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ADVENT EN KERST 2021 
Afgelopen zondag hadden we een mooie viering waarin gemeenteleden zijn herdacht die dit jaar zijn 

overleden. Na afloop van de dienst waren alleen de familieleden welkom voor het koffie drinken. Ook 
dit was een goed samenzijn waar er met de familie werd gesproken over het verlies, het afscheid en 
waar herinneringen werden opgehaald. 

 
Nu dan de volgende vraag: Hoe gaan we dit jaar het Kerstfeest vieren? 
Eén ding is zeker: er is geen zekerheid. 

Het leven lijkt bepaald te worden door coronacijfers, door angsten en onzekerheden. Zijn de cijfers 

gunstig? Mogen we wel met mensen bij elkaar komen? Of neemt het aantal zieken weer toe?  
    Het is afwachten…  

Na een zomerperiode waarin we allemaal een beetje “vrijheid” terugkregen en de statistieken van de 
besmettingen en ziekenhuisopnames betere cijfers weergaven, zitten we inmiddels met zijn allen 
alweer met stijgende besmettingen en komen er weer nieuwe maatregelen. De pandemie raakt ons 
allemaal heel verschillend, sommigen keihard, anderen nauwelijks. De één is bang, de ander uiterst 
voorzichtig, de meeste mensen volgen de adviezen op en sommigen zijn van mening dat het allemaal 

onzin is. Hoe u of jij deze periode ook ervaart, het is belangrijk om op de een of andere manier 
uitzicht te hebben op een doel en alles in dat perspectief te blijven zien. 

 
De Cantorij heeft een aantal keren het Klein Kerstoratorium van Huub Oosterhuis gezongen. Een lied 
daaruit is: 

 “Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht.  

  Die wonen in schaduw van dood over hen op gaat het licht. (Jesaja 9:1) 
 

Advent is ook een tijd van wachten, vol verwachting op de komst van God in ons leven. We leven in 
een gebroken wereld en verlangen naar een wereld van heelheid. We verlangen naar een nieuwe 
wereld en willen daaraan bijdragen.  

 
Komt tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht, 
Licht dat in de nacht begint, 
Kind van God, Maria’s kind. 

 
Liturgische schikking 
We hebben dit jaar een prachtig thema – Van U is de toekomst. 
Een thema dat bijna haaks staat op onze huidige tijd van leven. 

Met corona, 
        vluchtelingen, 
        onrust, 
        nepnieuws, 

        angst en onzekerheid, enz.  
Waar vind je dan houvast, hoop en moed? 

En dan dat thema: Van U is de toekomst.  
Voor advent en kerst toegespitst op ‘Geef licht’, of ‘In een ander licht’. 
Dat geeft hoop en moed.  
En licht, dat zichtbaar maakt wat je nog niet zag. 
Hoop die we samen mogen belichamen en laten zien. 
In de schikking van dit jaar krijgt het licht steeds meer ruimte.  
Wij als gemeente mogen ‘lichtdragers‘ zijn van die hoop. 

Dan is er toekomst. 
Werkgroep Vieren 
 
Wij wensen u een goede en gezegende adventstijd! 
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Orde van dienst Eerste zondag van advent 28 november 2021, Ontmoetingskerk 10.00 uur 
 
Helaas moeten we weer ingetogen gaan zingen! 
 

Voorganger: ds. Gert Wijnstok 

 
OM TE BEGINNEN                                                                                        
Orgelspel 
Welkom 
Stil worden 
Zingen openingslied: ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ (LB 435:1, 2) 

Bemoediging en groet: 
v:  Onze hulp is in de naam van de EEUWIGE 

 a:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 v:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 a:  EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 o: De vrede van de Heer is met u! 

 a: ZIJN VREDE IS OOK MET U. 
 

Aansteken Eerste Adventskaars (Marit en Edith van de Weerdhof) 
 

Een kaarsje maakt een groot verschil.  Vandaag begint een mooie tijd, 
Hij fluistert naar de rest:   we wachten op de Heer. 
‘Doe met me mee, als je dat wil,  En als het licht zich hier verspreidt 

want stralen kun je best!’   dan stralen wij steeds meer. 
 
Zingen: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ (LB 433:1, 2) 
Kyriegebed, uitmondend in: 
 v: …, en daarom bidden wij: 
 a: HEER, ONTFERM U,  
  CHRISTUS, ONTFERM U, 

  HEER, ONTFERM U OVER ONS 
Zingen: ‘Uw kribbe blinkt in de nacht’ (LB 433:4, 5) 
 
RONDOM HET WOORD 
Gebed om opening 
Kindermoment: de volkstelling, met lied: ‘Jij telt mee’ 

Afsluitend lied: ‘Jozef timmerman’ (Elly en Rikkert) 
Schriftlezing: 1 Samuël 16:1 - 13 en Lucas 2:1 - 5 
Zingen: ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ (LB 1001:1)

Woorden en muziek bij het WOORD: ‘Vér-tellen’: 

1. Over Jozef 

Orgelspel 

2. Maria vertelt 

Luisterlied: ‘Hij wil zijn bij mensen’ – Psalm 87 vrij (t: Huub Oosterhuis, m: Antoine Oomen):  

 

Hij wil zijn bij mensen.     Daar staat de Tent der Ontmoeting  

Zo luidt de Naam.     Daar vertoeven zijn woorden.  

   

In diepe dalen op hoge vlakten    Daar is Hij begonnen, daar,   

aan rivieren van tranen.     Voor alle volken bereikbaar.   

        

Waar wij Hem roepen, zingen    Ik hoorde in vreemde talen 

daar zal Hij zijn.      Daar zijn wij ook geboren.  

       

In Sion wordt Hij geroepen    En ik wist en beaamde 

door vertwijfelde stemmen    daar ontspringt mijn bron. 

   

3. Over Maria 

Zingen: ‘Wie denken durft dat deze droom het houdt’ (LB 1001:3) 
Einde kindernevendienst 
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Gedenken Mevr. Gerritje (Gerrie) Bosman-van Voorst 
We ontsteken de kaars 
Gedachtenis  
Moment stilte… 
Zingen: ‘Abba, Vader, U alleen’ (LB 886) 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

Bij de collecte 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, ONZE VADER 
Na elke gebedsintentie zingen: ‘Zuivere vlam’ (LB 458a) 
 
GEZEGEND VERDER 
Zingen slotlied: ‘Wonen overal’ (LB 419) 
Zegen, uitmondend in door allen gezongen: AMEN. 

 
Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst:  Yvonne van der Veer  
Ouderling:  Gerard Doggen   Media:   Erik Mateman 
Diaken:   Elly Hendriks   Koster:   Anneke de Vries 
Lector:   Murielle Stijf-Hoogink   
 

Zondag 28 november  

1e collecte: Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst 

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun 

ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost 

gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig 

hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden 

van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat 

voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier 

krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun 

huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- 

en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is 

om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het 

leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke 

ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het 

werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. 

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 van zondag 28 november worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar de fam. Landman. 
  
Uit de gemeente 
Dhr. H. Dijkslag wordt 26 november opgenomen in het Isalaziekenhuis, dr. van Heesweg 2, 8025 
AB Zwolle. 
Dhr. G. Landman komt 26 november thuis uit het ziekenhuis, waar hij verbleef op afdeling 

IJsselheem. 
  
Overleden 
Mevr. Gerritje (Gerrie) Bosman-van Voorst is 24 november op 89-jarige leeftijd overleden in woon-
zorgcentrum Rehoboth in Wapenveld. De afscheidsdienst zal worden gehouden op maandag 29 

november om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk, met aansluitend de begrafenis op begraafplaats 

Engelmanskamp. Voorafgaand is er gelegenheid tot condoleren van 10.30 – 10.55 uur in de kerk. 
 
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.  
Bij binnenkomst een mondkapje om, 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 om doet. Denk dan ook 
aan de 1,5 m. afstand. 
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Vanwege alle maatregelen is er voorlopig geen koffiedrinken na de dienst… excuus hiervoor. 

Nieuwe foto’s van kerststallen in de kerk tijdens advent! 

Ben van Damme en Peter Bakker zijn naar Büllingen geweest waar een permanente tentoonstelling 

is, ArsKrippana’. Ze hebben daar heel veel foto’s gemaakt van kerststallen. 

ArsKrippana is niet zomaar een gewone tentoonstelling maar wordt ook 

beschouwd als een plaats waar het evangelie wordt verkondigd en waar 

christenen uit de hele wereld elkaar ontmoeten.  Deze tentoonstelling laat oude 

en moderne kerststallen zien uit de meest uiteenlopende streken van de wereld 

en uit sterk verschillende artistieke kringen. De permanente tentoonstelling is 

het gehele jaar geopend en ligt op de grens van België en Duitsland in Büllingen België.  Zie ook: 

www.arskrippana.net. 

Van de meer dan honderd objecten heeft Ben van Damme onlangs een groot aantal foto’s gemaakt. 

Van deze foto’s is nu een selectie in de ontmoetingsruimte en de kerkzaal te zien.  

Zeer zeker de moeite waard om te komen kijken. De kerk zal de komende week op dinsdag- en 

donderdagmorgen van 10.00 uur – 11.30 uur open zijn. Welkom! 

 

Lekker eten met ZWO-Gaven delen 

Wij verkopen erwtensoep van slager Ter Weele uit Oene en brengen die op zaterdag 4 december 

a.s. bij u thuis. De kosten zijn euro 7,50 per liter, inclusief een kleine attentie, elke liter extra kost 

5 euro. U kunt de erwtensoep bestellen tot en met 28 november 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 en Mariann Houtman, telefoon 06-127 267 73 ,  

e-mail mariann.houtman@xs4all.nl.  

Wij vragen u om vooraf te betalen via het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van 

erwtensoep ZWO. NL54 RABO 0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk. 

 

Kerstkaartenactie-ZWO 

Wij nodigen u uit om uw kerstkaarten te kopen bij ZWO-gaven delen. 

De Kerstkaarten van ZWO worden (mede)vervaardigd door deelnemers van de arbeidsmatige 

dagbesteding van Norschoten in Bennekom (Jolanda Draaier is daar werkzaam).  

De kaarten kosten per set van vijf kaarten 7,50 euro (mapjes A en B) en per set van 10 kaarten 

12,50 euro (mapje C). De kaarten kunt u bestellen tot 10 december 2021 bij Thea Achterhoff 

thea2048@gmail.com. Ook kunt u de bestelling telefonisch doorgeven 0578-843937. Bij de 

nieuwsbrief zijn alle kaarten en mapjes in een bijlage toegevoegd. 

De opbrengst is voor de waterfilters van Ibota. 

We verzoeken u na het doorgeven van uw bestelling het totaalbedrag van de kaarten direct over te 

maken op rekeningnummer NL54 RABO 0326 539 301 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Ontmoetingskerk Heerde. 
 
Met z’n allen 
We gaan weer met z’n allen (gratis) zegeltjes sparen voor de boodschap-pakketten bij supermarkt 
PLUS, en vragen u alle zegels die u krijgt of over heeft te deponeren in de daarvoor bestemde doos 

in de Ontmoetingsruimte. We kunnen sparen van 15 november 2021 tot 19 februari 2022. 
Vanwege corona komen er weinig mensen in de kerk maar u kunt ze ook deponeren in de 
brievenbussen van Els Hoogink, Keuterstraat 3A of Els Schouten, Bonenburgerlaan 13B. 
Bestemming: alle mensen die het goed kunnen gebruiken; dit jaar sparen we weer met alle kerken 
in Heerde die verenigd zijn in het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg). Gaan we ons best doen 
om zoveel mogelijk pakketten bij elkaar te sparen? 

 
Maaltijd van de Heer 
We zouden het in de diaconie fijn vinden om wat meer te weten over hoe u/jij de maaltijd van de 
Heer beleeft. Om ook hierbij elkaar beter te leren kennen en wellicht daarop in te kunnen spelen.  
Iedereen beleeft de maaltijd van de Heer op zijn of haar eigen manier.  

Ik vind zelf het lopend Avondmaal fijn. Voor mij is het lopen naar de Maaltijd een belijdenis, ik ga 
ernaar toe omdat ik het nodig heb, voel me dan dichtbij de Heer en ik word er blij van. 

Daarom vind ik het zingen tijdens het vieren ook zo fijn, we vieren, voor mij een blij gebeuren. 
De Heer leeft onder ons. 
Wilt u /jij in de volgende nieuwsbrieven ook met ons delen hoe u /jij het ervaart? Het kan ook 
anoniem. 
Elly Hendriks  
 
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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