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    Gek van de zelfverwerkelijking 

 
‘Ziekte bestaat niet’ zegt een mevrouw in de krant. Wat volgens haar wel bestaat zijn emoties, 
onverwerkte ervaringen en spanningen die genezen kunnen worden met ‘andere lagen van bewustzijn’: 
stilte, aandacht en mediteren. Zou het? Ja, ik geloof zeker dat lichaam en geest stevig op elkaar inwerken 
maar toch ben ik zo vrij te denken dat er wel degelijk ziekte bestaat die niets te maken heeft met 
onverwerkte ervaringen of andere zorgen. Jaren geleden al verzette Karin Spaink zich in haar boek ‘Het 
strafbare lichaam’ tegen dit soort opvattingen. De ‘orenmaffia’ noemt ze het: kwakzalvers die net doen of 
alles tussen de oren zit. Mevrouw Spaink had zelf MS en kreeg later ook nog borstkanker. Ze ontkent niet 
dat er ziektes zijn die mensen over zichzelf af kunnen roepen, maar ze keert zich wel tegen een al te 
simpel verband.  Er zijn rokers die honderd worden en niet-rokers die longkanker krijgen. 
 
Ik denk dat het verschijnsel breder is. Het idee dat we niet alleen onze 
gezondheid, maar ons hele leven zelf in de hand hebben, leeft sterk in de 
huidige samenleving. Je bent autonoom, je bent vrij, je kunt kiezen uit legio 
mogelijkheden op alle gebieden die je maar verzinnen kunt,  
en dus ben je ook zelf verantwoordelijk. 
We maken ons zelf en elkaar helemaal gek met die gedachte van eindeloze 
zelfverwerkelijking. Jij kiest ervoor of je gelukkig wordt of niet, jij beslist of je succes hebt of niet, jij 
bepaalt of je bevredigende relaties (en lekkere seks) hebt of niet. In onze wereld is er niemand anders die 
dat voor jou bepaalt. Dus mag je het helemaal zelf doen en moet je ook vooral niet zitten klagen (‘huilie 
huilie doen’) als het niet wat wordt met jou. Eigen schuld, dikke bult. Je had toch andere keuzes kunnen 
maken? Denk positief! 
 
Waar komt dat toch vandaan, die hoogmoedige overtuiging dat we alles in de hand hebben – terwijl om 
ons heen het tegendeel voor het grijpen ligt? 
De psychologie zegt dat zo’n wereldbeeld veiligheid verschaft. De gedachte dat je ‘zomaar’ ziek of 
ongelukkig of werkeloos kunt worden, is onverdraaglijk. Als we goed leven, zullen we gezond en gelukkig 
blijven. Dat is een geruststellende gedachte.  
Ook het verdampen van geloof in een Goddelijke liefde die sterker is dan de dood speelt hierin een rol. 
Als er niks is behalve dit éne leven, dan moet hierin ook alles gebeuren, en dan moet dat leven ook wel 
kloppen. Tot ver achter de komma. 
Maar dat doet het niet. Zeggen de psalmen (‘de voorspoed der goddelozen’), zeggen de Griekse tragedies 
(Oedipus). Zegt de werkelijkheid. Er is ook nog zoiets als het noodlot. Ondanks alle goede wil en beste 
bedoelingen kunnen dingen faliekant verkeerd uitpakken. Kun je toevallig op het verkeerde moment op 
de verkeerde plaats zijn.  
 
Ziekte bestaat. Los van jouw denken, voelen, handelen. Ongeluk bestaat. Pech bestaat. Toeval bestaat. De 
één wordt door het leven gedragen, de andere wordt er door geschopt.  
Laten we zacht zijn voor elkaar. Het leven is voor velen al hard genoeg. 
 
Gerrit Heuver 
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Zondag is het Palmpasen. We hopen dat er dan weer veel kinderen in de kerk zijn. Jullie gaan 
een Palmpasen stok maken! 
 
Orde van dienst 10 april 2022, Ontmoetingskerk   09.30 uur !!! 
6e zondag Veertigdagentijd – Palmpasen 
 
Voorganger: Anne Bolhuis, Amsterdam 
OM TE BEGINNEN 
Welkom en afkondigingen 
Stil worden 
Zingen: LB 118 (Laat ieders ’s Heren goedheid prijzen)  
Bemoediging en groet  
Gebed om ontferming  
Zingen: LB 940 (Verberg mij nu)  
RONDOM HET WOORD 
Gebed voor de opening van het Woord 
Kindermoment & begin van de kindernevendienst 
Zingen van het projectlied 
 
Een slinger van verhalen 
gaat als teken door de tijd. 
Vertelt wat ons te wachten staat, 
dat God zijn volk bevrijdt. 
 
Refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 

Laat horen dat je vrolijk bent, 
de koning komt eraan. 
Hosanna! Maak zijn naam bekend 
en laat Hem binnengaan. 
 
Refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 

Schriftlezing: Lucas: 19:29 - 48 (Nieuwe Bijbelvertaling)  
Zingen: LB 552 (Dit is een dag van zingen)   
Overdenking  
Zingen: Opwekking 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)  
Kinderen komen terug met hun Palmpasen stok 
Zingen: Lied 555 (Dans en zing: hosanna voor de koning)   
GEBEDEN EN GAVEN 
Aandacht voor de collecte 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Zingen: Heer u bent mijn leven  
Collecten 
GEZEGEND VERDER 
Zingen: LB 556 (Alles wat over ons geschreven is)  
Zegen   
 
Organist: Henk van der Maten  Kindernevendienst:  Yvonne van der Wal   
Ouderling: Gerard Doggen   Media:    Henk Ottens 
Diaken:    Lidie Dijkink   Koster:    Gerard Rooks 
Lector:  Murielle Stijf    
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Collecte zondag 10 april:  
1e collecte: PaasChallenge Inleven in het paasverhaal 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee 
met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, 
de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de 
karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei 
opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en 
wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie 

van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. 
 
2e collecte: Doel van de maand: Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda 

Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn 
gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons 
land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik 
onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie 
kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese 
zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare 
grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en 
wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, 

nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van 
plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces 
gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. 
De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. 
 
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  
6e zondag in de veertigdagentijd.   PALMZONDAG. Joh. 12: 12 – 24 
De intocht in Jeruzalem 
In Jeruzalem werd deze intocht later herdacht door het houden van een processie op de zondag voor 
Pasen, Palmzondag. De oudste beschrijving hiervan dateert uit de 4e eeuw. 
Op de olijfberg, buiten de stadsmuur van Jeruzalem, was een kerk gebouwd. Men trok vanaf deze kerk 
naar de stad waarbij men zong: “Gezegend Hij die komt in de naam des Heren”. 
Iedereen ging te voet en had daarbij palm-of olijftakken in de hand. In de middeleeuwen kende elke 
stad op Palmzondag een grote, gezamenlijke processie. 
Aan deze processie kwam in Nederland omstreeks 1580 een einde als gevolg van de Reformatie. 
  
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 10 april worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht 
naar dhr. P.J. Eigeman, J.A. te Nuijlstraat 44 (Centrum). 
 
Uit de gemeente 
Mevr. J.C. van de Bovenkamp-Scherpbier, Stationsstraat 3-K (Centrum) verblijft tijdelijk in Hanzeheerd, 
Brinkhoven (logeerkamer), Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. 
  
Huwelijksjubilea 
Dhr. Maarten de Jong en mevr. Betsy de Jong-van Wendel de Joode, Roskamp 8 (Vosbergen) hopen 12 
april hun 60-jarig huwelijksjubileum te gedenken. 
Dhr. Peter Bakker en mevr. Anja Bakker-Braaksma, Christinalaan 4 (Oranjebuurt) hopen 12 april hun 
55-jarig huwelijk te gedenken. 
Namens iedereen van de Ontmoetingskerk hartelijk gefeliciteerd met bovenstaande jubilea!  
 
De 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. 
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Jezus wordt aan het kruis genageld (11) 
Met hamerslagen gaan de spijkers door de handen van de Heer. Zijn voeten zijn reeds 
vastgespijkerd. Maria kijkt haar zoon met vragende ogen aan. Ze is de moeder van 
smarten. Haar verdriet uit zich ook in de verwarde vingers. Johannes kijkt Jezus met 
verschrikte ogen aan. Hij houdt zijn handen gekruist op de borst. De Heer kijkt ons 
indringend aan. Hij laat ons niet los. De soldaten gaan als beulen onvermoeibaar 
verder. 

We kunnen de ander vastpinnen op: “Je hebt beloofd dat je zou komen, maar je was er niet! Je zou dit 
voor me doen, maar je hebt het niet gedaan. Als je nu niet meegaat, hoeft het voor mij niet meer. Onze 
vriendschap stelt niets voor!” Met zulke uitspraken leggen we een claim op de ander. De ander voelt 
zich vastgespijkerd. Hij wordt geremd in zijn bewegingsvrijheid. Zulke uitspraken werken dodend op 
een echte vriendschap. 
 
Jezus sterft aan het kruis (12) 

Jezus geeft zijn geest terug aan de Schepper van hemel en aarde. Zijn ogen zijn 
gesloten. Hij is gestorven. Zijn moeder en Johannes kijken met gevouwen handen 
naar de grond. Ze zijn in rouw en terneergeslagen. Maria Magdalena houdt zelfs haar 
handen voor de ogen. Ze kan dit niet aanzien. De honderdman Longius neemt het 
woord en zegt: “Deze is werkelijk een rechtvaardige.” 
 

Het spel van de machtigen is gelukt. De mens van goede wil is gedood. Voor altijd is hem het zwijgen 
opgelegd. Toch is hij op het meest cruciale moment niet alleen. Echte vrienden en vriendinnen blijven 
hem trouw. Ze zoeken steun en troost bij elkaar. Hun aanwezigheid zorgt ervoor dat Hij kan loslaten. 
Zijn werk is nu af. Het is volbracht. Nu komt de duisternis van de lichamelijke dood. Er valt een doodse 
stilte. 
 
Werkgroep ZWO  
Vastentip 
Alweer de laatste vastentip van deze veertigdagentijd. Dit jaar staan de zeven werken van barmhartigheid 
centraal. In de week van maandag 11 april tot zaterdag 16 april is dat “de doden begraven”. Een actueel 
thema gezien de beelden uit Oekraïne. 
Steek elke dag een kaarsje aan voor een bekende overledene of voor mensen die wereldwijd zijn 
omgekomen door honger of geweld. Geef 1,- euro voor elke dag waarop je een kaarsje brandt en bidt 
voor de mensen. 
Het geld kun je in het spaardoosje doen of storten op Scipio. De opbrengst is voor de opvang van jongeren 
in Beiroet, Libanon. 
 
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 brengt. 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). Afgelopen woensdag was de eerste wandeling en zaterdag 9 april a.s. 9.30 – 
11.30 uur de tweede. 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, tel. 06-12639287. 
 
Stille week 
Nog een week en dan is het Pasen. Pasen, symbool voor opstaan, nieuw leven, of een nieuw begin. 
Hoogtepunt van ons kerkelijk jaar. Maar daaraan vooraf gaat de Stille Week. En die heeft een heel 
andere toon. Het is de week waarin we via inkeer en meditatie het gevecht met het leven herkennen.  
Want ook in ons leven worden we met afscheid en verlies geconfronteerd. 
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Het begint met Witte Donderdag 
Een viering waarin we gesterkt worden door het verhaal van Lazarus.  Ds. Hans Bouma uit Kampen 
kruipt in de huid van Lazarus en probeert ons mee te nemen in wat deze man ervaart.  Daarna worden 
we gesterkt door samen de Maaltijd van de Heer te vieren. 
Op Goede Vrijdag gedenken we het dieptepunt van Jezus’ leven.  
Tijdens deze viering luisteren we naar het passieverhaal, voorgelezen door Martijn Stijf en Mariska van 
de Berg.  Aan het einde van deze viering worden we de getuigen van het licht dat dooft. 
En na een lange Stille Zaterdag van treuren om wat was, mogen we in de Paaswake/Paasmorgen 
een nieuw begin ervaren.  
Vinden we nieuwe grond onder onze voeten om het leven weer te durven omarmen. Met de opstanding 
van Jezus als voorbeeld en bewijs.  
 
Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen we om 19.30 uur. En de Paaswake begint om 22.00 
uur. 
Namens de werkgroep vieren nodig ik iedereen van onze gemeente en gasten uit dit mee te beleven. 
Mart Meeske 
 
Paasontbijt 2022 
Zondag 17 april a.s. vieren we weer Pasen. Die zondagmorgen sluiten we de veertigdagentijd af. 
Maar de belofte 'Alles komt goed' kon niet wranger zijn. Toch zijn de hoop en het vertrouwen daarop 
ons enige houvast. Het paasontbijt is zo'n ontmoetingsmoment waarop we die hoop mogen delen. Doet 
u mee? In de hal vindt u het inschrijfformulier op het bekende plekje. U kunt zich ook telefonisch 
opgeven bij Mart Meeske telefoonnummer:  0578 - 69 47 63. 
Namens de werkgroep vieren van harte uitgenodigd.  
 
Paasjubel 

Dit jaar organiseert het IPH (Interkerkelijk Platform Heerde) weer een Paasjubel op het 
dorpsplein van 08.15 uu. – 09.00 uur. Ook bij slecht weer gaat de Paasjubel gewoon door. 
 
 
 
 
 

 
Fietsen voor vluchtelingen op Groot Stokkert 
Bij de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne op Groot Stokkert is nog behoefte aan goede, met 
name damesfietsen. 
Mocht u een fiets willen geven, dan graag contact opnemen met info@heerdehelpt.nl of via het 
telefoonnummer 06 23692060. Alvast hartelijk dank! 
 
Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld 
We nodigen alle senioren uit onze gemeente van harte uit tot het bijwonen van de bijeenkomst van de 
PCOB in het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde op woensdag 20 april om 14.30 uur.  
Deze middag hebben we ds. Mark Boersma uitgenodigd om ons iets te vertellen over zijn ervaringen als 
geestelijk verzorger bij defensie. Een actueel onderwerp nu de oorlog in Oekraïne zo dichtbij gekomen is 
en we elke avond de afschuwelijke beelden te zien krijgen! 
Gelukkig zijn de verhalen die hij meeneemt niet alleen kommer en kwel!  
U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis.  
 
Beste mensen,  
We zijn erg blij met de kaarten en de bloemen die we van jullie kregen met de verjaardag van Ina. 
Ook zijn we erg blij met de bloemen die we kregen uit de kerk. 
Allemaal hartelijk bedankt, we hopen nog een keer in de kerk te komen.  
Hartelijke groeten, 
 Ina en Co Koning  
 
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 


