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Kerk en staat 
 

We gaan straks met vakantie naar Oostenrijk. Twee jaar geleden waren we daar ook, aan de 
Ossiacher See, in het stadje Villach. Op het plein voor het Stadhuis werd net een groot podium 
opgebouwd met bloemen, marktkramen en overal grote vlaggen met ‘KIRCHTAG VILLACH’. 
Daar moest ik als dominee natuurlijk meer van weten. Dus vroeg ik van achter een royaal glas bier 

aan een serveerster of die Kirchtag al geweest was of nog kwam. We hadden geluk, die kwam nog: 
volgende week zondag, om tien uur.  
De dagen daarna kwamen we steeds meer te weten. Die ‘Kirchtag’ bleek het startschot te zijn van een 

uitbundige feestweek. Met volksdansgroepen, Musikkapellen, braderieën, D.J.’s voor de jeugd: het 
hele centrum werd langzamerhand omgebouwd tot één groot feestterrein. 
En dat alles onder de noemer ‘Kirchtag’, die intussen een half miljoen bezoekers trekt! 
 
In Nederland zou voor zo’n happening al lang een 
andere, in elk geval niet-religieuze naam 
verzonnen zijn. Wij zijn naar mijn onbescheiden 

mening nogal dwangmatig bezig met de 
scheiding tussen kerk en staat. Enerzijds ben ik 
daar glad voor: de staat mag niet voorschrijven 
wat ik mag of moet geloven –  anderzijds, en dat 
vind ik minder: alles wat met kerk en geloof te 
maken heeft, moet uit de openbare ruimte 

geweerd worden. Je mag geloven wat je wil, als 
je het maar ‘achter de voordeur’ doet. De bede in 
de troonrede? Achterhaald! Of die koning het nou 
meent of niet. Een beroep doen op je geloof bij 
het maken van maatschappelijke of politieke 
keuzes? Ongewenst, en daar op publieke wijze 
vorm aan geven al helemaal. Ook al is het 

zonneklaar dat juist die levensbeschouwelijke achtergrond een enorm sterke motivatie op kan leveren 
om wat verder te kijken dan je neus lang is.  
(Een aantal jaren geleden wilde de Rotterdamse gemeenteraad weten hoe groot de sociale betekenis 
van kerken in de stad is. Erg groot, zo bleek. Zo ongeveer 120 miljoen euro. ’Tel je zegeningen’.) 
 
Heerlijk, zoals dat soort overwegingen daar in Villach totaal afwezig waren. Kerk en overheid hebben 
beide het belang van de burger op het oog, waarom dan niet hand in hand? 

Uiteraard gingen we naar de kerkdienst aan het begin van de Kirchtag: een prachtige mis, mooi koor, 
lekker klinkend blaasorkest (dat wat later op de dag hoempapa muziek speelde!), veel wierook en een 
hostie voor iedereen die ‘m wilde. 

De burgemeester zat als eregast pal vooraan, net zoals de priester een uur later vooraan zat bij het 
aanslaan van het eerste vat ‘Villacher Bier’. 
Eerlijk gezegd waren we met het dweilorkest en de dansmariekes nog wel een keer klaar, maar toch: 

een mooie en leerzame Kirchtag! 
 
Gerrit Heuver 
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Orde van dienst 3 juli 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
 

Gezinsdienst, we hopen dat er veel kinderen zijn 

 
Voorganger: Anne Bolhuis 

 

Thema: Overstapviering   

 
OM TE BEGINNEN  
Welkom en afkondigingen  
Stil worden  

Zingen: Zie de zon, zie de maan (Liedboek 8b)  
Bemoediging en groet 
 
Gebed om ontferming   

 

Zingen:  Looft de Here, alle gij volken, Opwekking 54 

 
Looft de Here, alle gij volken, 

prijst Hem, alle gij natiën. 

Want zijn goedertierenheid 
is machtig over ons, 
en des Heren trouw 
is tot in eeuwigheid. 
Halleluja (x8) 
 

RONDOM HET WOORD  

Gebed om opening van het Woord 
Introductie  
Overdenking  
Schriftlezing: Johannes 13: 3 - 17 
Zingen: Ubi caritas (Liedboek 568a) 
RONDOM DE DOOPKAARSEN  
Filmpje van het Talent “zo zijn onze manieren”  

Gebed  

Muziek: Matthijn Buwalda – Het is goed  
Rondom de doopkaarsen  
Zingen: ik wens jou (Trinity)  
GEBEDEN EN GAVEN  
Dankgebeden, voorbeden en stil gebed 

Zingen: Onze Vader  
Collecten 
GEZEGEND VERDER (5 min)  
Zingen: Vaya con Dios (Liedboek 431) 
Zegen 

 

Organist: Henk van der Maten  Kindernevendienst: geen 
Ouderling: Mart Meeske   Media:   Henk van der Maten 
Diaken:  Wim van Ommen  Koster:   Gerard Rooks 
Lector:  Murielle Stijf 

 

Collecte Zondag 3 juli  
1e collecte: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst (India) 

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat 

ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie 

deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer 

buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, 

een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- 

en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun 

schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door 

deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Wij 

collecteren voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst 

krijgen. 

2e collecte: Kerk 
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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 3 juli worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. 

G.J. Woudstra-Gerritsen in woonzorgcentrum Hanzeheerd. 
 
Uit de gemeente 
Mevr. J. Grolleman-Eikelboom verblijft voor verdere revalidatie en herstel in Het Zonnehuis, afdeling Berkel - 
Berkelstraat 6, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle. 
 
Overleden 

Op donderdag 30 juni is mevrouw Emmy Bruinsma op de leeftijd van 82 jaar overleden.  
De afscheidsdienst is donderdag 7 juli in de Ontmoetingskerk. Condoleren van 13.15 uur – 13.45 uur.  
De dienst begint om 14.00 uur. 
 
Bezinnen onder bomen 
Op dinsdagavond 5 juli nodigen wij  u en jou uit voor een wandeling. We 

gaan met elkaar in gesprek n.a.v. 1 Koningen 19: 4 - 8.  
(Zie ook het Ontmoetingsblad van juli). 

 
We ontmoeten elkaar om 19.00 uur op de parkeerplaats bij de Schaapskooi. 
Vandaar maken we een wandeling van ongeveer 3 - 4 km. Hartelijk welkom! 
Thea Achterhof en Lida Brugmans (06 12639287) 
 

Koffieochtenden 
Afgelopen woensdag heeft Hennie Remmerts ons wat verteld over zijn hobby als duivenmelker.  Het was heel 
interessant. Hennie begon zijn verhaal natuurlijk met de duif die bij Noach terugkomt met een olijftakje. Wij zijn 
veel te weten gekomen over de postduiven. Hennie is een echte duivenliefhebber, vol liefde sprak hij over zijn 
duiven. 
Graag wil ik nog mensen uitnodigen die iets over hun hobby of misschien over een mooie vakantie of wat dan ook 
op de koffieochtend ons daarover te vertellen. 13 Juli is de volgende koffieochtend. 

Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan 
weten bij Fredie van Holst. 
 
Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers in Heerde 
Vorige week zondag werd er in de kerkdienst aandacht besteed aan Wereldvluchtelingendag. 

Ook in Heerde wonen er vluchtelingen. Mensen die hun eigen vertrouwde omgeving, hun 

thuis, moesten ontvluchten. En dan kom je in een vreemde stad of vreemd dorp en moet er 
van alles geregeld worden, zoals een zorgverzekering, een school voor de kinderen, een 
huisarts, een tandarts enz.  Een helpende hand daarbij is heel belangrijk voor hen.  
Vluchtelingenwerk heeft een groep vrijwilligers die daarmee helpt, de maatschappelijk 
begeleiders. Ook in Heerde, want er komen meer nieuwe gezinnen aan uit Syrië, Afghanistan of waar dan ook 
waar het niet veilig is. We hebben graag een aantal collega-vrijwilligers erbij dat mee kan helpen om deze mensen 
zich weer thuis te laten voelen. Door hen op weg te helpen, zodat ze zich op den duur zelf kunnen redden.  Dat 

doen we alleen, maar vaak ook met z’n tweeën. Je wordt sowieso ingewerkt. 
Heb je ongeveer 2 dagdelen per week tijd en wil je je inzetten voor deze doelgroep, dan kun je een email sturen 
aan de contactpersoon (teamleider) van Vluchtelingenwerk Heerde: 
heerde@vluchtelingenwerk.nl 
Zelf doe ik dit nu ruim 3 jaar en het geeft veel voldoening om deze dorpsgenoten te kunnen helpen. Heb je 
vragen, dan kun je mij ook benaderen.  
Gerdien Steenbergen 

gsteenbergenboon@vluchtelingenwerk.nl of gerdien@steeboon.nl 

 

Amnesty International 
Zondag liggen de brieven van de schrijfgroep Amnesty weer klaar in de kerk. 

 
 

 

 

mailto:heerde@vluchtelingenwerk.nl
mailto:gsteenbergenboon@vluchtelingenwerk.nl
mailto:gerdien@steeboon.nl
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Startzondag 18 september 
Het jaarthema van de PKN is ‘Aan tafel’. Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen. We kunnen hierbij 
denken aan de Maaltijd van de Heer, maar ook aan tafel bij elkaar thuis waar we mensen uitnodigen om samen te 
eten of een spelletje te doen. Tijdens dit eten of een spelletje ontstaan vaak mooie 

gesprekken. Tijdens de vergadering van het OOV (Overleg van Ontmoeting en 

Verdieping) hebben we hierover met elkaar van gedachten gewisseld. Welke 
activiteiten zouden we dit jaar kunnen ontwikkelen. Misschien heeft u ook leuke 
ideeën of wilt u met ons meedenken. Geef het door!! 
 
Tijdens de startzondag is ds. Leonard van Wijk onze voorganger. De dienst zal met 
de werkgroep vieren worden voorbereid. Maar na de dienst willen we ook graag activiteiten gaan doen die 
aansluiten bij het jaarthema. We denken dit jaar aan spelletjes. Op het kerkplein dit 

keer weinig auto’s, maar partytenten met statafels en gewone tafels met stoelen 
(campingtafels en stoelen). Hier kunnen we met elkaar koffie drinken en een 
spelletje doen. Natuurlijk zullen we ook de organisten vragen of er samen gezongen 
kan worden. Vervolgens zullen we dan met elkaar lunchen. 
 
Voor al deze activiteiten zijn er mensen en materialen nodig. Dus MENSEN 

GEVRAAGD!! 
a. Iemand die alles wil coördineren 

b. Mensen die willen meedenken en alles willen klaarzetten 
c. Partytenten 
d. Campingstoelen en campingtafels 
e. Spelletjes 
f. Iets lekkers voor bij de koffie 

g. P.R. 
h. Etc…. 

 
Het moet een ontmoeting worden voor jong en oud. Dus aandacht voor de kinderen, de tieners, volwassenen, 
ouderen en noem maar op.  
Misschien kunnen we ook mensen voor deze startdienst uitnodigen. Ik denk hierbij aan het thema van zondag: 
Thuis bij de ander! 

Dit is een kort project, dus ik hoop dat er mensen zijn die deze taak willen oppakken!! Je kunt je vooralsnog 
opgeven bij Fredie van Holst, zodra bekend is wie alles wil gaan coördineren zal alle correspondentie via deze 
persoon gaan.   

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 

mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

