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NIEUWSBRIEF 132 
 
16 september 2022 

   
  
 
 
Nieuw seizoen met een nieuw jaarthema 
U heeft allemaal thuis een uitnodiging ontvangen voor de 

startzondag. We beginnen met koffie/thee of limonade. We 
starten dan weer met een nieuw seizoen als kerk. Een seizoen 
waar mensen van de gespreksgroepen, TOF en tienergroepen 
weer bij elkaar komen. Het eetcafé gaat starten en waar 
mogelijk zijn er nog meer activiteiten. Wandelgroepen, of op de 
zaterdagmorgen de mountainbike groep en mogelijk zijn er nog 
meer groepen. 

In de Ontmoetingsruimte zal er een flipover komen te staan 

waar u op kunt noteren welke activiteit er is en waar mensen zich kunnen aanmelden indien ze mee 
willen doen. Het is ook mogelijk dat er in de nieuwsbrief komt te staan wanneer en waar u weer bij 
elkaar komt. 
 
Het thema van de PKN is, zoals u vorige week al heeft kunnen lezen, ‘Samen aan tafel’. Het thema 
van de dienst is ‘Samen?!’.  

Samen is volgens mij ook aandacht voor elkaar. In de krant en op de televisie lezen we en horen we 
dat nu al veel mensen niet meer rondkomen door de inflatie en een hoge energierekening. Hoe 
kunnen we elkaar helpen om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening komen. Mensen die 
de verwarming komende winter niet meer aanzetten. Wat kunnen we samen als ‘kerk’ doen. Naar 
elkaar omzien is, denk ik, het eerste wat we kunnen doen. Mensen uitnodigen om te komen eten en 
misschien heeft u nog andere ideeën; dit horen we dan graag. Dit past ook helemaal bij het jaarthema 

van de PKN. 
 
Mogelijk kunnen we nog meer activiteiten bedenken. Naast het eetcafé één keer per maand samen 
aan tafel met een bepaald thema of buurt. Ouders met kinderen of gewoon een lekker stamppotten 

buffet waar je op een avond gewoon bij kunt aanschuiven. Tieners die voor ouderen komen. Wie heeft 
er nog meer goede ideeën? We horen het graag. Maar wie willen hier over meedenken? 
 

Fredie van Holst-Frölich 

 
 

 
 
Vorige week schreef ik al het nodige over het thema “Samen?”. We hebben (samen!) een, denk ik, 
mooie en misschien wel spectaculaire viering voorbereid. Twee dingen nog: 

- Ik hoop dat je niet ALLEEN thuis naar de viering gaat kijken 😊, maar als je dat kunt 

(uiteraard) samen met ons komt meevieren. Want er valt echt wat te beleven, en we kunnen 
niet zonder jou… 

- In overleg met de leiding: ook de tieners gaan er niet uit deze morgen (ik schaam me dat ik 
ze bij de voorbereiding vergeten was…) maar blijven bij ons. En nee joh, het wordt niet saai. 

Tot zondag allemaal! 

Ds. Leonard van Wijk 
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Orde van dienst 18 september 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
 
Voorganger: ds. Leonard van Wijk, Lochem 

 
Thema: Samen 
 

 
 
09.00 uur staat de koffie klaar 
09.20 uur: Daan Dekker oefent lied 388 met de gemeente  
09.30 uur: Welkom door ouderling Alfred van Olst 

Aanvangslied: “Samen in de naam van Jezus” Ev.Bundel 218 

 
 
2. Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
‘t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

3. Prijst de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
 
Bemoediging en groet 
Voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorg.:  en ook mensen in al hun eigen kleuren - 
Allen:  Hij geeft ons aan elkaar.  

Voorg:   Vrede voor jou van God onze Vader 
 Hij laat ons en de aarde niet vallen uit zijn hand. 
Allen:    Vrede van Christus, onze Bevrijder. Amen 
 
Inleidend woord bij het thema ‘Samen?’ 
 

Muren tussen mensen…. 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Glorialied: 634: 1, 2 “U zij de glorie” 
 (= gelijk gebed om de Geest bij het Woord: 
     “Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht”) 
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Kinderen mogen naar voren komen: “Samen spelen?” 
Zingen: Alles wordt Nieuw 2:28 “Samen spelen is pas fijn” (Kijk es om je heen) 

 

 
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 

Geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 

Want wij moeten samen delen, 
samen zingen, samen spelen. 
Ook al zijn wij nog maar klein, samen spelen is pas fijn. 
 
Jozua 6: het verhaal van de muren van Jericho - vrij bewerkt 

Afgesloten met:  
Jericholied: https://www.youtube.com/watch?v=Uzx8B9J9iEk 
 (refrein kunnen we meezingen) 
 
En nu de (onzichtbare) muren in ons hart en hoofd. 
Kinderen en jongeren: we bouwen een muur met de dozen… 
Nog teksten toe te voegen?? 

 

 
 
3. Maar als de bazuinen schallen, gaan wij juichen met z’n allen. 
    En de muren dubbeldik, vallen in elkaar van schrik! 

(herhalen tot de muur valt!) 
 
- Tweede bijbellezing: Handelingen 2: 43 - 47 

 
Korte toelichting: samen gaat niet vanzelf. 
 
We delen druiven, terwijl we zingen: 
LB 388: 1, 3, 4, 5. “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel”  
 

Dankgebed en voorbeden 

https://www.youtube.com/watch?v=Uzx8B9J9iEk
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Ingestemd met: LB 117d “Laudate omnes gentes” 
 
Stil gebed… 

Onze Vader 
 
Collecte aankondiging (Scipio kun je nu gebruiken; intussen:) 

Luisterlied: Trinity: “Zo zijn onze manieren” 
 
Slotlied: LB 423: 1, 2, 3 Nu wij uiteengaan/ vaya con Dios 
 
Zending en zegen 
De Heer zegent ons met de dauw van zijn liefde.  

Christus zegent ons met zijn warme hart 
zodat wij elkaar niet besmetten met angst. 
De Geest zegent ons, met zorg en aandacht voor elkaar 
zodat wij niet onverschillig en slordig leven. 
De Levende God – Hij kroont ons met Hoop;  
in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

UITERAARD: koffie en vervolgprogramma Startzondag 

Organist: Daan Dekker    Trompet:  Jan van der Maten 
Ouderling: Alfred van Olst    Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut 
Diaken:  Bart Heres    Media:   Erik Mateman 
Lector:  Annemieke van de Weerdhof  Koster:   Berthold Koops 
 
Collecte Zondag 11 september  

 1e collecte: PKN Jong Protestant De kerk: een thuis voor jongeren  

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat 

kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. 

Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee 

jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren 

zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact 

hebben. 

2e collecte: Diaconie 

 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. K.W. van 
der Maten op afdeling IJsselheem in het Isalaziekenhuis en mevr. P. van der Maten-van der Maten. 
  
Uit de gemeente 
Dhr. W.H.H. Grafhorst verblijft in het St. Elisabeth krankenhaus 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 in Heerde. 
Mevr. N.M. Rijsdorp-van Laar verblijft tijdelijk in Hanzeheerd, Brinkhoven, Brinkhoven 1, kamer 219, 
8181 DB Heerde. 
Dhr. K.W. van der Maten verblijft voor verdere revalidatie en herstel op afdeling IJsselheem in het 
Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
 
Programma startzondag 

Na de dienst gaan we eerst samen koffie/thee drinken met iets erbij wat door gemeenteleden is 

gebakken. 
Vervolgens gaan we samenwerken in spelvormen, jong en oud SAMEN. Halverwege gaan we met z’n 
allen naar de kerkzaal om daar verder te gaan. In de Ontmoetingsruimte gaan er dan een aantal 
mensen bezig met de voorbereiding van de lunch. In het Jeugdpunt kunnen dan ook een aantal 
jongeren iets maken voor de lunch samen met Marian Nijk en Jo Mateman. 

Het is de bedoeling dat we ongeveer om 13.15 uur gaan lunchen. 
We hopen dat er veel mensen komen! 
 

 

 

 

 

Uitbreiding werkgroep Jeugd en jeugdouderling 
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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. 

 
Nieuw logo 
We hebben een ander logo, zie aan het begin van deze nieuwsbrief. Dit logo voldoet aan de richtlijnen 
van de PKN. 

Intrededienst 9 oktober 
Op 9 oktober is er om 15.00 uur de intrededienst van ds. Marrit Bassa. ’s Ochtends is er dan een kort 
morgengebed waarin Gerard Doggen zal voorgaan. Na afloop staat wel de koffie klaar. 
’s Middags is er kindernevendienst, dus we hopen dat er wel veel gezinnen met kinderen komen. Ook zal er een 

oppasdienst zijn. Wie wil er dan oppassen? Graag aanmelden bij Fredie van Holst.  
 
Koffieochtenden 
Komende woensdag 21 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.  
Om 10.30 uur komen de heren Wim van der Vijgh en Wibo Koot.  Ze gaan dan een sonate voor 

piano en hobo van James Hook spelen.  
Als u wel graag wil 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 28 september. 

 
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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