
1 
 

 

       

 

NIEUWSBRIEF 92 

 

    10 december 2021 

   

  

   
 

 
Kerstkaarten schrijven en ontvangen 
 
Veel post krijgen we de laatste jaren niet omdat tegenwoordig alles via 
de mail gaat. Maar in deze corona-tijd worden er toch wel weer 

kaarten verstuurd.  
Nu is het advent en is er weer de vraag of we dit jaar ook kaarten 
gaan versturen. Maken we ze zelf of bestellen we ze bij de werkgroep 
ZWO. We kunnen ook gewoon naar de winkel. En wanneer de kaarten 

in huis zijn begint het schrijven. Wat schrijf ik erop en voor wie is die 
kaart. Ik blijf zelf graag weg van de glamour en glitter die we veel op 

de tv zien. Lachende families aan een grote gedekte tafel:  
‘It’s the most wonderful time of the year’…. 
De realiteit van vandaag steekt nogal af tegen al die kerst vrolijkheid. 
Niet met de hele familie rond de tafel. Mensen die dit jaar ontbreken, 
omdat ze er niet meer zijn. Een vriendin die erg ziek is…en ga zo maar 
door. 
Maar wat wil ik mensen toewensen en hoe voorkom ik holle frasen. Ik kan kiezen voor een 

voorgedrukte kaart met onze naam erop. Of zoeken naar een mooi gedicht. Misschien maakt het 
de ontvanger eigenlijk niet eens zoveel uit. Per slot van rekening is een kaartje sturen ook vooral 
een gebaar dat je aan iemand denkt en dat kan al een hele fijne gedachte zijn. 
 
Op de eerste kerstkaart die wij dit jaar hebben ontvangen, staat onderstaand gedicht wat ik graag 
met u wil delen: 

 
Dat er licht mag zijn, licht in onze ogen. 

Dat wij elkaar zullen zien zo goed als nieuw. 
Licht in onze harten: dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen. 
Licht in onze gedachten: dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten. 
Licht in onze huizen: dat er vriendschap en gastvrijheid zal zijn. 
Licht in onze omgang met elkaar: dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar. 
Licht op onze wegen: dat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn. 
Licht in alle uithoeken: 

Dat we nergens het kleine vergeten. 
Licht op deze plaats: om elkaar bij te lichten, 
Elkander toe te schijnen 
Met geloof in Hem 
Die eens gezegd heeft: 
"Ik ben het licht van de wereld!" 
 

Fredie van Holst-Frölich 

 

SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKING.  Deze zondag is het de 3e zondag van Advent. 
Een gedeelte van het licht van Kerst breekt al door. 
 
Verwachten is hoopvol leven. 
Uitzien naar een sprankje licht, 
als een ster in de nacht. 
Verwachten is uitzien naar een nieuwe toekomst 
verborgen in een kind, als een zaadje , 

als een vrucht, als een belofte 
van nieuw leven. 
Opnieuw in uw Licht. 
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Orde van dienst Derde zondag van advent 12 december 2021, Ontmoetingskerk 10.00 
uur  

 
Voorganger: ds. Leonard van Wijk 
 

Toenadering: Orgelspel 
Welkom en mededelingen  
 
3 Adventskaarsen worden aangestoken. Gedicht: Silke en Jorrit van Leeuwen 

Doe eventjes je ogen dicht en tel dan maar tot drie.                                                                                                                                              
Je zult het zien: het wordt al licht. Dat heet nou liturgie!                                                                                                                                                   

Wees blij omdat de Redder komt en zing het hoogste lied.                                                                                                                                                         
Want als de Heer op aarde komt zorgt Hij dat jij geniet. 

 
Moment stilte… 
Aanvangslied: LB 444: 1, 2, 3  
Bemoediging en vredegroet 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer - 

A:     Die hemel en aarde en mensen gemaakt heeft 

V:  Eeuwig duurt zijn trouw, hij laat niemand vallen uit zijn hand. 
A:  Heer, wek met uw Geest in ons het leven! 

  
Zingen: 444: 4, 5 (allen gaan hierna zitten) 
Inleidend woord bij de dienst 
Kyriegebed…. 

Zingen: kyrielied LB 463: 1, 4, 6, 8 
 
HET WOORD 
Gebed om de Geest 
Moment met de kinderen: Irma 
- Projectlied “Jij telt mee” 

- Wie is de belangrijkste? 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Eerste Bijbellezing: Maleachi 3: 1 - 4 (lector) 

Zingen: LB 343: 1 - 4. (organist speelt voor…) 
Tweede bijbellezing: Lukas 1: 26 - 38. (lector) 
Zingen: LB 701: 1 - 4 

Overdenking: MOED ! 
Zingen: LB 439: 1, 2, 4 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 
Luisterlied: Marcel en Lydia “Ik wil even bij U komen” 
https://www.youtube.com/watch?v=rBPrDPsolCQ&list=PL4048ECA1F16B7FCD&index=5 
 
GEBEDEN EN GAVEN Dankgebed, 

voorbeden; acclamatie: LB 458a “Zuivere 
vlam” 
'Onze Vader'  
 
 
Collecte 

Slotlied LB 215: 1, 3, 4, 7 
Zending en zegen 
 
Vergeet de collecte bij de uitgang niet. 
Fijne Zondag! 
 

 

 
Organist: Maarten Westenberg  Kindernevendienst:  Irma van der Maten  
Ouderling:  Alfred van Olst   Operator:  Henk Ottens 
Diaken:   Peter Hendriks   Koster:   Daan de Jonge 
Lector:   Janet Tijssen   

 

https://www.youtube.com/watch?v=rBPrDPsolCQ&list=PL4048ECA1F16B7FCD&index=5
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Collecte Zondag 12 december  

 1e collecte: Op adem komen in jeugddorp De Glind 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in 

hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig 

thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan 

over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare 

kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze 

ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel 

gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door 

speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale 

vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo. Met uw bijdrage 

steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in De Glind voor 

kwetsbare kinderen. 

2e collecte: Doel van de maand: Onderwijs aan kinderen in de krottenwijken Filipijnen 

Stichting Sparrow wil een einde maken aan armoede. Onze focus ligt op 

onderwijs. We vinden dat goed onderwijs niet afhankelijk mag zijn van status 

of rijkdom. Iedereen verdient een kans om een beroepsdiploma te halen. Een 

diploma waarmee je een grotere kans krijgt om een baan te vinden met een 

salaris boven de armoedegrens. We geven op maat gemaakte hulp om dit 

diploma te behalen. We werken in de krottenwijken in de Filipijnen. 

Wij nemen kinderen op in ons onderwijsprogramma die zonder hulp geen 

onderwijs zouden volgen. We kijken naar alle factoren die van invloed zijn op 

het onderwijs van het kind. We kijken naast de cognitieve aspecten van leren 

ook naar het fysieke, persoonlijke, sociale en emotionele welzijn van het kind. In Nederland werkt 

stichting Sparrow aan bewustwording van armoede en onrecht, en vertellen we hoe hier in de Bijbel 

over gesproken wordt. 

 

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 12 december worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar de fam. K.W. van der Maten. 
  

Uit de gemeente 

Dhr. H. Dijkslag verblijft in het UMCG, afd. A1, kamer 15, Postbus 11.120, 9700 CC Groningen. 

  
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. Helaas is er na afloop geen koffiedrinken. 
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. 

 

Nieuwe beheerder Adry Bregman 

Het College van Kerkrentmeesters is erg blij om jullie te kunnen meedelen dat we weer een nieuwe 

beheerder hebben voor ons kerkgebouw en wel uit eigen gelederen! Recent is Adry Bregman in 

dienst getreden als beheerder van onze kerk. 

Marjolein Rooks heeft de afgelopen weken Adry ingewerkt en zal op de achtergrond nog voor vragen 

beschikbaar zijn. Met ingang van deze week zijn laptop en telefoon overgedragen.  

Adry is bereikbaar op het bekende emailadres beheerder@okheerde.nl  en het telefoonnummer van 

de beheerder: 06 – 1560 7046. 

We zijn erg dankbaar dat Marjolein, ook de afgelopen maanden opnieuw, de taak van Beheerder op 

zich heeft willen nemen. Ook is een woord van dank op zijn plaats voor Anneke de Vries en de 

maandagochtendploeg. Zij hebben de afgelopen maanden ook diverse taken waargenomen. Fijn dat 

we ook op jullie mochten rekenen. 

We zijn dankbaar dat Adry, na afgelopen jaar gestopt te zijn met haar werk in de zorg, het lef en de 

energie gevonden heeft om zich als beheerder in te zetten voor onze kerk.  

mailto:beheerder@okheerde.nl
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Veel succes in deze nieuwe baan Adry! 

Alfred van Olst, voorzitter College van Kerkrentmeesters 

 

ACTIES ZWO 

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: tel. 0578-692584, e-mail ommen101@hetnet.nl en Mariann 

Houtman: tel. 06-12726773, e-mail m.houtman@xs4all.nl. 

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. 
 

Kerstpakketten 
Het is weer tijd voor de Kerstpakketten en we krijgen er soms wel meer dan één. Zoekt u een 

goede bestemming voor uw Kerstpakket? U kunt het ter beschikking stellen aan de Diaconie en wij 
zullen er voor zorgen dat uw pakket goed terecht komt. U kunt contact opnemen met Els Schouten 
tel. 0578-842998 of e-mail cschouten1943@outlook.com. Indien u dat wenst kom ik het bij u 
ophalen. Bij voorbaat dank namens de diaconie. 

 
Kerkdiensten tijdens de Kerst 
Vrijdag 24 december is de kerstnachtviering om 22.00 uur. We weten nog niet of deze live door 
mag gaan. In ieder geval zal hij wel online te volgen zijn. Medewerkenden zijn pastor Lida 
Brugmans, Daan Dekker, zang: Mariska van de Berg, fluit: Murielle Stijf en voor de zang een 
dubbelkwartet. 
1e Kerstdag 25 december gezinsdienst!! Voorganger ds. Leonard van Wijk. Deze dienst wordt 

samen met de leiding van de kindernevendienst voorbereid. We hopen dus dat ook de gezinnen 
met kinderen komen! Tijdens deze dienst zal er ook afscheid genomen worden van ds. Leonard van 
Wijk. 
Zondag 2e Kerstdag 26 december. In het Ontmoetingsblad staat dat interkerkelijk koor ‘To You’ 
haar medewerking zou verlenen. Helaas gaat dit niet door omdat zij al enige weken niet mag 

repeteren. We hopen haar op een ander moment te begroeten. 
Het wordt die zondag nu een zangdienst die zal worden voorbereid door Henk van der Maten en 

Fredie van Holst. Hierbij doen we nu de vraag om liederen voor deze viering. Wat zou u willen 
zingen of wat zou u graag willen horen. Uw keuze kunt u aan Fredie van Holst doorgeven. 
 
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. 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 
 

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 

mailto:ommen101@hetnet.nl
mailto:mariann.houtman@xs4all.nl
mailto:cschouten1943@outlook.com
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

