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Ds. Esther van Schie is predikant voor het landelijk werk onder migranten 
 

Deze column stond in magazine Petrus van 22 april.      
 

Ds. Esther van Schie rijdt tussen acht brede, kaalhoofdige mannen in een krakend busje naar de 
bijbelgroep in een naburig dorp. Ze gaan allemaal zingend los. 
 
 
“Vijf euro, vijf euro!” Met een grote grijns houdt mijn Syrische 
broeder zijn hand op. “Betalen als je mee  
wilt met het busje!” Ik kan me er nog net tussen wringen, tussen  
deze acht breedbemeten, kaalhoofdige mannen die enorm veel 
plezier hebben. 
 
Het ritje met het krakende oude barrel – waar met goed duwen 
precies negen mensen in passen –  
maakt kennelijk alle goede geesten in hen los. De bijbelgroep is  
deze keer in een naburig dorp.  
En omdat het regent, proberen we zoveel mogelijk mensen tegelijk te vervoeren. 
 
Het voertuig zet zich in beweging. En dan gaan ze helemaal los. Ze zingen iets. Op mijn vraag naar  
de inhoud blijkt het iets te zijn als: “Mijn vrienden hebben allemaal een mooie auto, maar mijn vader  
heeft een ezel.” Het zal wel een Syrische schoolreisje hit zijn, vermoed ik.  
 
Ik geniet en houd ondertussen m’n hart vast. De stemming stijgt als ze mee gaan klappen en –  
voor zover dat gaat – mee gaan swingen. Het busje deint heen en weer. Gelukkig is er weinig  
ander verkeer op de donkere, natgeregende polderweg.  
 
Als we er bijna zijn, bedenkt eentje dat het kennelijk zielig is voor mij. “Esther kan niet”, maant  
hij de anderen tot stilte, mijn gebrek aan kennis van Syrische schlagers beschamend blootleggend.  
En dan zet hij zonder verdere poespas het enige Nederlandse lied in dat hij kent. Omdat hij het op  
zondag altijd na de zegen hoort. “Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou.” 
 
De overgang naar een vroom lied deert de anderen niet. Even enthousiast zingen ze mee.  
En ik bedenk dankbaar dat het inderdaad zo is. Dat de zegen en vrede van God rust op de bijbelgroep,  
de broederschap tussen Nederlandse en Arabische christenen, en zelfs op dit aftandse rammelbusje. 
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Orde van dienst 15 mei 2022, Ontmoetingskerk 09.30 uur.   
Voorganger: ds. Gerrit Heuver 
 
Thema: Wat is de mens? 
 
BEGINNEN  
 
Welkom en mededelingen                     
Moment van stilte en inkeer 
Zingen: Lied 217:1, 2, 3, 4 – De dag gaat open voor het woord des Heren 
Bemoediging en Groet 
V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:  die trouw blijft voor eeuwig 
A:  DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 
V:  Genade zij u en vrede 
      van God onze Vader door Christus Jezus onze Heer 
A:  AMEN 
 
Ter inleiding  
Gezongen Kyrië: Lied 281: 1, 2, 3 - Wij zoeken hier uw aangezicht 
Gezongen Gloria: Lied 281: 8, 9, 10 
 
HOREN 
Gebed bij de opening van het Woord 
Verhaal voor de kinderen 
Schriftlezing: Psalm 8 
Zingen: Lied 823: 1, 3, 4 – Gij hebt, o Vader van het leven 
Woorden bij het WOORD 
Zingen: Lied 992 – Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
De kinderen komen terug, we zingen lied 8b – Zie de zon, zie de maan 
 
DANKEN EN DELEN 
Gebeden 
Stil gebed. Na elke bede: Adem van God hoor ons  (lied 368g) 
Onze Vader 
Aandacht voor de collecte 
 
GAAN 
Zingen: Lied 612 – Wij komen als geroepen 
Zegen   
Muziek 
 

Organist:  Henk van der Maten   Kindernevendienst: Yvonne van der Wal  
Ouderling: Alfred van Olst    Media:   Bart Heres 
Diaken:    Chris Burger    Koster:   Gijsbert Pap 
Lector:  Annemieke van de Weerdhof  
 
 
 
Collecte Zondag 15 mei  
1e collecte: Op adem komen in jeugddorp De Glind 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel 
mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, 
in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een 
opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze 
ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als 
zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken 
aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo. 
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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. 
 
Bloemen 
De bloemen van zondag 15 mei worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar 
mevrouw H.G. Snijder-Scholten (Oranjebuurt). 
 
Uit de gemeente 
Mevr. J. de Jong-Wilhelm (Huis en Hof) verblijft voor verdere revalidatie en herstel op afdeling IJsselheem in het 
Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
 
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 (DE) 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. 
 
High tea 
Afgelopen woensdag was er voor de 80+ een High tea in onze kerk. Er waren meer dan 
zestig mensen aanwezig. Het was heel gezellig en uitstekend georganiseerd door mensen 
van de werkgroep pastoraat. Zij verzorgden de hartige hap. Wim Wittenberg heeft de zoete 
hap voor zijn rekening genomen. Chapeau voor de organisatie!! Het was een gezellige 
ontmoeting met elkaar. Ook dat is kerk-zijn! 

 
 
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 


