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Al vanaf ongeveer mijn derde studiejaar ben ik geabonneerd op 

‘In de Waagschaal’. Een theologenblaadje waarin sinds de 

oprichting een kritische wind waait. Eén van de schrijvers daarin 

was de (veel te vroeg) overleden professor Ted van Gennep, bij 

wie ik ooit nog eens een preekcursus heb gedaan.  

Zijn vaste rubriek in dat tijdschrift heette ‘Gemengde Gevoelens’. 
Van Gennep was een meester in het bespeuren van meerdere kanten aan één en dezelfde zaak. 
Dat is vandaag de dag niet in de mode. Onze tijd vraagt om stevige meningen, heldere quotes, 
pakkende oneliners. Niet om enerzijds – anderzijds, ja maar zus – ja maar zo. 
Toch voel ik me daarin met Van Gennep verwant. Ik heb ook altijd de neiging de nuance te zoeken, 

beide zijden van de medaille, zwart èn wit, kool èn geit. Niet alleen om gedoe te vermijden, maar 
vooral omdat ingewikkelde kwesties nu eenmaal meer kanten hebben. Ik ben tégen de uitstoot van 
steeds meer stikstof, maar snap ook mijn neef heel goed die graag zijn veehouderij wil 
voortzetten, om eens wat te noemen. 
 
Maar ook over al die nuances heb ik weer gemengde gevoelens. 
Dik twintig jaar geleden was ik (in Stadskanaal) voorzitter van een schoolbestuur waar vier 

basisscholen onder vielen. We waren bezig met een plan voor een bovenschoolse directie. Eén 

directeur voor vier scholen. Kostenbesparing, samenwerking: u kent het allemaal wel. 

Lang en breed hebben we gepraat over alle voor- en nadelen, kansen en risico’s, sterktes en zwaktes:  

ik vond dat ik alle nuances wel aan bod moest laten komen.  

Maar dat heen-en-weer gedoe zorgde er ook voor dat het allemaal niet zo geweldig opschoot. Tot 

één van de directeuren uitriep: ‘Gerrit, wees duidelijk. Zeg jij nou es gewoon hoe je het hebben wilt, 

presenteer een plan, en dan schieten wij daar wel op!’ 

 
Zo’n rubriekje, dat lijkt me wel wat. Wordt vervolgd! 
 
Gerrit Heuver 

 
 
SYMBOLISCHE SCHIKKING 
  
Deze zondag is de 4e zondag van de Advent. 
De periode van voorbereiding is bijna voorbij. 

De ster schijnt al helder. 
In de symboliek zijn er twee open handen, 

gevuld met rode bloemen. 
Met het naderende Kerstfeest komt de vraag: 
  
Hoe zal ik U ontvangen 
Wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 
Vervult ook mij met gloed. 
O Jezus, licht der wereld 
Verlicht mij, dat ik weet 
Waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 
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Orde van dienst 4e advent, 19 december 2021, Ontmoetingskerk 10.00 uur  
 
Voorganger: ds. Henriëtte de Graaf 

 
               Thema: OOK DE NACHT TELT 
 

Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Gez. 125: 1 (oude liedboek) 

O kom, o kom, Immanuel, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 

zodat het looft uw naam, o Heer. 
Wees blij, wees blij, o Israël. 
Hij is nabij, Immanuel. 

 
Aansteken adventskaarsen (Merel Dalhuisen) 
 
Zingen: Gez. 125: 3 

O kom, o kom, Gij Oriënt, 

en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Wees blij, wees blij, o Israël. 
Hij is nabij, Immanuel. 

 

Bemoediging en groet 
 
Verkenning: OOK DE NACHT TELT 

 

Gebed om ontferming 
Zingen: Lied 1005: 1, 2, 4, 5 Zoeken naar licht De gewonde engel (1903) Hugo Simberg 
Project kinderen: TEL JE MEE? 
Adventstekst: Psalm 130: 5, 6               

Mijn ziel ziet uit naar de Heer 
en verlangt naar zijn woord. 

Meer dan wachters naar de morgen. 
Meer dan wachters uitzien naar de morgen! 

 
Schriftlezing: Psalm 130 (lector Joop Wiederhold)  
Psalm 130: 3 
Overdenking 

Lied 445: 1, 4 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte  
Slotlied 442 
Zegen uit de kloostergemeenschap Iona (pg. 1317 liedboek) 
In ons hart en in ons huis, 
DE ZEGEN VAN GOD. 

In ons komen en in ons gaan, 
DE VREDE VAN GOD. 
In ons leven, op onze zoektocht, 

DE LIEFDE VAN GOD. 
Bij het einde, nieuw begin, 
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN 
EN THUIS TE BRENGEN. 

(3x amen) 
  
Organist: Theo van der Wal  Tienerdienst:  Willeke Mateman 
Ouderling:  Sarah Smit   Kindernevendienst:  Jolanda Heirbaut 
Diaken:   Wim van Ommen  Operator:  Erik Mateman 
Lector:   Joop Wiederhold  Koster:   Gijsbert Pap 

 

 

 



3 
 

Collecte Zondag 19 december  

1e collecte: Jongeren doorleven het kerstverhaal  

Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur 

stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En 

wat dachten de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel 

van Jong Protestant, de jeugdwerk-organisatie van de Protestantse Kerk - 

kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De 

KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te 

beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel 

mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee. 

 

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 19 december worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar mevr. G.B. Wonink-Gotink. 

  
Uit de gemeente 
Dhr. H. Dijkslag is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Dhr. W.H. van Leeuwen verblijft tijdelijk in verzorgingshuis Molenhof, Molenweg 74-126, 7971 BJ 
Havelte. 

  
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. 
 
Kerkdiensten tijdens de Kerst 
Vrijdag 24 december is de kerstnachtviering om 22.00 u. Deze dienst is alleen online te 
volgen!  
Medewerkenden zijn pastor Lida Brugmans, Daan Dekker, zang: Mariska van de Berg, fluit: 

Murielle Stijf en voor de zang een dubbelkwartet. Zoals altijd zal ook het licht worden doorgegeven. 
Dit kan ook thuis. Op woensdag 22 december kunt u van 10.00 – 12.00 uur een kaars in de kerk 
ophalen. De kinderen zijn vrij, zij kunnen misschien de kaarsen komen ophalen. 
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. 
 
Kerstmorgen 
Met de Kindernevendienst en Tjitske Koops zijn we de Kerstmorgen gezinsdienst aan het 
voorbereiden. Het blijven natuurlijk spannende en onzekere tijden momenteel. Vooralsnog gaan we 
ervan uit dat het kan, om er met de jonge gezinnen een speelse viering van te maken. Mits die 
gezinnen gaan komen uiteraard… Inmiddels is de situatie alweer anders: de scholen gaan een week 

eerder dicht. Ik hoor berichten dat gezinnen weekjes boeken in vakantieparken om er even uit te 
zijn (en gelijk hebben ze). Afijn, we blijven in overleg over hoe en wat. In de Nieuwsbrief van 
volgende week vrijdag 24/12 kunnen we pas definitief melden hoe Kerstmorgen eruit gaat zien. 
Hartelijke groet, Leonard van Wijk 
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Kerkdienst 31 december 
De oudejaarsviering is dit jaar om 16.00 uur. 
 

Koffie-ochtend 
Komende woensdag 22 december staat de koffie weer klaar in de Ontmoetingsruimte van de 
kerk. Denk wel aan de 1,5 m afstand! Het is dan bijna kerst. Daarom zal Daan 

Dekker om 10.30 uur piano komen spelen en zal er een kerstverhaal verteld 
worden. 
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-ochtenden zijn op 5 en 19 januari. 
 
Bedankt! 
Mw. Anke Kerstens, Rehoboth bedankt iedereen hartelijk voor alle kaarten die ze de afgelopen 
maanden uit de gemeente heeft ontvangen. De warme betrokkenheid is zeer gewaardeerd. 
 
Foto’s van kerststallen in de kerk tijdens advent 

In de Ontmoetingsruimte en de kerkzaal hangen een 23-tal foto’s van kerststallen. Deze 

foto’s kunt u nu ook bekijken op onze website en in de Scipio-app onder tab < Foto’s >. 

 

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. 
 

MEA CULPA - Rectificatie en excuus 
Ik heb iets ernstig recht te zetten…. In de kerkdienst van afgelopen zondag 12 december, heb ik 
onware dingen beweerd over collega Gerrit Heuver. Onder andere dat hij de Bijbeltekst van zondag 

12/12 een week eerder al gebruikt zou hebben (en ik suggereerde daar ook nog eens valselijk bij 
dat hij dan die dienst een tweede keer kon gebruiken). Niets is minder waar, Gerrit heeft me hier 
op gewezen: hij heeft zich keurig gehouden aan de door de Kindernevendienst opgegeven teksten 
voor die zondag. De fout zit geheel en al aan mijn kant: ik had ook materiaal van de KND 
gekregen, maar heb niet goed opgelet welke Bijbeltekst in hun Adventsproject gebruikt werd op 
‘mijn’ zondag, waardoor ik het ‘gewone’ oecumenische leesrooster heb gehanteerd – en daarin zat 
op de 12e de tekst die op 5/12 in het Adventsproject werd gebruikt. Nog erger: ik heb dus een 

tekst gebruikt zondag die niet aansloot op het KND-materiaal… Mijn excuus hiervoor aan de 
kinderen!  
Maar vooral: Gerrit, mijn excuus aan jou. Leonard van Wijk. 
 

 
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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