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                        NIEUWSBRIEF 128 
 
    19 augustus 2022 

   
  

 

Vijf redenen waarom zingen goed is! 
 
In het magazine Elisabeth nr. 15, voorheen de Elisabeth bode, heeft ds. Harry 
Klaassens, PKN-predikant in Erica en Klazienaveen, een artikel geschreven 
waarom zingen goed is. Hieronder een korte samenvatting van het artikel. 
 

1 Om de Heer te loven 

Het is goed om te zingen voor onze God. In de Bijbel wordt vaak gesproken over 

zingen en God te loven. Psalm 149 spreekt van ‘dansend zijn naam loven, bij lier en tamboerijn voor 

Hem zingen’. De stam Levi was speciaal aangesteld om dienst te doen in de tempel, waarbij het 

musiceren een grote rol speelde.  
 

2 Om je emotie te uiten 

Al zingend kun je uiting geven aan je emoties. Muziek speelt een belangrijke rol bij verschillende 

gebeurtenissen. We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens meegemaakt dat we bij het zingen van 

een bepaald lied geëmotioneerd raken. Je hebt er een bepaalde herinnering aan of de woorden roepen 

bepaalde gevoelens bij je op. Het kan een lied zijn wat bij de doop van een kind is gezongen of bij een 

huwelijk of bij een begrafenis van een dierbare. 
 

3 Om gezamenlijkheid te ervaren 

Op een verjaardag of feestje, bij een concert, bij nationale gebeurtenissen, bij huwelijken en 

begrafenissen klinkt muziek. Als je samen zingt, heeft zingen een verbindende functie, je wordt één 
stem. Waar mensen samen in de naam van Jezus zingen word je opgenomen in de gemeenschap van 
gelovigen met de Heer. De Geest brengt je door middel van liederen in contact met elkaar en met 

Gods Geest. Daarom hebben we elkaar nodig om zingend te geloven. Als we samen zingen ontstaat er 
een gevoel van verbinding en community. 
 

4 Om je gezondheid te stimuleren 

Zingen laat de adem stromen, waardoor je ademhaling verdiept en verlengt. Dat stimuleert vervolgens 

de bloedsomloop en heeft een positief invloed op het immuunsysteem. Daarbij train je alle spieren: je 

buikspieren, je tussenribspieren, je middenrif. Dit versterkt je bovenlijf en zorgt voor een goede 

houding. Samen zingen zorgt voor verbinding doordat iedereen op hetzelfde moment ademhaalt. Bij 

musiceren en zingen mag heel het lichaam meedoen.  
 

5 Om creativiteit te uiten 

Muziek in de eredienst schakelt ons in, er wordt gebruikgemaakt van de menselijke stem. Maar het 

nodigt ook uit tot creativiteit en muzikaliteit van de organisten. En wij hebben vier goede organisten! 

Met de Cantorij hebben we verschillende keren onderstaand lied gezongen met een tekst vrij naar  

psalm 150 en 96. Henk van der Maten bespeelde het orgel en Daan Dekker de piano. Wat was dat mooi! 

 

Looft God met zang en spel 

Looft Hem met snarenspel en fluit 

Looft Hem met slaande cymbalen 

Alles wat adem heeft. 

Looft Hem met handtrom en reidans, 

Looft Hem met groot bazuingeschal 

Looft hem om zijn daden van macht, 

Alles wat adem heeft. 

 

 

Fredie van Holst-Frölich 

 

Kom, maak muziek, 

treed nader voor zijn aanschijn met gezang, 

want groot is God, alle goden te boven. 

In zijn hand de diepten der aarde en de steile 

bergen, aan Hem behoort de zee, want Hij 

schiep haar. 

Looft God met zang en spel…. 
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Orde van dienst 21 augustus 2022, Ontmoetingskerk, Heerde 

 
 

Voorganger: ds. Gert Wijnstok, Bathmen 

 
OM TE BEGINNEN                                                                                        
 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil worden  
 

Zingen openingslied: ‘Grote God, wij loven U’ (LB 413:1) 
  
Bemoediging en groet 
 
Kyriegebed, uitlopend op zingen: ‘Heer, ontferm u over ons’ (LB 413:3)  
en meteen Gloria: ‘Alles wat U prijzen kan’ (LB 413:2) 

 

RONDOM HET WOORD 
 
Als er kinderen zijn: kindermoment 
 
Zingen gebed om opening: ‘Ik neem even de tijd’ (Marcel Zimmer, vers 1 en 5): 
 
Ik neem even de tijd 

om met U te praten, 
even met U alleen. 
Ik neem even de tijd 
om bij U te zijn, Heer, 
niemand om me heen. 
Spreek Heer, ik luister, 

uw dienstknecht hoort. 
Spreek Heer, ik luister, 

ik luister naar Uw Woord. 
 
U neemt altijd de tijd 
om naar mij te luist'ren, 
er gaat nooit een moment voorbij, 

dat U even geen tijd heeft 
want op elk moment, Heer, 
staat U klaar voor mij. 
Spreek Heer, ik luister, 
uw dienstknecht hoort. 
Spreek Heer, ik luister, 
ik luister naar Uw Woord.  

 
Als er kinderen zijn: begin kindernevendienst 
 
Schriftlezing:  
 

1. 1 Samuël 1: 1 - 20 

2. Lucas 10: 39 - 42 
 
Zingen: ‘Nada te turbe’ (LB 900) 
  
Woorden en kijkluisterlied bij het WOORD: ‘Genade’ 
Kijkluisterlied: ‘Opzij’ (Herman van Veen) 
 

Zingen: ‘Kom zing het lied van Eva’ (LB 738) 
 
Als er kinderen zijn: einde kindernevendienst 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 

Gedachtenis Loek Walsweer 
Zingen: ‘Verberg mij nu’ (LB 940)  
 

Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed en ONZE VADER 
 
Collecte 
 
GEZEGEND VERDER 

 
Zingen: ‘Geprezen zij God’ (LB 150a: 1, 2, 4) 
 
Zegen 
 
Organist: Henk van der Maten  Kindernevendienst: Yvonne van der Wal 
Ouderling: Elly Douwes   Media:   Bart Heres 

Diaken:  Lidie Dijkink   Koster:   Willeke Mateman 

Lector:  Janet Tijssen 
 
Collecte Zondag 21 augustus  
1e collecte: Voedselbank Vaassen-Epe-Heerde 

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de 
armoedegrens. Deze mensen houden maandelijks niet genoeg 

geld over voor eten, kleding en andere basisbehoeften. Ook in 
de omgeving van Vaassen, Epe, Heerde en omgeving zijn 

tientallen gezinnen afhankelijk van voedselhulp. Voedselbank Vaassen Epe Heerde & omg. steunt deze 
groep door voedselpakketten te verstrekken, samengesteld door vrijwilligers, uit gedoneerde 
middelen.  
 

2e collecte: Diaconie 
 
 
Bloemen 

De bloemen van zondag 21 augustus worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar de fam. IJzerman. 
 

Uit de gemeente 
Mevr. J. Grolleman-Eikelboom is van het Zonnehuis in Zwolle verhuisd naar woon-zorgcentrum 
Hanzeheerd, Brinkhoven, kamer 103, Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. 

Overleden 
Mevr. Loek Walsweer is 12 augustus in de leeftijd van 84 jaar overleden in hospice “De Regenboog” in 
Nunspeet. De afscheidsdienst in de Ontmoetingskerk en begrafenis op begraafplaats Engelmanskamp 
vonden plaats op 17 augustus. Tijdens de morgendienst van 21 augustus zal de gedachtenis in het 
midden van de gemeente plaats vinden. 

Huwelijksjubileum 
Dhr. Johan Dijkink en mevr. Gerrie Dijkink-Hasewinkel mochten 17 augustus hun 60-jarig 
huwelijksjubileum gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd. 

Lied “Ga dan op weg” 
Afgelopen zondag zongen we als slotlied het lied "Ga dan op weg".  Een aantal gemeenteleden vroeg 

na de dienst wie de tekst van dit lied (op de melodie NLB 868) heeft geschreven. De tekst is van 
Jacqueline Roelofs–van der Linden en staat in de bundel “Scheppende Kracht”. Ik was het vergeten te 
vermelden in de liturgie.  
Erwin Verboom 
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Laat eens wat van je horen! 

 

Een groet van Frits en Gea Bergsma die vorige week 
zondag in Slovenië de dienst met ons meevierden. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Koffieochtenden 

Komende woensdag 24 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 7 september. 
 
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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