderlied: Vlammetje hier, vlammetje daar 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Zingen lied 675: Geest van hierboven  
Aandacht voor de collecte  

 

GEZEGEND VERDER 

Slotlied: Vrede zij U  
Zegen  
 

Organist: Henk van der Maten  Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut 

Ouderling: Gerard Doggen   Media:   Henk Ottens 
Diaken:  Chris Burger   Koster:   Berthold Koops 
Lector:  Fredie van Holst 
 
 

Collecte Zondag 5 juni  

1e collecte: (Zending) Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie 

Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al 

generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. 

Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-

Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in 

actie en geven hen hoop. 

De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij 

de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je 

compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water 

beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. 

Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun 

voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg. 

Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die 

gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader 

nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten. 

 
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”. 
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Bloemen 

De bloemen van zondag 5 juni worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar mevr. I. Bruinsma-Land. 
  

Uit de gemeente 
Mevr. J. de Jong-Wilhelm is thuisgekomen uit het Isalaziekenhuis (afd. IJsselheem). 
Mevr. J. Grolleman-Eikelboom en dhr. J. Dijkslag verblijven in het Isalaziekenhuis, Dr. Van 
Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

Gemeentevergadering woensdag 1 juni 
Afgelopen woensdag was er een gemeentevergadering waar de beroepingscommissie verslag deed van de 
procedures die zij doorlopen heeft en heeft u kennis kunnen maken met ds. Marrit Bassa.  
Het was een fijne avond. Volgens de beroepingsprocedure van de PKN heeft u als gemeentelid nog 5 
dagen de tijd om bezwaren te maken tegen de gevolgde beroepingsprocedure (dus niet tegen de persoon 

van de verkozen predikant). Indien er geen bezwaren komen en de kerkenraad akkoord is, gaan Elly 
Douwes en Fredie van Holst dinsdag de beroepingsbrief bij ds. Marrit Bassa brengen. 
 
Vrijwilligersavond                                                                                                                                 

Er zijn heel wat vrijwilligers in onze kerk. Jaarlijks organiseren we dan ook een vrijwilligersavond. Helaas 
hebben we dit vanwege corona twee jaar niet kunnen organiseren. Daarom gaan we dit jaar met alle 

mensen fietsen en ergens eten. Als het goed is, heeft u via de contactpersoon van de werkgroep waar u 
deel van uitmaakt, de uitnodiging gekregen. Maar het kan zijn dat u net vergeten bent. Zit u in een 
werkgroep, schoonmaak-, fiets-, tuingroep of helpt u mee in de keuken, jeugdwerk of u bent lector. 
Misschien bent u ouderenbezoeker of aanspreekpunt of wat dan ook binnen de kerk. Er zijn echt heel veel 
groepen. U kunt zich nog opgeven tot en met 6 juni. Op dinsdag 7 juni moet er namelijk doorgegeven 
worden met hoeveel mensen we komen eten. Opgeven kan via: vrijwilliger@okheerde.nl of telefonisch 
bij Fredie van Holst-Frölich 0639023704. 

 
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 ons ook 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 puzzel boeken 
• Knutselspulletjes 
• Gratis uitstapje/bioscoopkaartjes 
Meer informatie staat in het mededelingenblad van de maand juni. 
Namens de Diaconie, 
Peter en Elly Hendriks, Bonenburgerlaan 40, tel: 06-48620635 

Lidie Dijkink, Braamkamp 18, tel:06-46670075
 

mailto:vrijwilliger@okheerde.nl
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“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!  

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

