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      NIEUWSBRIEF 82 

 
     1 oktober 2021 

   
  
   
 

 
 

“Wat betekent vrijheid voor jou?” 

Ik ben gefascineerd. Een jonge vrouw, in het wit gekleed, danst als een nimf midden op het bospad 

gevoelvol en expressief op de zachte klanken van een tar (= Iraans snaarinstrument) die haar 
vriend bespeelt. Met een groepje van zo’n 15 mensen staan we er omheen. “Ik ben benieuwd: wat 
betekent vrijheid voor jullie?” vraagt ze ons, als ze haar dans heeft beëindigd. Het valt stil in het 
bos; blijkbaar vinden we dit een moeilijke vraag. “Dat je zelf mag kiezen” zegt dan iemand. “Die 
vrijheid vinden we lastig,” voeg ik er aan toe. “Ik bedoel: 50 soorten pindakaas in de supermarkt…” 
Zij legt uit wat vrijheid voor haar was: in de beslotenheid van haar kamer even dansen. In het 

geheim. Want: verboden voor vrouwen. 
Een kilometer eerder op de Pegasus-wandeling in Ede waar we aan deelnemen, kregen we een 

indrukwekkende brief van deze Iraanse vrouw in handen gedrukt. Ze heet Melika, 21 jaar. Ze 
vertelt: 
“Als ze me vragen wat ik mis aan Iran, zeg ik oprecht: Niets! Iran heeft een regime dat vrouwen 
onderdrukt en andersdenkenden vermoordt. Voor mij is het een land eeuwig in oorlog. Ik heb me 
er nooit veilig gevoeld. Ik had er als vrouw geen enkel recht. Ik was er geen mens.” 

“Het was een schok voor mij toen ik op mijn 19e in Nederland kwam. Al die vrijheid die ik om me 
heen zag! Mannen en vrouwen die dansen en zingen op straat! Ik zag ze met elkaar praten en 
lachen. Zonder verschillen, gelijkwaardig. Iedereen die ik leerde kennen, sprak zich zonder moeite 
uit. Zomaar zeggen wat je wilt… Het was compleet nieuw voor mij. Ik wilde niets liever dan zo vrij 
zijn als de mensen hier, maar hoe ging ik dat doen? Ik was zo anders. Alles in mij was altijd gericht 
geweest op verzet. Verzet en boosheid tegen het regime en de ongelijkheid. Ik had dat nodig om 
me staande te houden, het beschermde me. Ik hield er mijn angst mee buiten de deur. Nu was ik 

in de vrijheid waar ik zo naar verlangde, maar: ik zat diep van binnen nog vast… in verzet en 
angst. Ik heb hulp gezocht, om me te leren uiten. Te durven zeggen wat ik wil, te ontdekken wie ik 
wil zijn.  
Nu kan alles. Ik kan de opleiding volgen die ik wil. Ik kan dansen als een straatmuzikant me 

opzweept. Ik kan zeggen wat ik denk, voelen wat ik voel. Ik kan mijn mening geven zonder bang 
te zijn. Dat is vrijheid voor mij. Ik zeg het vaak tegen mijn Nederlandse vrienden: Wat een geluk 

dat jij in dit land geboren bent. Je hebt vrijheid, gebruik het!” 
Melika en andere artiesten leren ons tijdens stops op de wandeling steeds 1 regel van een lied, dat 
we aan het eind helemaal kunnen zingen: 
 “Wij kunnen zingen zonder zorgen. 
 Wij kunnen kiezen of de keuze van vandaag 
 ook precies dezelfde is als die van morgen. 
 Eten, drinken, veilig zijn, het is allemaal geen vraag. 

 Laat ons vieren dat we vrij zijn.” 
De wandeling is in het kader van de herdenking van Market Garden, de dropping in 1944 op de 
Ginkelse Hei van duizenden parachutisten, die kwamen vechten voor onze vrijheid.  Tja. En deze 
heel bijzondere ervaring maken we mee, precies op de dag (25 september) dat de 1,5 meter regel 
eraf gaat – en de verplichte QR-code als toegangsregel erbij komt. Thuis komt de realiteit weer op 
ons af: staatssecretaris Mona Keizer ontslagen omdat ze openlijk twijfelt aan dat coronapaspoort. 
Nieuwe demonstratie tegen deze belemmering van onze vrijheid. Artiesten die hun theater-tournee 

afzeggen, omdat ze hier niet aan willen meewerken. Op LinkedIn lees ik van een moeder, die de 
manege wordt uitgestuurd waar haar dochter van 7 paardrijdt. Geen QR-code, ze is bewust niet 
ingeënt. Daarvoor wordt ze nu gestraft met niet meer mogen kijken naar haar dochter… Een ouder 
echtpaar waarvan er één niet is ingeënt; ze kunnen niet meer samen naar een restaurant of 
theater.  
PFFFT, wat is vrijheid ingewikkeld! Maar geacht kabinet, dit kon toch de bedoeling niet zijn?! Hier 

raken we volslagen verdeeld van, jullie horen ons als volk toch juist aan elkaar te verbinden? 
Misschien hebben we meer Melika’s nodig, om weer samen terug te vinden wat we wél met elkaar 
delen. “Wat betekent vrijheid voor jou?” En wil jij verdragen, dat jij en ik echt verschillend kunnen 
denken en voelen? 
Ik wens je wijsheid en sterkte deze week, bij het uitoefenen van je vrijheid.  
 
Ds. Leonard van Wijk 
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Liturgie HEERDE Ontmoetingskerk 3 oktober 2021 – 09.30 uur  

 
Voorganger: ds. Leonard van Wijk 

Viering van de Maaltijd van de Heer 
Bevestiging van Lida Brugmans als pastor ouderen 
 
Thema: THUIS – Wanneer voel jij je thuis? Orgelspel 

Welkom (ouderling) 
Moment stilte… 

Als je thuis meekijkt, leg een 
stukje brood en zet een glas wijn 
klaar. Dan kun je thuis de Maaltijd 
van de Heer meevieren. 

Intochtslied: LB 216:1, 2, 3  Dit is een morgen als ooit de eerste  
Bemoediging en groet 
Voorg. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorg.:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:   En niet laat varen het werk dat zijn hand begon.  
Voorg:   Vrede voor jou van God onze Vader 
Allen:   Vrede van Christus onze Bevrijder. Amen 
 

Inleiding op het thema: Thuis… 
Lied van de Week (keuze van Lida): Trinity – “Ik wens jou” https://www.youtube.com/watch?v=QAjBYdGILes 

 

Gebed om ontferming 
Gloria-lied: LB 305:1, 2, 3 Alle eer en alle glorie 
Gebed om de opening van het Woord 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
Bijbellezing: Johannes 8: 1 - 11 

Zingen: LB 91a :1 en 3  Wie in de schaduw Gods mag wonen 
 
Overweging: Wanneer voel jij je thuis? 
 
Zingen: LB 276: 1, 2, 3 
 
Bevestiging van Lida Brugmans als pastor (ouderen) 

Lida stelt zichzelf kort voor 

Voorganger:  Lida, 
Je hervat jouw ambt, want al eerder ben je bevestigd als kerkelijk werker (pastor). Daarbij heb jij 
uitgesproken dat je in alles je laat leiden door Gods woord. Nu je weer als pastor aan de slag gaat, 
vraag ik jou of je in je dienst naar mensen toe eerlijk en trouw wilt zijn, hartelijk en meelevend, 
met lef en in goede samenwerking met de andere ambtsdragers. En beloof je daarbij te zwijgen 

over wat jou in vertrouwen ter ore komt?  
Lida:            Ja, dat beloof ik. 
Voorganger: Lida, de levende God ziet, aanvaardt en bemint jou. 

Hij zegent jou in je dienst als pastor, 
  wees een levend beeld van de liefde van Christus. 
  Hij zal jouw hart openen voor de mensen die je hierbij zult ontmoeten. 
  Hij zal je verlichten met zijn Geest,  

  kracht en wijsheid schenken waar dat nodig is. 
  Zo zal God jou tot een zegen voor mensen maken. 
  En omgekeerd: in die mensen zul jijzelf ook zegen vinden. 
  Lida: maak Heerde een stukje mooier! 

  In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen. 
 
Voorganger:   Lieve mensen van de Ontmoetingskerk. Lida is jullie pastor. 

  Zullen jullie haar daarbij je vertrouwen en je steun geven? 
Gemeente:       Ja: dat beloven wij! 
Zingen (staande): LB 415: 1, 2 (Nota Bene: in plaats van “ons” zingen we “haar”) 
Welkom door voorzitter van de kerkenraad 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
Aandacht voor de collectes: (of nu Scipio, of straks bij de uitgang) 

 
Afkondiging van overlijden: Willy Kort (Gedachtenis op 10 oktober) 
 
Dankgebed en voorbeden (Leonard en Lida samen) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QAjBYdGILes
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Maaltijd van de Heer 

Tafelgebed 
voorg:  Heer, zo vaak al breekt uw licht in mensen door. 

 Maar met brood en wijn danken wij U in het bijzonder 
voor die éne vrucht van uw genade:  
Jezus van Nazareth, kind van God en kind van mensen, 
“Ik zal jou redden” is Zijn naam. 

allen: Breng ons thuis Heer !  
voorg:  Dankbaar noemen wij Hem: Christus, ‘Gezalfde’, 
 want hij was gezegend met uw Geest. 

Hij deed uw wil, ook toen het moeilijk werd. 
 Als Vriend van armen en eenvoudigen 
 gaf Hij zichzelf: als een graankorrel, in aarde gezaaid, 

omdat Hij geloofde in toekomst en volle korenaren. 

 Zijn liefde was zo groot: zijn laatste adem gaf ons het leven. 
 Hij was als brood: gebroken, gedeeld, zegen gevend - 
allen: Leg uw zegen op ons Heer ! 
voorg:  Hij werd onze vreugdebeker.  
 Want wij gedenken zijn dood - maar wij vieren het léven: 

 dat wij door Hem opstaan tot nieuwe, vrije mensen. 
 Daarom bidden wij: kom nu over ons met uw Heilige Geest, 

dat wij vruchten voortbrengen die hemel en aarde verheugen! 
allen: Jezus, schenk ons jouw vreugde ! 
voorg:  Zijn vrede schenkt Christus ons,  
 meer dan de wereld die geven kan. 
 Hij gaf wat Hij kon geven, zijn liefde voor het leven delen wij. 
Allen:  Onze Vader…. 

Die avond dat alles op scherp stond, nam Jezus brood en brak het. 
Hij zegende de naam van God, en hij gaf het aan zijn leerlingen 
met de woorden: Neem, eet, dit is mijn leven voor jullie –  
     Mijn liefde geneest al jouw wonden. 
Toen schonk hij een beker wijn in, hij hield die omhoog, 
En zegende de naam van God, en hij zei tot zijn leerlingen: 

Neem, proef hoe dichtbij het Koninkrijk van mijn Vader is! 

Mijn vreugde zal jou doorstromen. 

 
In de kerk delen we nu lopend brood en wijn; dat kunt u thuis ook doen. 
Tijdens het delen van brood en wijn, zingen we 2 liederen: 
Kinderlied: “Ik zal er zijn voor jou” (Geroepen om te zingen, 199) 

 
 
Ik zal er zijn voor jou, met wijn, een stukje brood. 
Ik zal er zijn voor jou, mijn liefde is zo groot. 
 
Ik zal er zijn voor jou, een schaduw aan je zij. 
Ik zal er zijn voor jou, Ik ben er altijd bij. 

Ik zal er zijn voor jou, ik laat je niet alleen. 
Ik zal er zijn voor jou, mijn licht straalt om je heen. 

 
LB 646 De Heer is onze reisgenoot (clip, maar je mag meezingen) https://www.youtube.com/watch?v=MBSATo0sHPw 

 

Dankgebed 
Slotlied: LB 419 Wonen overal nergens thuis 
Zending en zegen 
 
Organist:  Henk van der Maten    
Ouderling:  Elly Douwes   Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut 

Diaken:   Bart Heres   Media:   Henk Ottens 
Lector:   Arend Strikwerda  Koster:   Daan de Jonge 

https://www.youtube.com/watch?v=MBSATo0sHPw
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Collecte Zondag 3 oktober  

1e collecte: Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog 
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel 

onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met 

Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons 
christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn 
alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. 
Het magazine “Op weg”, voorheen “Kerk en Israël Onderweg”, laat mensen aan 
het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn 
vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en 
het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ 

brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare 
verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël 

en het internetproject ‘De Uitdaging’.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten van ontmoeting en gesprek en gericht op 
leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden. Op 3 
oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. 

2e collecte: Kerk 
 

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". 
 
Bloemen  
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar  

dhr. J. Buitink, Viattence. 
 
Uit de gemeente 
Dhr. A. Maat heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 
Mevr. B. Olthuis-Oosting is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
 
Huwelijksjubileum 

Dhr. Gerrit Veldman en mevr. Janneke Veldman-van der Meulen hopen 1 oktober hun 50-jarig 
huwelijksjubileum te gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
 
Overleden 

Op 27 september is thuis in alle rust en omringd door haar dochters overleden: Willemina Kort-
Faber (Willy), weduwe van Bert Kort. Ze werd op een paar weken na 82 jaar. De dankdienst in de 

Ontmoetingskerk zal zijn op zaterdagmorgen 2 oktober om 10.30 uur. 
Omdat er veel familie en vrienden zullen komen, willen we jullie als kerkleden vragen om niet naar 
de condoleance voorafgaand aan de dienst te komen (tenzij je een uitnodiging hebt gehad). Als je 
wilt condoleren: kom dan naar begraafplaats Engelmanskamp, waar we rond 11.45 uur Willy bij 
Bert te rusten zullen leggen. Daar is na afloop gelegenheid om (kort!) te condoleren. Omdat het 
moderamen net besloten heeft de corona-regels nu los te gaan laten (zie elders in deze 
Nieuwsbrief), kun je de dankdienst wel bijwonen. Maar houd er dan rekening mee dat we de 1,5 

meter afstand-regel loslaten. Als je daar toch nog behoefte aan hebt, die afstand: voorin staan nog 
stoelen op afstand. Of: kijk dan thuis de dienst mee op de livestream, want hij wordt weer 
uitgezonden. (ds. Leonard van Wijk) 
 

Richtlijnen voor het bijwonen van een kerkdienst 

Alle regels zoals het RIVM voorschrijft, zijn ook van toepassing bij ons in de kerk. Als u of iemand 
binnen het gezin of huishouden koorts en/of verkoudheidsklachten heeft, moet u thuisblijven.  

De stoelen blijven op afstand staan. Op de banken kunt u gewoon naast elkaar gaan 
zitten, hier wordt de 1,5 meter afstand regel losgelaten. 
Om rekening mee te houden: we verwachten dat de dienst van komende zondag een druk bezochte 

dienst gaat worden. 

 
Na de dienst is er koffiedrinken. Vanaf zondag kunt u de koffie zelf weer ophalen bij het buffet. Wel 

vragen we u om de koffie direct mee te nemen naar een plekje aan een tafel, zodat er geen 
‘opstopping’ ontstaat bij het buffet. 
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Welkom aan Lida Brugmans, pastor ouderen 

A.s. zondag 3 oktober zal ik Lida (her)bevestigen als kerkelijk werker, vanaf nu te noemen ‘pastor’. 
Nu leek het mij wel aardig, als jullie haar echt welkom heten. Ze heeft inmiddels een eigen 

mailadres: pastor@okheerde.nl Stuur haar een welkom-mailtje!          
Leonard van Wijk 

 

Amnesty International 

Na de dienst zondag liggen er weer brieven voor oktober voor u klaar.  
 

 

 

Herstart eetcafé voor alleengaanden                        

Het mag weer! U bent weer van harte uitgenodigd om saen aan tafel te 

gaan op vrijdag 22 oktober. U wordt verwelkomd met een drankje 

vanaf 11.30 uur. De kosten bedragen € 6,-.  Graag contant afrekenen. 

Gré Popping heeft aangegeven te willen stoppen met de organisatie. 

Daarom zal ik (Adry Bregman) het stokje overnemen. Vanaf deze plek 

willen wij Gré heel hartelijk bedanken voor haar bijna 20-jarige inzet voor het eetcafé. Wij zullen dit 

uiteraard op gepaste wijze aandacht geven op 22 oktober. U kunt zich daarom vanaf nu aanmelden 

bij Adry Bregman. Het liefst via de mail: a.bregman@kpnmail.nl, maar mag ook telefonisch: 06-

11248842. 

De maaltijd wordt voor 20 - 25 vaste gasten voorbereid. Natuurlijk kijken wij uit naar u als vaste 

gast, maar nieuwe gasten zijn ook welkom. 

Nu de organisatie: het groepje dat zich bezighoudt met de voorbereidingen van de maaltijd wordt 

helaas steeds kleiner. Dus ook wij zijn op zoek naar mensen die af en toe willen koken. Met 

name voor het hoofdgerecht zou het fijn zijn om dit met 2 personen voor te bereiden. 

Dit moet toch lukken voor u, 1 x per jaar zou al mooi zijn!  Ook hiervoor kunt u zich 

aanmelden bij Adry Bregman. U kunt zelf een datum kiezen die u past! Zie data 

hieronder. 

Voor 22 oktober: Het voorgerecht wordt gemaakt door Adry Bregman. Het hoofdgerecht wordt 

verzorgd door Gre Popping en Gezien Dijkslag. Het nagerecht wordt geserveerd door Gerrie de Wilde. 

  

WE ZIEN UIT NAAR UW KOMST 

  

De agenda van het Eetcafé ziet er als volgt uit: 22 okt, 10 dec,  

21 jan., 4 mrt., 22 apr. En 27 mei gaan we uit eten 😊. 

Oproep aan alle gemeenteleden: Wie mogen wij noteren voor            

Groeten van: Gezien Dijkslag, Hanny Bruggeman, Cobie Bruining, Gerrie de Wilde, Annie van der 

Maten en Adry Bregman 

 
Lichten en verwarming uit! 
Nu de herfst weer aangebroken is en het weer kouder wordt, gaan ’s avonds de lichten en de 
verwarming in de kerk aan. Hierbij een oproep om na een bijeenkomst alle lichten en de 

verwarming uit te doen! 
 
Wilt u een gesprek met de predikant ds. Leonard van Wijk, bel dan naar: 06-37230694 of email: 
predikant@okheerde.nl of met de pastor mw. Lida Brugmans: email: pastor@okheerde.nl  
 
Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 694216 of 0639023704 

mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

