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NIEUWSBRIEF 91 

 

    3 december 2021 

   

  

   
 

Corona heeft ons o.a. geleerd dat ‘samen’ niet hoeft te betekenen: met elkaar op een kluitje. 

Heel veel mensen hebben het afgelopen anderhalf jaar alleen op afstand mee kunnen leven met de 

kerkdiensten. En toch is het verrassend hoe positief dat werd beleefd. Dat er veel meer ‘samen’ 

bleek te zitten in die video-vieringen dan ik van te voren had gedacht.  

 

‘De kerk’: dat zijn u en ik samen. De mensen van de kerk. Die een community vormen, die bij elkaar 

horen, die ook op elkaar kunnen rekenen. 

Mijn stelling is, dat religie, geloof, zonder zo’n gemeenschap nauwelijks mogelijk is.  

‘O nee hoor, ik kan prima zonder kerk’ hoor ik nog wel es zeggen. ‘Ik geloof wel, maar ik heb de 

kerk niet nodig’. Nee, misschien nu niet, en misschien wel nooit meer. Vroeger had je ook al heel 

gelovige kluizenaars, éénlingen. Sommigen lieten zich in bovenmenselijke vroomheid voor de rest 

van hun leven inmetselen in een soort kloostercel, maar dat overleefden ze doordat er anderen 

waren, geloofsgenoten, die hun eten en drinken brachten en de uitwerpselen afvoerden. Dus zó 

alleen waren ze ook weer niet. 

 

Ik moet denken aan de traditionele Nieuwjaarsduik, gesponsord door 

Unox. Honderden mensen rennen hartje winter naar de zee, of 

tegenwoordig ook al naar één of ander binnenwater. Ze plonzen er 

eventjes in en gillend van de kou rennen ze terug naar hun handdoek 

en badjas. Prachtig. 

Maar toen het afgelopen jaar niet mocht in grote groepen, bleef er 

maar weinig van over. Want om dat nou in je uppie te gaan doen – 

dat is toch wel wat vreemd, niet? 

 

Geloven bestaat voor een belangrijk deel uit rituelen en rituelen beleef je liefst samen. Bij onze R.K.- 

geloofsgenoten is het belangrijkste ritueel de Heilige Communie. En dan zit je er al middenin: 

communie, community, gemeenschap, verbinding. 

Dóór de heilige communie krijg je verbinding met God, dat is het religieuze zeg maar, en tegelijk 

krijg je ook verbinding met elkaar: dat is het menselijke aspect. Het ontmoetings-aspect. 

Tot slot: ook ontmoeten gaat niet vanzelf. Ook daar moet je je soms toe zetten.  

Soms even over een drempel heen stappen, even weer beseffen dat het geheel meer is dan de som 

van alle losse individuutjes: dat is wat de heilige communie óók uitbeeldt: samen zijn we meer.  

Zijn we kerk: volk van God op aarde.  

 

Gerrit Heuver 

 

SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKING 
  
IN EEN ANDER LICHT, is het thema van Advent en Kerst 2021. 

Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. 
Met Zijn komst als kind naar onze aarde, komt de toekomst ons al tegemoet. 
De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. 
Dat werpt een ander licht op ons leven. 

De wijzen ontdekten het ook al. 
Ze zagen een bijzondere ster en gingen op weg naar dat licht. 
Elke week is de ster duidelijker aanwezig en gaat hij meer stralen. 
  
Jezus, U bent het licht in ons leven 
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven. 

Open mij voor Uw liefde, o Heer. 
                                                             Tekst: Taize 
Commissie Vieren 
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Orde van dienst Tweede zondag van advent 5 december 2021, Ontmoetingskerk 10.00 
uur  

 

Helaas moeten we weer ingetogen gaan zingen! 
 
Voorganger: ds. Gerrit Heuver 

 
VROUWEN TELLEN VOOR TWEE! 
 
Welkom en mededelingen  
Moment van stilte en inkeer    
Zingen: lied 473: 1, 2 

De tweede Adventskaars en Adventsgedicht door Nathan, Coen en Daan Stijf 
Zingen: lied 473: 3 
 
Bemoediging en groet 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw blijft voor eeuwig  

a. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND.  

v. Genade zij u en vrede 
 van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer 
a. AMEN. 
 
Ter inleiding: Vrouwen tellen voor twee!               
 

Magnificat, 1 x samen, 3 x canon 

 
 

Gebed om ontferming, na elke bede: 

 
Lied 445: 1, 4 
Gebed om het Licht van God  
Kindermoment 
Schriftlezing Lucas 1: 39 - 56 
Lied 157a: 1, 3  
Woorden bij het WOORD  

Lied 601  
Gebeden, na elke bede: lied 458a ‘Zuivere vlam’ 
Stil gebed 
Onze Vader 
 

GAAN 
Slotlied 494 

Zegen                       
Allen: Amen 
 
Organist: Henk van der Maten  Kindernevendienst:  Yvonne van der Wal  
Ouderling:  Mart Meeske   Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:   Elly Hendriks   Koster:   Paul Dijkink 

Lector:   Willeke Mateman  
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Zondag 5 december  

1e collecte: Collecte voor kinderen met hiv in Rwanda 
Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Rwanda. Wat begon als een 

opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een 

stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen 

die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. 

Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport 

en spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv 

besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. Steun dit werk via de collecte voor 

kinderen in Rwanda. Hartelijk dank! 

2e collecte: Diaconie 

 
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 5 december worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht 
naar de fam. Hilarius. 
  
Uit de gemeente 
Dhr. H. Dijkslag is niet opgenomen in het Isalaziekenhuis, maar is opgenomen en verblijft nu in het UMCG, afd. 

A1, kamer 15, Postbus 11.120, 9700 CC Groningen. 
  
Huwelijksjubileum 
Dhr. Wim Huijssoon en mevr. Anneke Huijssoon-Houtman hopen 9 december hun 50-jarig huwelijk te 
gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
 
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. 

 
Koffie-ochtend 
Komende woensdag 8 december staat de koffie weer klaar in de Ontmoetingsruimte van de kerk. Denk wel 
aan de 1,5 m afstand! 

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 wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te 
gaan, laat het dan weten. Voorlopig bij Fredie van Holst. 
De volgende koffie-ochtend is op 22 december. 

 
ACTIES ZWO 

Erwtensoepactie  

Er is maar liefst 100 liter erwtensoep verkocht. De emmertjes worden zaterdagochtend 4 december bij u thuis- 

gebracht. Met de opbrengst kunnen we waterfilters van Ibota financieren voor mensen die niet de beschikking 

hebben over gezond drinkwater. Hartelijk dank. 

Kerstkaartenactie 

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. 
Oliebollenactie  

ZWO Gaven Delen verkoopt dit jaar oliebollen van De Echte Bakker Rebel.  

Natuurlijk is de opbrengst voor waterfilters van Ibota.  

De oliebollen worden op 29 december gebakken en op die dag rondgebracht. De oliebollen kosten  

5 stuks 5 euro en 10 stuks 8,50 euro. Vraag ook aan buren, familie en vrienden of zij 

oliebollen willen kopen, geef hun bestelling met uw eigen bestelling op. De oliebollen kunt u 

bestellen tot en met 20 december. U kunt de bestelling via de mail of telefonisch doorgeven aan 

Wim van Ommen: 0578-692584, e-mail ommen101@hetnet.nl en Mariann Houtman: telefoon 06-12726773,e-

mail m.houtman@xs4all.nl.  

mailto:thea2048@gmail.com
mailto:ommen101@hetnet.nl
mailto:mariann.houtman@xs4all.nl
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We verzoeken u na het doorgeven van uw bestelling het totaalbedrag van de oliebollen direct over te maken op 

rekeningnummer NL54 RABO 0326 539 301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde onder 

vermelding van Oliebollenactie ZWO. 

 
Eetcafé 
In verband met de corona-maatregelen is er voorlopig geen eetcafé. Helaas. Zodra we weer starten leest u dit 
in de nieuwsbrief. 
 
Kerstkaartenactie Woord en Daad  
Graag bezorgen we als Stichting Woord en Daad ook dit jaar weer uw kerstkaarten in Heerde, Veessen, 
Vorchten en Wapenveld. Voor 60 cent per kaart.  
Juist nu, met alle maatregelen, is het extra waardevol om kaarten te versturen en om zo naar elkaar om te 
zien!  
Hoe kunt u meedoen?  
1. U doet de kerstkaarten die u wilt laten bezorgen in een plastic zak.  
2. U doet het bezorggeld, 60 cent per kaart, in een envelop en plakt die dicht.  
3. De pedaalemmerzak met daarin de kaarten en de envelop knoopt of plakt u goed dicht.  
4. U kunt deze vanaf 6 december inleveren bij:  
- Plus Supermarkt, Brandstraat 1, - Limburgia, Dorpsstraat, - fam. Barneveld, Brandstraat 12  
- fam. Tessemaker, Wilhelminalaan 26  
Voor de eerste bezorging kunt u de kaarten inleveren t/m dinsdagmorgen 14 december (uiterlijk 12 uur). 
Voor de tweede (laatste!) bezorging kunt u de kaarten inleveren t/m dinsdagmorgen 21 december (uiterlijk 12 
uur).  
Helaas liggen veel andere acties stil voor Woord en Daad, waardoor er minder inkomsten zijn. Het geld is 
echter juist hard nodig. Giften zijn van harte welkom en kunnen overgemaakt worden op NL61 RABO 0326 
5818 55.  
Wij hopen dat u ons helpt van deze actie een succes te maken. 
Stien Barneveld, tel. 691446 en Elly Tessemaker, tel. 694070 

  
Amnesty Heerde bestaat 40 jaar en vraagt uw medewerking 
Amnesty Heerde organiseert op 10 december “de internationale dag van de Rechten van de Mens” een 
schrijfactie in restaurant de Spikke, Stationsstraat 8 in Heerde. Er worden op die 

dag wereldwijd miljoenen brieven geschreven tegen onrecht. Voor mensen die 
onterecht vastzitten, of bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor 
hun rechten of hun geloof.   
Burgemeester Wiggers komt op 10 december om 14.00 uur de eerste brief 
tekenen. Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom om daarbij aanwezig te 
zijn en om zelf één of meer brieven te schrijven of te ondertekenen, dit kan tot 16.30 uur. Ook kunnen er 
schrijfpakketjes (met daarin 10 voorbeeldbrieven en schrijfpapier) opgehaald worden. Als u bekend bent bij 
Amnesty Heerde en thuis al een schrijfpakket heeft ontvangen, kunt u de geschreven brieven op 10 december 
bij ons brengen in de Spikke. Of kijk op onze website waar er inleveradressen zijn. 
Wij vieren ook ons 40-jarig bestaan en hebben een traktatie voor iedere bezoeker. Oud-werkgroepleden 
worden uitgenodigd en er is gelegenheid foto's van het werk van Amnesty Heerde door de jaren heen te zien. 
Heeft u thuis geen schrijfpakket ontvangen en wilt u wel graag meedoen en van te voren vast de brieven 
schrijven, dan kunt u een schrijfpakket aanvragen door een email te sturen naar: amnestyheerde@gmail.com  
met als onderwerp “aanvraag brieven” en in de mail graag uw naam en adres. 
De aangevraagde schrijfpakketjes worden dan bij u thuis bezorgd.  
Verdere info over de werkgroep Amnesty Heerde is te vinden op de website: www.inheerde.nl/amnesty. 
Dus vier en schrijf met ons mee! Iedereen is van harte welkom op vrijdag 10 december van 14.00 uur tot 
16.30 uur in De Spikke, Stationsstraat 8, Heerde.  
Denkt u eraan om de corona QR-code mee te nemen? We nemen de corona-maatregelen die genomen moeten 
worden in acht. 
Een hartelijke groet, Amnesty werkgroep Heerde 

 
Bericht van de Beroepingscommissie 

De commissie was unaniem van mening de juiste kandidaat te hebben gevonden. Na een 
tweetal mooie gesprekken met deze kandidaat was de teleurstelling dan ook groot toen we op 
het laatste moment het bericht ontvingen wat begon met: ‘Helaas …..‘ 
Maar we gaan door. De vacature wordt opnieuw geplaatst en we hopen in januari weer in 
gesprek te kunnen gaan met mogelijke kandidaten. 
 
Voor vragen over het beroepingswerk kunt u contact opnemen met de secretaris, Bart Heres 

telefoon 06-55846632 of de voorzitter, Willeke Mateman telefoon 06-12039916 

 
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 

https://38.sslprotected.nl/webmail/src/compose.php?send_to=amnestyheerde@gmail.com
http://www.inheerde.nl/amnesty
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

