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      NIEUWSBRIEF 53 

 

     12 maart 2021 

   

  

   

 

 

 

40 dagen-tijd (4): Van vreemdelingschap naar vriendschap? 

 

“Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op” (Mattheus 25:35). 

Zoals je inmiddels gemerkt zult hebben, worden als rode draad in de vieringen van de 

40-dagen de “7 werken van Barmhartigheid” gehanteerd, in elk geval voor de collectes. 

Bekentenis: dat we iets moesten met de hongerigen en de dorstigen, de zieken en 

gevangenen – dat wist ik wel. Maar die vreemdeling zat niet echt verankerd in mijn 

hoofd… Bekentenis 2: het is grappig, in gedachten maak ik van vreemdeling direct 

‘vluchteling’, merk ik. Ik dacht meteen terug aan een moreel beraad dat ik heb geleid in 

De Nieuwe Liefde in Amsterdam, rond de vraag: “Neem ik een vluchteling in huis?” Dit 

beraad is gefilmd en kun je nog altijd terugzien op (als je 2 uurtjes overhebt…): 

http://nieuweliefdeleerhuis.com/programmas/neem-ik-een-vluchteling-in-huis-.572.html. 

Een man uit Deventer vertelde toen dat hij 2 uitgeprocedeerde Eritreeërs in huis nam. En 

wat dat op z’n kop zette in het gezin. Want: grote cultuurverschillen. Elke avond bleven 

de 2 beneden in de huiskamer bij hun gastheer tot die naar bed ging - tot zijn verdriet. 

Maar wat bleek: ze deden dit uit beleefdheid (zelf vonden ze het ook niet fijn). Wist de 

gastheer veel! Maar door schade en schande en misverstanden heen: er ontstond een 

langdurige vriendschap.  

Hoe moet dat toch met al die uitzichtloos wachtende vluchtelingen aan de grens van 

Europa? Corona zuigt al onze aandacht op, maar dit is een stille ramp. Ik heb ook geen 

oplossing. Maar volgens mij gaat het vooral om dat woord ‘vreemdelingschap’, dat is 

namelijk breder dan alleen vluchtelingen: het anders-zijn van de ander, dáár hebben we 

moeite mee… We verdragen elkaar steeds slechter in onze samenleving en spreken 

elkaars taal niet meer. Het is toch ook geen toeval dat we 17 maart zoveel 

splinterpartijen hebben om uit te kiezen?? We ontmoeten elkaar ook niet meer als 

andersdenkenden, en dat heeft niks met corona-maatregelen te maken. Social media 

zoals Facebook gebruiken algoritmes die het nog erger maken: door de berichten die jij 

aanklikt, krijg je nog veel meer van hetzelfde aan berichten aangeboden, waardoor je 

geen tegengeluiden meer leest. En als je die leest, geloof je ze niet meer. En zo 

polariseren we lekker door in onze moderne samenleving… 

De evolutionaire biologie leert dat onze hersens nog in de stamfase verkeren: de groep 

van 50 tot maximaal 150 jager-verzamelaars die goed samenwerkten voor hun 

overleving. Maar die vijandig stonden tegenover andere stammen, want: vreemd en 

concurrentie. Onze wereld is sindsdien enorm en snel veranderd, onze hersens echter 

zijn nog niet meegegroeid. Niet onderschatten dus: de vreemdeling ‘onderdak bieden’, 

iemand die echt anders denkt en leeft dan jij, thuis ontvangen, dat is dus een enorme 

stap die niet vanzelf gaat. Trouwens, als je de evangeliën goed leest: Jezus zelf was 

aanvankelijk ook van ‘eigen volk eerst’, het heil is van en voor de Joden, totdat levende 

ontmoetingen met dappere heidenen en Samaritanen (vooral vrouwen!) Hem over de 

streep trokken en een ruimere blik gaven. 

Onderdak bieden, ruimte geven en vriendschap sluiten met wie anders denkt: als we 

willen dat het nog eens wat wordt met dat woord ‘samen’ in ‘samenleving’ – dan zullen 

we toch echt wat meer ons best moeten doen om die ander daadwerkelijk te ontmoeten. 

Ik sluit af met een tekst van Steven van Campen (dichter in Lochem): 

 

 

 

 

 

http://nieuweliefdeleerhuis.com/programmas/neem-ik-een-vluchteling-in-huis-.572.html
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STA OP 

Jij kunt een woord zijn, waar nu een muur is. 

Jij kunt een vuur zijn, waar het nu koud is. 

Jij kunt het brood zijn, waar nu honger is. 

Jij kunt water zijn, waar nu dorst is. 

Jij kunt een plek zijn, voor wie vreemde is. 

Jij kunt kleding zijn, voor wie nu naakt-kwetsbaar is. 

Jij kunt sterk zijn, voor wie nu zwak is STA OP. 

 

Ik wens je weer een fijne week – nog even volhouden! 

Ds. Leonard van Wijk 

 

4e zondag van de 40 dagen, 14 maart. Ontmoetingskerk Heerde 

Tevens Biddag voor Gewas en Arbeid 

Voorganger: Ds. L. van Wijk, Lochem 

- Orgelspel 

- Welkom door de ouderling van dienst, en mededelingen 

- Korte stilte 

 

Aanvangslied: LB 276: 1, 2, 3. 

 

Bemoediging en vredegroet 

 

Inleidend woord bij de dienst 

 

Kyrie: gebed om Gods ontferming 

 

Lied van bemoediging: Met hart en ziel | Straks bijeen - Anneke van Giersbergen 

 

Gebed om de Geest bij de Schriftlezing 

 

Moment voor de kinderen: Willeke Mateman 

 

Bijbellezing: Johannes 6:1-14, en vers 35  

 

Lied: LB 287: 1, 2, 4, 5. 

 

Overweging, bij biddag voor Voedsel en Werk 

“Ik ben het brood dat leven geeft” zei Jezus. “Wie bij Mij komt zal geen honger meer 

hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.”(Joh.6:35) 

 

Lied: “Hier wordt het land gezocht” (melodie= Gezang 490 oude Liedboek) 

 

- Voorstellen van Elly Hendriks, als diaconaal rentmeester 

- Gelofte van geheimhouding door Elly 

- Zegen 

 

- Dankgebed en voorbeden, in het teken van Biddag 

Acclamatie: LB 844 “May we see Christ’s loving face” 

- Stil gebed   - Onze Vader 

 

NIEUW: Lied van de week  

Deze week: ‘Elk Mens Die Hef Zich 'N Kruus Te Dragen’ van Daniel Lohues 

Gekozen door Rein de Jong, Vosbergerweg 

 

Slotlied: “Om bloesem aan de bomen” (uit: Zingende Gezegend, A.F.Troost) 

Uitzending en zegen 
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Dank voor het kijken en meevieren, fijne zondag gewenst 

 

VERGEET U DE COLLECTES NIET!? 

 

Organist:  Henk van der Maten    Kindermoment:  Willeke Mateman 

Ouderling:  Sarah Smit    Beamist:  Henk Ottens 

Diaken:  Bart Heres    Camera:   Chris Burger 

Lector: Annemieke van de Weerdhof Koster:  Willeke Mateman 

 

Collecte Zondag 14 maart  

1e collecte: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s  

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als 

Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons 

land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat 

hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en 

er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te 

vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die 

hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken 

en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen 

letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet 

in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn 

echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met 

uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in 

deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak. 

 

2e collecte: Doel van de maand Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen 

Veel vrouwen in Noord-Ghana verbouwen maïs, rijst, sojabonen en 

pinda’s voor eigen gebruik. Tijdens het regenseizoen rapen ze vier 

maanden sheanoten. De sheaboter die je daarvan kunt maken, is heel 

gewild in veganistische boter en cosmetica. Een uitgelezen kans voor 

arme boerinnen in Ghana om hun leven te verbeteren. De Ghanese 

kerk leert hen de kwaliteit te verbeteren. Dankzij een betere 

samenwerking en het goed bewaren van de oogst, krijgen ze meer 

betaald voor hun noten en boter en verbetert hun leven! Met de 

opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie Ghanese boerinnen 

om hun leven te verbeteren. 

 

 

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening 

NL54RABO 0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. 

"doel van de collecte". 

 

Symbolisch bloemschikken: De naakten kleden 

Vandaag is het de 4e zondag in de 40dagentijd. We volgen de 7 werken van 

barmhartigheid. 

Wie vroeger en nu nog zijn vijand echt wilde vernederen, nam hem/ haar mee zonder 

kleren. Naakt en barrevoets. Veel dieper kon je als mens niet zinken. 

Naakt zijn betekent niet alleen dat je geen kleren om je lichaam hebt, maar ook dat er 

geen plek voor je is in de gemeenschap. Achter de kleding zit de vraag van 

WAARDIGHEID. In navolging van Jezus kleden wij de ander, letterlijk en/of figuurlijk. Zo 

helpen we om mensen WAARDIGHEID te geven. 

 

 

 

 

 

Bloemen  
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De bloemen van 14 maart 2021 worden met een groet van ons allen gebracht naar 

mevrouw A. Dekker- Eijgenraam. 

 

Vastenactie  

Zondag is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. De naakten kleden is deze week 

het werk van barmhartigheid. Hierbij is de vastentip om deze week geen nieuwe kleding 

of luxeartikelen te kopen. Nu is dit in corona–tijd sowieso erg lastig; natuurlijk kunt u 

afzien van online inkopen. Mogelijk is het een idee om voor elke extra jas, broek of jurk in 

de kledingkast een klein bedrag voor de vastenactie te doneren. 

 

Paasgroetenactie 

Aan het begin van de veertigdagentijd hebben wij u gevraagd om mee te doen met de 

paasgroetenactie voor gevangenen in binnen- en buitenland. De 50 kaarten die we 

beschikbaar hadden, zijn gemakkelijk weggezet binnen de Ontmoetingskerk. Iedereen die 

hieraan heeft meegewerkt hartelijk dank. De kaarten zijn inmiddels opgestuurd naar de 

PKN en worden op Paaszondag uitgereikt aan de gedetineerden. 

 

Lied van de Week 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, willen we graag een ‘lied van de week’ 

onderdeel laten zijn van de dienst. Er zijn al wat liederen doorgegeven. Het lied kunt u 

horen na de gebeden. Omdat we per dienst maar één lied kunnen laten horen, bewaren 

we de andere liederen voor de volgende zondagen.  

 

Een ‘lied van de week’ is een lied wat uitgekozen wordt door u en wat een bijzondere 

betekenis voor u heeft of wat u gewoon een mooi lied vindt. Graag vragen we of u een 

toelichting kunt geven waarom u dit lied graag wilt horen. Deze toelichting zullen we dan, 

met uw toestemming in de dienst voorlezen. Zo delen we iets van ons persoonlijk 

geloofsleven met elkaar. 

U kunt tot woensdagavond het lied doorgeven aan Elly Douwes of Fredie van Holst. Zij 

kunnen het lied dan doorgeven aan de predikant die de voorganger is op die zondag. 

 

Online-muziek vanuit de Ontmoetingskerk 

Wie zou muziek, passend in deze tijd voor Pasen, willen spelen of zingen voor 

gemeenteleden en andere belangstellenden? Het idee is om dit op te nemen in onze 

kerkzaal en op YouTube te plaatsen, en dat in de Stille Week online te zetten. Wat ons 

betreft mag de muziekkeus breed zijn, al zouden we wel graag muziek willen die op één 

of andere manier passend is in de tijd voor Pasen. Het mag een lied zijn, gezongen of 

instrumentaal, of een vrij instrumentaal werk. Iets wat ook bij je zelf past. Het mag 

solistisch, als duo of kleine groep. Uiteraard houden we ons aan de geldende regels. 

Graag opgeven bij Henk van der Maten: info@henkvandermaten.nl. Er mag een cc naar 

Daan Dekker: d.dekker8@solcon.nl. Daan of Henk zijn, indien gewenst, beschikbaar als 

begeleiders op orgel of vleugel. We maken dan een afspraak om de muziek op een 

geschikt moment op te nemen. De opgenomen nummers worden later gemonteerd tot 

een hopelijk mooie muziekvideo. We hopen dat op deze manier veel mensen in de Stille 

Week zullen kunnen genieten van mooie muziek, uitgevoerd door en voor mensen van 

onze Ontmoetingskerk. 

Hartelijke groet van Daan Dekker en Henk van der Maten 

  

 

Wilt u een gesprek met de predikant ds. Leonard van Wijk,  

bel dan naar: 06-37230694 of email:predikant@okheerde.nl. 

 

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl 
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