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Onderstaande column stond in het magazine Petrus  
Ds. Wim Beekman, classispredikant in Fryslan 

 

De wens van een kleindochter om haar vader toe te zingen met ‘Lang zal heitie leven’ is voor 

opa Wim Beekman een bevel, zeker als het voor haar een vorm van bidden is. 

 
”Opa, we moeten nog bidden.” Onze kleindochter van 5 komt tijdens de maaltijd bij me en fluistert 

mij in dat we het gebed zijn vergeten. Zij houdt van vaste gewoontes, en vindt dat wij daar niet van 
af moeten wijken.  
 

Soms is het puzzelen hoe dit ritueel vorm te geven. We vieren met een grote groep familieleden en 
vrienden de verjaardag van haar vader in de tuin, en het uitgebreide gezelschap heeft zich in de 
voorjaarszon over het terras verspreid.  
 

Haar vertrouwen in mij is groot. Geregeld ben ik degene die laat blijken dat ik aan het begin van de 
maaltijd wacht op het gebed. Dan is er altijd wel iemand die roept: ”Even allemaal stil, opa wil graag 
bidden.” 
 
Soms vraagt ze mij of ze op mijn plaats mag zitten. Dan neemt zij mijn rol op zich, en bepaalt welke 
zegenspreuk er gesproken wordt of welk lied we samen zingen. Logisch dus dat zij zich, nu het buffet 

zomaar op gang is gekomen, bij opa meldt. 
 
Hoe doe ik dit? Ik wil niet iedereen die overal in de tuin al een half uur volop aan de maaltijd is, en 
druk met elkaar in gesprek, vragen dit alles te onderbreken om eerst allemaal met elkaar in gebed te 
gaan. Dus verzin ik een list. “Goed dat je eraan denkt”, fluister ik terug, “en dom dat we dat vergeten 
zijn. Maar we zijn nu allemaal al aan het eten. Zullen wij anders samen met ons tweeën even zachtjes 

bidden?” 

 
 “Nee opa, dat bidden bedoel ik niet”, antwoordt ze geërgerd, “ik bedoel ánders bidden. We moeten 
nog zingen ‘Lang zal heitie leven’.” Zoals gezegd, zij is erg van de vaste gewoontes. En vindt in mij 
ook hier haar bondgenoot, want ik ben altijd degene die mijn gitaar pak en een verjaardagslied inzet.  
 
Het is me duidelijk dat zij van mij actie verwacht. Dus sta ik op en vraag, met haar bij de hand, luid 
om stilte omdat er eerst gebeden moet worden, en vertel dat dit volgens haar gedaan dient te worden 

met ‘Lang zal heitie leven in de gloria’.  
 
De wens van een (klein)dochter is ons een bevel, zeker als zij haar vader wil toezingen. Dus heit klimt 
op zijn stoel en ik zet de verjaardagszang in. Iedereen zingt uit volle borst mee, en met het driewerf 
‘Hiep, hiep, hoera!’ sluiten we af. Nu is heit pas echt jarig.  
 

Na afloop knaagt in mijn achterhoofd de gedachte 'nou hebben we nog steeds niet gebeden'. Maar 
daarmee doe ik onze kleindochter geen recht. Haar gevoel dat dit lied ook gewoon bidden is, snijdt 

wel degelijk hout. ‘In de gloria’ is een oud-kerkelijke uitdrukking voor ‘in Gods heerlijkheid’. Uit de 
engelenzang ‘Gloria in excelsis Deo’. Zij heeft zojuist haar jarige vader een lang leven en een plekje in 
Gods eeuwigheid toegewenst. 
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Orde van dienst 24 juli 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
 
Voorganger: Gerard Doggen, Heerde 

 
Thema: God, het went gelukkig nooit …. 

 
Welkom en mededelingen 
Moment van stilte 
Intochtslied: Lied 66: 1 en 3 
Bemoediging en groet 
Gebed om ontferming  
Zingen: Lied 723 : 1 en 2 

Kinderen gaan naar hun eigen dienst 
Gebed bij de opening van de bijbel 
1e Lezing uit de Brieven: 1 Petrus 4: 7 - 11 (nieuwe vertaling) 
2e Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 16: 1 - 9 (nieuwe vertaling) 
Zingen: Lied 314 : 1, 2 en 3 
Overdenking 
Zingen: Lied 841 : 1, 2, 3 en 4 

Kinderen komen terug 
Gebeden en gaven 

- Voorbeden 
- Stil gebed 
- Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: 675 : 1 en 2 
Zegen 
 
 
Organist: Daan Dekker   Kindernevendienst: Yvonne van der Veer 
Ouderling: Elly Douwes   Media:   Ben van Damme 
Diaken:  Elly Hendriks   Koster:   Gijsbert Pap 

Lector:  Aly Strikwerda  
 
 
Collecte Zondag 24 juli  

1e collecte Diaconaal centrum "Het Passion" in Hummelo 
Even op adem komen.  Geen dak boven je hoofd.  
Schrijnende verhalen van mensen waarbij het leven niet zo loopt als eigenlijk 

hoort. 
Gevolg: verslaving, detentie, afkicken en dan??? Niemand waar je naar toe kan. 
Diaconaal centrum "Het Passion" in Hummelo is een plek waar mensen met dit 
soort problemen, tijdelijk een rustig onderkomen vinden. 

De begeleiding is door professionals en vrijwilligers. Financieel draaien ze op giften. 
Daarom deze collecte, van harte aanbevolen.  

 

2e collecte: Kerk 
 

 
Bloemen 
De bloemen van zondag 24 juli worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht 

naar mevr. I.J.J. Haverkamp-Kamminga, Brinklaan 66. (Centrum). 
 
 

Uit de gemeente 
Mevr. H. de Jong-Tuinman is thuisgekomen vanuit Centrum voor ouderenpsychiatrie in Ermelo. 
 
Dhr. Hilbert Benjamins en mevr. Hennie Benjamins-v.d. Belt mochten 21 juli hun 55-jarig huwelijk 
gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
 



3 
 

Koffieochtenden 
Woensdag 27 juli a.s. is er weer een koffie-ontmoetingsochtend in het Trefpunt. 
 

Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur is iedereen van harte welkom om zomaar even 
binnen te komen en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/ 
thee. En…neem gerust een gast mee! 

 
Deze keer zal Gesien IJzerman ons iets vertellen over het streekgerecht 
“Kruudmoes”. 
Uiteraard wordt die ochtend de “Kruudmoes” ook ter plekke bereid en krijgt iedereen de gelegenheid 
om er wat van te eten. 
 

Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te 
komen, laat het even weten, tel.: 06 50802687. Dan wordt u opgehaald en weer thuis gebracht. 

 
KIEK 
Ben van Damme, onze fotograaf, heeft prachtige foto's gemaakt van alle bruggen over de IJssel. 
Hij heeft dit met veel plezier en vakmanschap gedaan. 
Deze foto's komen in de Ontmoetingsruimte en grote zaal te hangen. 

Dat betekent dat de doopjurken opgehaald kunnen worden. 
Wij hebben veel positieve reacties gehad op deze expositie. 

Op maandag 25 juli kunnen vanaf 19.00 uur de doopjurken opgehaald worden. 
Wij willen iedereen die aan deze bijzondere expositie heeft meegewerkt hartelijk bedanken. 
Een groet van KIEK 
 
Bericht 
Aan de gemeenteleden, 

 
Deze zondag, 24 juli, zijn wij 60 jaar getrouwd. 60 jaar samen, wat is er in die jaren veel gebeurd. 
Veel vreugde maar ook diep verdriet. 
Wat zijn we blij met onze (schoon-)kinderen en kleinkinderen. Wat zijn ze lief voor ons in deze 
moeilijke tijd. 
En wat een fijne vrienden en vriendinnen staan er om ons heen. Trouw in hun aandacht voor ons en 
bezoekjes aan Luit. Wij bedanken jullie daarvoor. Het betekent heel veel voor ons. 

24 Juli zal voor ons vooral een dag zijn van dank voor het mooie leven dat wij samen mochten 
hebben. 

Vier het in gedachten met ons mee. 
 
Een groet van Luit en Wobby Jonker 
 
 

Laat eens wat van je horen! 
Wat een leuk idee om gemeenteleden te vragen om een (vakantie) foto te 
sturen! 
Zoals je kunt zien zijn wij in Noorwegen. 
We maken een rondreis met de camper en zijn bij onze oud-gemeenteleden 
Wilfried en Marian geweest in Hemsedal. Koffiedrinken, flinke wandeling, 

lunchen en fijne gesprekken! 
Een dag waar we volop van hebben genoten!! 
 
Groeten, Peter en Willy Jansen  
 

 
 

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

