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De laatste eer 

Toen ik op mijn 26ste dominee werd, had ik nog maar twee begrafenissen meegemaakt. Die van mijn 
opa en opoe, zoals we toen nog zeiden. 
Ik ontdekte al gauw dat in Staskanaal, waar ik begon, minstens de helft van de mensen koos voor een 
crematie. Meestal gingen we naar Assen, daar stond het dichtstbijzijnde crematorium.  
Het was voor wat ik als Tukker gewend was een nogal kaal gebeuren. Bij binnenkomst klonk er muziek 

uit een luidspreker, dan kreeg ik het woord, daarna weer muziek, dan schoof de kist met de overledene 

door een deurtje, en onder het derde muziekje verlieten we de zaal. Alles klaar in 20 à 25 minuten. 
Het gebeurde maar hoogst zelden dat iemand anders dan de voorganger ook nog wat zei. Een enkele 
keer een werkgever, of de voorzitter van de ijsbaanvereniging of zo. Familie echt nooit. 
Die gang van zaken in het crematorium werd ook een beetje de norm voor begrafenissen. Ook die 
werden vanuit de plaatselijke aula strak en vaardig uitgevoerd, en ook daar werd nooit gezongen. Wat 
een verademing als een doodenkele keer (sorry…) de familie koos voor een uitvaart vanuit de kerk! 
Ik vond het ook heel vreemd dat op de begraafplaats de kist niet in het graf werd neergelaten. Dat 

gebeurde pas als iedereen weg was, ook de naaste familie. Ik begreep naderhand dat dit vooral zo 
gedaan werd omdat het anders ‘te emotioneel’ zou zijn.  
 
Inmiddels is er gelukkig veel veranderd. Familie en vrienden spelen bij vrijwel elke 
crematie of begrafenis een grote en belangrijke rol. Emoties mogen weer. 
Mooie (en soms even wat lief-kritische) verhalen over de overledene, gedichten, life-

muziek, zingen, kinderen, kleinkinderen, vrienden, kaarsen en andere symbolen: het 
hoort er allemaal weer bij. Er is huilen en er is lachen, want het gaat over het leven. 

Onlangs was ik op een begrafenis waar zes (klein)zonen hoog op de schouders hun 
vader en opa naar het graf droegen en hem daarna aan ouderwetse touwen lieten 
zakken. En ik vond het prachtig! (Over die touwen moesten we wel even kibbelen 
met de uitvaartleider, maar het lukte. Bedenk: als je wil, kan haast alles!) 
 

U weet allemaal dat corona ook veel invloed had op tal van begrafenissen. Hoeveel hebben we er niet 
moeten missen, gewoon, omdat je niet komen mocht. Van de andere kant: het heeft ook veel, heel 
intieme, dierbare momenten opgeleverd. 
Waar ik nu weer aan moet wennen, is dat steeds vaker na terugkomst van het graf het glas geheven 
wordt. ‘We vieren het leven’. Dat gaat mij net even te snel. Natuurlijk gaat het leven door, maar op dit 
moment overheersen nog rouw en pijn en verlies. Bij vieren denk ik aan wat anders. Maar uiteraard, 
iedereen moet met dit soort zeer persoonlijke zaken omgaan op haar/zijn eigen wijs. Ik ben in elk geval 

blij dat een uitvaart weer een gebeurtenis is waar royaal tijd en aandacht aan wordt besteed, en waar 
alle gemengde gevoelens er zijn mogen. 
 
Gerrit Heuver 
 

Innemee 
 

Ze worden hier begraven met een haast 
alsof de dood hen op de hielen zit. 
En wat een buitenman het meest verbaast 
is dat de stoet bijna geen staart bezit; 
 
natuurlijk weer een ver familielid 

waarmee men even naar de groeve raast 
om gauw terug te wezen van de rit, 
want ieder blijft zichzelf het allernaast. 
 

 

 

Bij ons luiden ze urenlang de klok. 
Een kind beseft wat te gebeuren staat. 
Men schaart zich achter ’t lijk in diepe stilte. 
 
En lang daarna hangt in het dorp een kilte, 
die iemand door de schouderbladen gaat; 
als het herstellen van een zware schok. 

 
Gerrit Achterberg 
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Orde van dienst 8 mei 2022, Ontmoetingskerk   09.30 uur. 
Voorganger: ds. Johan Meijer 

de vierde zondag van Pasen, Jubilate! – Juich! 

 
In deze dienst wordt gedoopt: Tobias Martyn Rens, zoon van Lammert en Chantal Rens en broertje van 
Fabian.  
 
VAN BUITEN NAAR BINNEN 

 
Mededelingen en welkom  
Stilte 
Zingen: intochtslied 216 – Dit is een morgen als ooit de eerste 
Woorden van bemoediging en groet 
Zingen: psalm van de zondag: 66: 1,2 – Breek, aarde, uit in jubelzangen 
Smeekgebed 

Gloria: lied 659: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen – Kondig het jubelend 
aan 
 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed tot de Geest 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst en krijgen het licht mee 

Lezing uit het Eerste Testament: Numeri 27: 12 - 23 
Zingen: lied 326 – Van ver, van oudsher aangereikt 
Evangelielezing: Johannes 10: 22 - 30 
Zingen lied 653: 1, 3, 6, 7 – U kennen, uit en tot U leven 
 
Verkondiging 

 
Orgelspel  
Inzameling van de gaven 
 
DIENST VAN DE HEILIGE DOOP 
Tijdens de collecte wordt de dopeling opgehaald en de kinderen komen weer terug uit de 
kindernevendienst. 

 

Als de dopeling wordt binnengedragen staan wij op en zingen samen als welkom:  
 
Laat de kindren tot mij komen, 
alle, alle kindren. 
Laat de kindren tot mij komen, 
niemand mag ze hindren. 

Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein, 
bij mij binnenlopen. 

Laat de mensen tot mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen. 

Want de poorten van mijn rijk, 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, 
bij mij binnenlopen. 

 

Inleiding, presentatie van de dopeling 

 

De doopkaars van Fabian wordt aangestoken 

Het verlangen van de ouders naar de doop 

Vraag naar de doopnaam 

Geloofsvragen aan Lammert en Chantal 

Doopgebed 

Bediening van de doop en zegening  

Aanbieden van de doopkaars door de ouderling van dienst  

Inschrijven van de naam van de dopeling in het geboorteboek 

Vraag naar de opvoeding 

 

Verwelkoming door de gemeente (staande) 

Voorganger:  Gemeente, draag Tobias, die gedoopt is, in uw gebeden 

   en ga met dit kind de weg van het Koninkrijk 

 Allen:  WELKOM KIND VAN GOD,  

   WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS 

  WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN! 
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Dooplied 358 – Water, water van de doop 
 

Dankgebed 

Voorbeden  
Stil gebed en  
Onze Vader (door allen hardop gebeden) 
 
Zingen: slotlied 978 – Aan U behoort, o Heer der heren 

 
Zegen met gezongen amen 

Organist: Daan Dekker  Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut   
Ouderling: Hotze Talsma  Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:    Elly Hendriks  Koster:   Paul Dijkink 
Lector:  Janet Tijssen  
 
Collecte zondag 8 mei:  
1e collecte: Steun vluchtelingen in Nigeria  

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om 
vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun 

eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor 
het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook 
moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, 
vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan 
Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Met de opbrengst van de collecte 

steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun 
hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. 

 
2e collecte Doel van de maand: Mercy Ships. Medische zorg voor ieder mens. 

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de 
armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een 
praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships 

met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen 
met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke 
patiënt, brengen we die droom in vervulling. 

 

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. 
 
Bloemen 

De bloemen van zondag 8 mei worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. 
H.  Benjamins. 
 
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. 
Dhr. H. Benjamins is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
 
 
 
 
 

 
Doopdienst  

Zondag zal Tobias Martijn (Tobias) Rens, zoon van Lammert en Chantal en broertje van Fabian, worden 
gedoopt. We vinden het fijn dat er dan weer een doopdienst is en natuurlijk is het dan helemaal leuk 
wanneer er weer veel kinderen in de kerk zijn zodat het een feestelijke dienst wordt. 
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Geen Fietstocht Hemelvaartsdag  
Dit jaar zal er geen fietstocht met Hemelvaartsdag georganiseerd worden. Er zijn maar twee personen voor de 

organisatie. Jammer, maar misschien volgend jaar wel weer. 

 
OPROEP                   Samen een klus klaren! 
A.s. maandagochtend (9 mei) willen we graag beginnen met de ramen wassen van de 
Ontmoetingsruimte e.d. Maar het gewone schoonmaakwerk moet natuurlijk ook doorgaan. Dus wij 
zijn op zoek naar extra mensen die willen helpen maandagochtend. Ieder is welkom! Wij beginnen om 

8.30 uur en rond 9.30 uur nemen we uitgebreid tijd voor koffie en wetenswaardigheden uitwisselen en 
om 11.30 uur hopen we dat alles spic en span achtergelaten kan worden. Wel even een eigen emmer, 

trekker en spons (doek) meenemen! Wij zorgen voor schoonmaakmiddelen, koffie en vieze ramen 😊. 

Hennie Remmerts en Adry Bregman 
 
Benefietconcert voor Bangladesh  
 
Op 21 mei a.s. wordt in onze Ontmoetingskerk een benefietconcert georganiseerd. 
Aanvang: 15.00 uur.   Entree is gratis, graag een vrijwillige bijdrage.  
Op het programma staan werken van o.a. Händel, Bottesini, Mozart en Haydn, door  

het Kamerorkest  van Gelsenkirchen (D) o.l.v. dirigent  Christian van der Berg, met medewerking van sopraan  

Shaya van der Berg en Judith Capelle, contrabas .  
 
De opbrengst is voor het nieuwe hulpprogramma voor “verhandelde“ vrouwen 
in Bangladesh en voor schooltjes voor kinderen die nauwelijks kans hebben  
op onderwijs! 

Meer informatie vindt u in het Ontmoetingsblad van mei. 
Wij hopen velen van u bij het concert welkom te mogen heten. 
 
 
 
 
 

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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