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                        NIEUWSBRIEF 126 
 
    5 augustus 2022 

   
  

 

 
Tijdens de vakantie uitrusten en opladen. 
 

Het is al augustus en nog veel mensen hebben vakantie. 
Vakantie – wat kun je er aan toe zijn. Even tot rust komen en opladen voor het nieuwe seizoen. En 
iedereen neemt zich voor om, als dat nieuwe seizoen weer begint, te proberen de rust van de vakantie 
vast te houden.  
 
Tijdens de vakantie hoef je niet aan je werk te denken. De ‘werk’ telefoon kan uit, de computer kan 
thuisblijven. Je leest boeken waar je anders niet aan toekomt. Wat is het heerlijk om even helemaal 

tijd voor jezelf en voor degenen die je lief zijn te hebben. Even geen stress. In de vakantie kunnen we 
zelf bepalen waar we heengaan.  
In de vakantietijd hoeven we alleen maar bezig te zijn met onze interesses. In ons dagelijks leven 
hebben we te maken met verplichtingen, met wat anderen van ons verwachten. Dat is ons leven: aan 
de ene kant kunnen we het zelf bepalen; onze vrijheid. Aan de andere kant moeten we ook rekening 
met anderen houden. Dat is onze verbondenheid. We kunnen niet zonder deze beide kanten van 

vrijheid en verbondenheid: We leven niet alleen. Ook in de vakantie niet.  
 
Regelmatig hebben we rust nodig. Het is belangrijk, nu helemaal in deze tijd van de  
24 uurs economie. Altijd wordt er een beroep op je gedaan. Sommige werkgevers 
verlangen van je dat je ’s avonds je mail thuis leest en beantwoordt.  
Wij hebben onze kinderen altijd het verhaal uit Genesis voorgehouden:  
Genesis vertelt dat God de hemel en de aarde schiep in zes dagen, en dat Hij op de 

zevende dag rustte en ‘genoot’ van zijn schepping. De eerste volle dag van de 
eerste mens was Gods rustdag. De mens mocht delen in Gods rust en van daaruit 
het leven oppakken en ingaan. 
Eén dag in de week niet met je school of werk bezig zijn, maar iets anders doen. Ze 

mochten zelf bepalen of het op de zaterdag of zondag was. 
 
Een mens kan niet blijven doorhollen. Als je alleen maar moet werken, werken en 

werken, zonder pauzes, zonder rust en zonder eten, dan ga je over de kop. Zo heeft 
God het volgens mij ook niet bedoeld.  

 

Zo zijn Willy en Peter Jansen zich in Noorwegen aan het opladen. Al eerder hebben zij een foto gestuurd. 

Nu weer drie mooie foto’s met de hartelijke groeten aan iedereen. 

Ze schrijven: Noorwegen is zo prachtig en verschillend qua natuur. Het blijft ons verbazen en maakt 

ons stil... 

 

Verderop in deze brief een groet van de voorzitter van de kerkrentmeesters uit Italië. 

 

Fredie van Holst-Frölich 
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Orde van dienst 7 augustus 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  

 

Voorganger: Gerard Doggen 
 
Thema: ‘Je bent een goed mens’ 
 
Welkom en mededelingen 
Moment van stilte 

Intochtslied: Lied 100: 1, 2, 3 en 4 – Juich Gode toe, bazuin en zing 
 
Bemoediging en groet 
Kyriëgebed  
Glorialied: Lied 146C: 1 en 3 – Alles wat adem heeft love de Here 
 
Dienst van het Woord 

 
Gebed bij de opening van de bijbel 
Kinderen gaan naar hun eigen dienst 
Schriftlezing: Psalm 119: 33 - 40  

Samenzang: Lied 119: 13, 15 – Geef mij een hart dat U met vreugde groet. 
Preek 

Samenzang: Lied 686: 1, 3 – De Geest des Heren heeft 
Kinderen komen terug 
 
Gebeden en gaven 
 
Dankzegging en voorbeden 
Inzameling van de gaven 

 
Wegzending 
 
Slotzang: Lied 687:1, 3 – Wij leven van de wind 
Zegen 
 

Organist: Daan Dekker   Kindernevendienst: Irma van der Maten 
Ouderling: Fredie van Holst  Media:   Henk Ottens 
Diaken:  Bart Heres   Koster:   Daan de Jonge 

Lector:  Mart Meeske 
 
Collecte Zondag 7 augustus  
1e collecte: Project ZWO - Ibota 

Schoon drinkwater-projecten in de derde wereld. 
Bij een ramp is schoon drinkwater een eerste noodzaak. Stichting IBOTA stuurt 
waterfilters naar hulpteams in diverse landen. Maar de nood is groot en er zijn 

veel meer waterfilters nodig. Het is een kwestie van leven of dood! 
 

2e collecte: Kerk 
 
Bloemen 
De bloemen van zondag 7 augustus worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 

gebracht naar dhr. K. Groen. 
 
Uit de gemeente 
Mevr. L. Walsweer verblijft in hospice “De Regenboog”, Potsgildewegje 3, 8071 WP Nunspeet. 
 
Dhr. Martien Franssen en mevr. Loes Franssen- van Hylckama Vlieg mochten 1 augustus hun 60-jarig 
huwelijksjubileum gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
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STARTZONDAG – 18 SEPTEMBER – WIE KOMT EEN STEENTJE BIJDRAGEN IN DE 
ORGANISATIE? 

Zondag 18 september hopen we weer te starten met een nieuw seizoen. De rode draad voor de 

startzondag zal het jaarthema van de Protestantse Kerken Nederland zijn, t.w. “Samen aan tafel”. 

We willen graag iedereen uitnodigen om een steentje bij te dragen in de voorbereidingen en 
organisatie van de startzondag. 

Wat zie je/ zou je (jong en oud) graag zien op de startzondag rondom het thema “Samen aan tafel”? 

Kom dan a.s. WOENSDAGAVOND 10 AUGUSTUS vanaf 19.30 uur naar het Trefpunt om dit met 
elkaar te delen en om te kijken hoe we het samen verder uit kunnen werken. 

Heb je niet direct ideeën, maar wil je wel helpen met de voorbereidingen en organisatie. Ook dan 
uiteraard woensdagavond welkom. 

Ben je woensdagavond verhinderd en wil je wel een steentje bijdragen > dan graag even een berichtje 

naar Gesien IJzerman > ge.ijzerman@planet.nl of 06 50802687. 

Van harte welkom! 

Koffieochtenden 

Komende woensdag 10 augustus staat de koffie weer klaar in de Ontmoetingsruimte van de kerk. 

Voel u dan vrij om zomaar even binnen te komen, een kop koffie te drinken, een praatje te maken. 
Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom.  
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. De volgende koffie-ochtend is op 24 augustus. 
 
Laat eens wat van je horen! 

 

Alfred, Ilona en Suzanne van Olst zijn op vakantie in Italië en sturen deze groet naar ons! 

 

Saluti da Duomo di Orvieto!  

 
 

 

 

 

Opnieuw fietsen gevraagd 
Opnieuw doen we als diaconie een oproep voor fietsen. Er komen weer nieuwe 

vluchtelingengezinnen/ statushouders in Heerde wonen. Dus hebt u nog een 
fiets of fietsen staan die u niet meer gebruikt, kunt u contact opnemen met 
Elly en Peter Hendriks, tel. 06-26796846 of 06-48620635. 
Namens de diaconie bedankt. 

 

 

 

 

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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