
1 
 

 
       
 

                        NIEUWSBRIEF 130 
 
    2 september 2022 

   
  

 
 

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding 
 
Zondag vieren we de Maaltijd van de Heer. Op internet ben ik gaan zoeken wat hier allemaal over 
geschreven staat. Als kind vond ik deze kerkdiensten heel saai. Het duurde lang en wij mochten alleen 
maar toekijken. Het waren toen vieringen aan tafel. 
Deze vieringen zijn in wezen het oudst. En deze vorm was ook eeuwenlang gebruikelijk in de 

protestantse kerken. De mensen worden uitgenodigd om vóór in de kerk aan een tafel te gaan zitten 
om brood en wijn te ontvangen. Omdat er niet genoeg plaats was, moesten mensen vaak lang 
wachten voordat zij aan de beurt waren. En de kinderen maar kijken.  

In de jaren 60 kregen we de viering in de bank. Iedereen mocht op de eigen plaats blijven zitten. 
De schalen met brood en de bekers met wijn werden doorgegeven. Maar ook toen vonden sommige 
mensen dat dit niet iets voor kinderen was en dat zij dus ook niet de schaal of de beker konden 
doorgeven. Gelukkig was niet iedereen zo. 

Hier in Heerde worden sinds de jaren 80 ook de kinderen aan de Maaltijd van de Heer uitgenodigd. Ik 
hoop dat die er zondag ook zullen zijn! 
We kregen ook een lopende viering. Sommige mensen vonden de bankviering te passief en kwam 
de wens op naar lopende vieringen. Mensen worden uitgenodigd om naar voren te komen om uit de 
hand van de predikant of een ambtsdrager het brood en de beker met wijn of druivensap te 
ontvangen. 

Afgesproken werd om de viering in de bank en de lopende viering af te wisselen. 
Toen kwam corona en is het nu een lopende viering geworden waarbij een 
ambtsdrager wel de kerk in gaat, om de mensen die niet kunnen lopen het brood 
en de wijn of druivensap te geven. 
Op Witte Donderdag hebben we een kringviering. De mensen worden 
uitgenodigd om in een kring te gaan staan en geven aan elkaar brood en wijn 
door. 

 
De Bijbel geeft niet aan hoe wij precies het Avondmaal moeten vieren. Wel moeten de samenkomsten 
van de gemeente betamelijk en in goede orde plaats vinden (1 Kor. 14:40). 
De eerste christenen vierden het waarschijnlijk tijdens de gewone maaltijd in hun huiskamers. Toen 
de gemeenten groeiden en er kerken werden gebouwd, veranderde als vanzelf ook de vorm. Diakenen 
werden verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de viering van het Avondmaal. 
En zo is dat ook bij ons. Ook geven zij een bestemming aan de extra Avondmaalscollecte. 

 
Liefdesmaaltijd 
Vanuit de geschiedenis van de vroege kerk lees ik dat de Maaltijd van de Heer zoals wij het nu kennen 
ingebed was in een gewone gemeenschappelijke maaltijd, de zogenaamde liefdesmaaltijd, op zijn 
Grieks agapè. De maaltijd wordt begonnen met het breken van het brood en het uitspreken van een 
dankgebed. Hij wordt afgesloten met een rondgang van een beker wijn waarover eveneens een 

dankgebed wordt uitgesproken. De eigenlijke maaltijd ligt hiertussen. Dit gebruik gaat terug op de 
laatste joodse paasmaaltijd die Jezus heeft gehouden met zijn leerlingen en waar Hij het ons bekende 
Avondmaal instelde. 

 
De opzet van deze agapè-viering was dat leden van de gemeente zelf eten en drinken meebrachten, 
naar draagkracht, en allen dit gezamenlijk nuttigden. Dit gemeenschappelijk eten zou de eenheid van 
de gemeente tot uiting moeten brengen. Dat die eenheid er niet altijd was lees je dan in het volgende:  

De arme mensen, voor wie het veel betekende weer eens een goede maaltijd te krijgen, lukte het niet 
altijd op tijd te komen, vanwege het zware werk dat ze soms moesten doen. De rijkeren hadden soms 
geen zin te wachten en hadden zich inmiddels tegoed gedaan aan de maaltijd. Voor de armen bleef er 
dan weinig tot niets over. Er vallen dan harde en zware woorden omdat de gemeenschap uit het oog 
wordt verloren en de kloof tussen arm en rijk zelfs aan tafel blijft bestaan.  
 
Ik wens u allen zondag een gezegende viering. 

Fredie van Holst 
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Orde van dienst 4 september 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
 
Voorganger: ds. Johan Meijer, Borne 

OM TE BEGINNEN 

 
Welkom 
Stil worden 
Zingen: intochtslied Wij zoeken U als wij samenkomen 

tekst: Henk Jongerius, melodie: F.J. Thrupp, 1827-1867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wij horen U in de oude woorden, 

 hopen dat wij uw stem verstaan, 

 hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 

 waarheid en leven, de bron van bestaan. 

 

3. Wij breken brood en delen het samen, 

 hopen dat het wonder geschiedt, 

 hopen dat wij op Hem gaan gelijken 

 die ons dit teken als spijs achterliet. 

 

4. Wij vragen U om behoud en zegen, 

 hopen dat Gij ons bidden hoort, 

 hopen dat Gij ons adem zult geven: 

 geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

 
Bemoediging en groet  

Gebed om ontferming 
 
Zingen: glorialied 8B – Zie de zon, zie de maan: 1 - 5 

 

RONDOM HET WOORD 

• Gebed bij opening van de Bijbel 

• Begin kindernevendienst, met moment voor de kinderen 

• Schriftlezing: Psalm 8 
• Zingen: psalm 8 – Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven: 1, 3, 4 
• Verkondiging 
• Orgelspel 
• Kinderen komen terug 

 

ROND DE TAFEL 

• Nodiging en vredegroet 
• Inzameling van de gaven 

 
Tafellied: 567: Hij onthaalde ons aan tafel - oneven coupletten door voorganger, even coupletten 
door gemeente 
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• Dankgebed en voorbeden 

• Stil gebed 

• Onze Vader 

• Instellingswoorden van het Avondmaal 

• Delen van Brood en Wijn 

• Dankgebed voor de Maaltijd 

 

GEZEGEND VERDER 

• Zingen (in wisselzang) slotlied 8A: Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. 
1 a, 2 v, 3 m, 4 v, 5 m, 6 a 

 
Zegen met gezongen Amen 

Organist: Henk van der Maten  Kindernevendienst: Irma van der Maten 
Ouderling: Fredie van Holst  Media:   Ben van Damme 
Diaken:  Peter Hendriks   Koster:   Gijsbert Pap 
Lector:  Henriët Broeder 
 
Collecte Zondag 4 september  

1e collecte: Werelddiaconaat Myanmar:  

Een volwaardige plek voor mensen met een beperking 

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun 

handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The 

LeprosyMission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, 

werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap.  

Zo biedt TLMI mensen met een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook 

stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen 

kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie 

en logopedie. 

 

 

2e collecte: Kerk 
 
Bloemen 

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. N.G. 
van Ommen-ter Beek, Singelweg 7 (Heerde Noord). 

  
Uit de gemeente 
Dhr. W.H.H. Grafhorst is opgenomen in het St. Elisabeth Krankenhaus in Neuwied in Duitsland. Ook 
zijn vrouw en kinderen zijn bij hem in de buurt in Neuwied. Een kaartje als blijk van meeleven zal hun 

vast goed doen. Dit kan gestuurd worden naar het huisadres van de fam. Grafhorst. 
Mevr. N.M. Rijsdorp-van Laar verblijft tijdelijk in Hanzeheerd, Brinkhoven, Brinkhoven 1, kamer 219, 
8181 DB Heerde. 
Dhr. K.W. van der Maten is voor verdere revalidatie en herstel verhuisd naar afdeling IJsselheem in 
het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
  
Huwelijksjubileum 

Dhr. Evert van der Maten en mevr. Henny van der Maten-van Diepen hopen 8 september hun 50-jarig 
huwelijksjubileum te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
 

Nogmaals een dringend verzoek 
Het college van kerkrentmeesters is heel dringend op zoek naar een secretaris. Ze 

vergadert ongeveer om de 6 weken. Het is een leuke, gezellige werkgroep!! Dus vind je het 

leuk om notulen te maken en de post te verzorgen, neem dan contact op met  
Alfred van Olst 06-10904993. 
 
Startzondag 18 september 
De werkgroep vieren bereidt samen met ds. Leonard van Wijk de viering voor.  
Het jaarthema is ‘Aan tafel!’ Het thema van de viering is:  Samen!? 
          - samen aan tafel         

         - samen een gemeenschap 
          - er zijn voor elkaar 
 
Een andere groep is bezig om met elkaar een programma voor na de dienst in elkaar te zetten. Ook 
hier zal het gaan over het thema. 
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Zoals we inmiddels gewend zijn, gaan we eerst samen koffiedrinken met iets erbij. Hier komt dan 
meteen al de eerste vraag: wie willen wat bakken voor bij de koffie? 
Na wat activiteiten gaan we lunchen: wie willen een pan soep maken? 

U kunt bij Gesien IJzerman opgeven wat u wilt gaan maken. 
 

Nieuw seizoen 
We starten hierna weer met allerlei activiteiten. Op 9 oktober zal ds. Marrit Bassa haar intrede doen. 
Wat zou het mooi zijn wanneer we haar kunnen zeggen dat er praktisch geen vacatures zijn. Eén van 
haar speerpunten zal dan het jeugd- en jongerenwerk zijn. De werkgroep jeugd is ook heel dringend 
op zoek naar uitbreiding en de kerkenraad is nog altijd op zoek naar een jeugdouderling. De Jeugd 
heeft de Toekomst. Wie pakt de handschoen op? Reacties kunt u sturen naar de scriba, Elly Douwes of 

naar de voorzitter Fredie van Holst. 

Koffieochtenden 
Komende woensdag 7 september 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 21 september. 
 

Hulp gevraagd 

Voor één ochtend van 9 tot 12 uur in de veertien dagen ben ik op zoek naar iemand die mij wil 
helpen mijn appartement te onderhouden. Als je je aangesproken voelt bel dan even met 
Wobby Jonker, telefoon 06-10173217. 
Een hartelijke groet van Wobby. 
 
Uitnodiging kerken Epe 

 
 
Vakantie pastor Lida Brugmans 
De maand september heeft pastor Lida Brugmans vakantie. Gesien IJzerman is wel aanwezig, dus zijn er vragen 
of wilt u graag een gesprek met iemand, neem dan contact op met Gesien, centraal meldpunt pastoraat: 

meldpost@okheerde.nl of 06-50802687. 
 
Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 694216 of 063902370  
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