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      NIEUWSBRIEF 87 

 

     5 november 2021 

   

  

   

 

 

 
 
 
Kerken alomtegenwoordig op Klimaattop Glasgow 
Met hun aanwezigheid willen de kerken aansporen tot een moedig 

beleid, maar ook aantonen dat de strijd voor het klimaat een 
strijd van iedereen is. 
 
De parochies in Glasgow slaan de handen in elkaar en hebben een 
oecumenische samenwerking opgezet waarbij afwisselend op 
verschillende plaatsen gebedsmomenten en oecumenische 

vieringen worden georganiseerd.  
 
Dat wil er ons ook herinneren dat wij ook allen zelf een rol hebben te spelen bij de strijd tegen de 
klimaatverandering, zegt een van de verantwoordelijken van het collectief. Zo vergeten wij niet dat de 
strijd voor het klimaat niet zonder een ruime ecologische bekering bij alle burgers kan gewonnen 
worden. 
  

Gebed voor het welslagen van de klimaatconferentie 
 
Schepper God, gever van leven. 
Wij loven Uw naam voor alles wat U hebt geschapen. 
Wij erkennen de verantwoordelijkheden die U ons hebt gegeven 
als bewaarders van Uw Schepping. 
In deze tijd van klimaatcrisis, geef ons helderheid om het kreunen van de Schepping  

en de kreten van de armen te horen. 
Geef ons wijsheid en moed om nieuwe manieren van leven te vinden. 
  

Wees hen nabij die zich inzetten voor het behoud van de aarde. Geef ze kracht en 
doorzettingsvermogen, Heer, om niet op te geven. 
Wij bidden voor onze jongeren, dat zij aangemoedigd worden om op te komen voor het klimaat, voor 

hun generatie en de generaties die na hen komen. 
  
Wij bidden voor hen die nu al geconfronteerd worden met droogte, overstromingen, stormen en 
branden: dat zij door Uw Geest kracht en hoop voor de toekomst mogen ontvangen in hun pogingen 
om zich aan te passen aan de klimaatverandering. 
  
Wij bidden voor onderlinge solidariteit, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen in de 

noodzakelijke overgang naar een duurzame samenleving. 
  
Wij bidden voor de wereld waarin wij leven: dat de ogen van de mensheid geopend mogen worden om 
de goedheid van heel de Schepping te zien en te erkennen. Dat wij ons bewust mogen worden van het 
wonderbaarlijke geschenk dat ons is gegeven en van onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen 
voor Uw Schepping. 

  

Tenslotte bidden wij voor de Kerk: moge zij in de hele wereld een baken van hoop zijn en ons allen 
herinneren aan onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor Uw kostbaar geschenk, de 
Schepping. 
  
Amen. 
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Orde van dienst zondag 7 november, 2021 Oogstviering, Dankdag voor Voedsel en Werk 
Ontmoetingskerk 10.00 uur  

Voorganger: ds. A.H. Zweers 
 
WIJ KOMEN SAMEN 

Orgelspel 
Welkom (ouderling) 
Moment stilte… 

Intochtstlied: Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste 

Aanvangswoord en groet 

Gebed voor de nood van de wereld: Lied 462 gezongen door Syb van der Ploeg, 

https://www.youtube.com/watch?v=_gQyO3tGVJ4 

‘Oogst en dank’: bij het kleed en wat de gemeenteleden hebben gebracht 

Zingen Psalm 67: 1,3 ‘danklied voor de oogst’: God zij ons gunstig en genadig 

 

RONDOM HET WOORD 

Gebed bij de opening van het Woord 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst en krijgen het licht mee 

Lezing: Lucas 12: 22 - 34 ‘Het gegeven leven’ 

Luisterlied: ‘Look at the world’ John Rutter, https://www.youtube.com/watch?v=T4k8oVf9v78 

 

Preek 

Zingen: Lied 218: Dank U voor deze nieuwe morgen 

Kinderen komen terug van hun eigen dienst 

 

VERZAMELD 

Dankgebed en voorbeden bij de aandacht schaal  

Onze Vader 

 

Collecte-moment 

Slotlied: Lied 217: 1, 2 ,3 ,4: De dag gaat open voor het woord des Heren 

 

Wegzending en zegen 

 beantwoord met Lied 217: 5 

 
Welkom op de koffie! 

Vergeet de deurcollecte niet! 

 
Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut  
Ouderling:  Fredie van Holst  Media:   Henk Ottens 
Diaken:   Bart Heres   Koster:   Berthold Koops 
Lector:   Janet Tijssen    
 

 

Collecte Zondag 7 november 

1e collecte: Kerk in Actie (Zending) Sterke en weerbare vrouwen in Guatemala 
Dit land heeft een gewelddadige geschiedenis. Officieel eindigde de burgeroorlog 
in 1996, maar voor vrouwen is er weinig veranderd, omdat er nog steeds veel 
geweld is. Ze voelen zich minderwaardig. Ik heb een Bijbel meegenomen. Daar 
staan veel inspirerende verhalen in over sterke mannen, maar ook verhalen over 

sterke vrouwen. In Guatemala lezen ze samen bijbelverhalen over sterke 
vrouwen en over vrouwen die onrecht aangedaan wordt. Zo gaan ze het gesprek 

aan over hun eigen levens en over de bevrijdende kracht van het Evangelie. Dat 
versterkt vrouwen en meisjes van binnenuit. Ze durven hun stem te laten horen 
in hun gezin, in hun kerk, in hun samenleving. Allemaal stappen die helpen om 

het onrecht en geweld tegen vrouwen te stoppen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_gQyO3tGVJ4
https://www.youtube.com/watch?v=T4k8oVf9v78
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2e collecte: Kerk in Actie: Kerk versterkt werk en positie boeren op Zuid-Sumatra 

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn 

arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door 

grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van 

Kerk in Actie helpt de kerk van Zuid-Sumatra deze boeren - in groepen - met 

duurzame landbouw die meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met 

trainingen die leren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen. 

 

 
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 van zondag 7 november gaan met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
naar mevr. I. Bruinsma-Land. 
  
Uit de gemeente 
Dhr. G. Landman is binnen het Isalaziekenhuis verhuisd naar afdeling IJsselheem, Dr. van 
Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

Mevr. I. Bruinsma-Land is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mevr. Koek-Effrink is thuisgekomen vanuit Huis ter Heijne in Heino. 
 
Nieuwe richtlijnen voor het bijwonen van een kerkdienst n.a.v. de persconferentie 
afgelopen dinsdag  
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.  
Bij binnenkomst een mondkapje op, de handen desinfecteren, de jas mee naar binnen 
nemen en gaan zitten op een stoel of bank. De stoelen staan nu twee aan twee uit 
elkaar. Ook op de banken dient u de 1,5 m afstand te houden. 
Tijdens de kerkdienst blijven de deuren open. Ook de buitendeur, dit i.v.m. de 
ventilatie.  

Bij het verlaten van de kerk vragen wij ook of u het mondkapje weer op doet. Denk dan ook 
aan de 1,5 m. afstand. 
De koffie kunt u aan het buffet afhalen. De koffie kosters komen niet langs voor een 2e kopje 

koffie. 

 

OOGSTVIERING 2021 ONTMOETINGSKERK HEERDE 

Op woensdag 3 november was het Dankdag voor Gewas en arbeid. Zondag 7 november zal onze 

jaarlijkse Oogstviering, Dankdienst voor voedsel en werk, zijn.  

Na het succes van vorig jaar en in overleg met de diaconieën van de kerken in Heerde verenigd in 

het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) hebben we afgesproken om dit jaar weer een 

gezamenlijke actie te houden voor de voedselbank. 

We gaan weer voor artikelen die lang houdbaar zijn en zelden in de pakketten zitten. 

Als u mee wilt doen kiest u één of meerdere producten. 

TANDPASTA/BORSTEL, KOFFIE, RIJST, HAGELSLAG, PINDAKAAS, PASTA’S, 

ZEEP/SHAMPO, ALLE SOORTEN SAUZEN, ALLES IN BLIK EN POTTEN, WASMIDDEL. 

Op zondag 7 november kunnen de artikelen worden meegebracht. 

Als u niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen maar toch graag artikelen wilt geven hebben 

we meerdere opties om de spullen te brengen of op te laten halen. 

• Zondag 7 november tijdens de kerkdienst. 

• Maandagmorgen 8 november tussen 8.30 – 11.00 uur kunt u artikelen naar de kerk 

brengen. 

• Als u niet in de gelegenheid bent om artikelen naar de kerk te brengen mag u ook bellen 

dan halen we het graag bij u op. 

• Ook mag u de artikelen bij mij thuis afgeven (Braamkamp 18). 

Wij hopen weer op een goede actie. 

Bij voorbaat dank en een hartelijke groet van de Diaconie. 

Peter Hendriks tel: 06-48620635           Wim van Ommen tel: 0578-692584 

Lidie Dijkink tel: 06-46670075 
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20 jaar Reil-orgel Ontmoetingskerk 
Zaterdag 6 november is het 20 jaar geleden dat in de Ontmoetingskerk het nieuwe Reil-orgel in 

gebruik werd genomen. Ter gelegenheid van dit jubileum verzorgen de vier organisten van de 
Ontmoetingskerk: Daan Dekker, Henk van der Maten, Theo van der Wal en Maarten Westenberg een 
orgelbespeling met bekende en minder bekende orgelmuziek. Aanvang is 16.00 (vier) uur. De 

toegang is vrij, wel is er een collecte voor het orgelfonds. Het tonen van een QR-code of testbewijs 
is verplicht en in de kerkzaal dient u 1,5 m afstand te houden. 
Van harte welkom om dit orgelfeest mee te beleven!  
De orgelbespeling van zaterdagmiddag is ook te zien en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. 
 
Koffie-ochtend 

Komende woensdag 10 november 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 wil komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig 
naar de kerk te gaan, laat het dan weten. Voorlopig bij Fredie van Holst. 
De koffie-ochtenden zijn voor dit jaar verder gepland op:  

24 november – 8 en 22 december 

 

Helaas, helaas ook dit jaar geen DORCAS-VOEDSELACTIE 

Vanwege de maatregelen rondom corona kunnen wij u niet vragen, in de supermarkt Plus en 
Jumbo, mee te helpen aan onze jaarlijks voedselactie. 
U kunt echter wel op een andere manier bijdragen: 
Meedoen kan vanuit uw eigen stoel om de mensen in de Oost Europese landen een hart onder de 
riem te steken. Wij bieden 3 verschillende pakketten aan via een QR- code. 

Door 1 of meerdere codes te scannen, helpt u mee om de actie te doen slagen!!! 
 
Wanneer u deze week de boodschappen doet, vindt u bij de kassa's een kleurplaat 
voor de kinderen, ook hierop staan QR codes om te doneren. 
 
U wordt dus niet in de winkel aangesproken, maar wij richten ons via onze gemeente tot u 
persoonlijk. 

Hopelijk denkt u erover na en bent u bereid om dit boodschapje méér te doen. 
Alvast hartelijk bedankt namens de werkgroep Dorcas Heerde, 
Anneke de Vries 
Aly Busscher 
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Thema-avond “Omgaan met rouw en gemis”: 18 november 
De werkgroep Pastoraat nodigt u van harte uit voor een thema-avond “Omgaan met rouw en 
gemis”. Deze avond zal plaatsvinden in het Trefpunt, achter de kerk op donderdag 18 november. 
Ook zullen hierbij aanwezig zijn Rita IJzerman, uitvaartbegeleider en Erik van der Laan, beheerder 
van begraafplaats Engelmanskamp. 
We hebben nogal een jaar achter de rug door corona: het was de eerste maanden paniek en soms 
hartverscheurend hoe weinig gelegenheid er was om afscheid te nemen van je geliefden. 

Uitvaarten met maar 10 aanwezigen… Dit wordt dan ook een open avond om elkaar te ontmoeten 
en deze verhalen te delen. En er is gelegenheid om met elkaar door te praten: Wat doet dit alles 
met jou, hoe ga jij om met rouw en gemis? En, wat helpt jou verder?  
De avond is open betekent in dit geval: niet beperkt tot leden van de Ontmoetingskerk, iedereen is 
van harte welkom! Dus kom en neem gerust iemand mee. 
Om een indruk te krijgen op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen, zouden we het fijn 
vinden als u/ jij je van tevoren even aanmeldt.  

Aanmelden kan via meldpost@okheerde.nl of via tel.: 06-50802687. 
Aanvang: 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar.  
Mocht vervoer een probleem zijn, dan graag even melden via bovenstaand mailadres of 
telefoonnummer. Dan zorgen wij dat u opgehaald en weer thuisgebracht wordt. 
 
 

Stamppotten buffet 20 november 

Op zaterdag 20 november a.s. gaat ZWO-Gaven-Delen weer een Hollands 

stamppotten buffet houden. Diverse gemeenteleden zullen hun best doen 

om een heerlijke stamppot te maken. We beginnen de avond om 17.30 uur 

met een drankje en om 18.00 uur staat het buffet voor ons klaar.  

De kosten zijn euro 7,50 per persoon, incl. drankje.  

U kunt zich opgeven op de lijsten in de hal van de kerk of door contact op te nemen met Ruud 

Haverkamp, telefoon 692740, e-mail ruudhaverkamp@planet.nl. 

Natuurlijk is alles onder voorbehoud van de corona maatregelen. 

 

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 0639023704 
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