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NIEUWSBRIEF 94 

 

    23 december 2021 

   

  

  

 

 

Kerstfeest 2021 

Kerst is een feest van het licht. Licht speelt in het kerstverhaal een 
belangrijke rol. Maar hoe gaan we dit jaar samen het kerstfeest 
vieren. Veel mensen zijn moe, zijn het zat, weer een lockdown. 
Niet met de hele familie bij elkaar. De kerkdiensten alleen online? 
Wij hebben besloten om in ieder geval tijdens de kerstdagen wel 

de kerk open te houden en met maximaal 50 mensen in de kerk te 

zijn. Eerste kerstdag is een gezinsdienst. We hopen dat 

vooral mensen met een gezin deze dienst zullen bijwonen. 
Tweede kerstdag is een zangdienst. 

Kerst niet een feest waarbij de donkere wereld met al zijn vragen en zorgen even wordt 
buitengesloten. De wereld waarin het kerstkind geboren wordt, is een allesbehalve gezellige en 
warme wereld. Het is een donkere wereld waarin veel mensen hun leven niet zeker zijn en moeten 
vluchten voor hun leven. Het licht valt op een pasgeboren kindje van eenvoudige mensen. Het licht 

valt op mensen van de straat die de boodschap van hun leven horen. Het licht is niet bedoeld om 
te schijnen in een warme en veilige omgeving. Het licht vraagt erom te worden aangestoken op de 
donkere plekken in deze wereld. ‘Geef licht!’ heette het lied dat zanger Stef Bos schreef voor de 
kerstcampagne van Kerk in Actie. Een paar regels uit het lied zijn: 

Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 

Alles keert naar binnen 

De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 

Niemand weet waarheen 
 

Geef licht 
Geef alles wat je hebt 

Geef de liefde een gezicht 
Zie de wereld om ons heen 

 

 
 

Wij wensen u allen gezegende kerstdagen  
en een voorspoedig 2022 
Laten wij blijven omzien naar elkaar in deze tijd  
waarin we onze sociale en vriendschappelijke 
contacten zo zeer moeten beperken en moeten missen. 
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Orde van dienst Kerstavond, 24 december 2021, Ontmoetingskerk 22.00 uur, digitaal 
 

Voorgangers: Lida Brugmans en Fredie van Holst 
Thema: Naar het licht 
 

Orgelspel  
Zingen: LB 498 :1, 2, 4, 5 Bethlehem, o uitverkoren stad 
1 solo, 2 zangroep, 4 solo, 5 zanggroep 
Welkom en gebed  
Zingen LB 494: Vanwaar zijt Gij gekomen 
De 4 Adventskaarsen worden aangestoken  

Lezing uit Jesaja 9: 1, 2  
Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht.  
Die wonen in schaduw van dood, over hen op gaat het licht.  
Zij zullen lachen en juichen als op de dag van de oogst.  
(vertaling Huub Oosterhuis) 

Zingen LB 986: 1 - 4 De oorsprong van leven en licht 
Lezing uit Lukas 2: 1 t/m 7 (lector) 

Zingen LB 505: In de nacht gekomen 

Lezing uit Lukas 2: 8 t/m 13 (lector) 
Zingen LB 479: Een lied weerklinkt in deze nacht 
Kerstverhaal: De engel, van Godfried Bomans  
We luisteren naar ‘Een helder licht’ (CD Cantorij)  
Dankgebed  
Aansteken Kerstkaars 

Het licht van de kerstkaars gaat van hand tot hand  
Zingen van LB 458a: Zuivere vlam 
Zingen LB 483: Stille nacht 
Woord voor onderweg  
Ga met ons ook in deze nacht 
doe uw aangezicht over ons lichten 

en geef de wereld vrede 
Zingend de nacht in: LB 491: Kind ons geboren 
       
Organist: Daan Dekker              M.m.v. van een dubbelkwartet 

Ouderling:  Mart Meeske   Solozang:  Mariska van den Berg 
Diaken:   Lidie Dijkink   Fluit:   Murielle Hoogink 
Lector:   Willeke Mateman  Operator: Bart Heres 

      Koster:  Gijsbert Pap 
 

 

KERSTMORGEN 2021, Ontmoetingskerk Heerde 10.00 uur 
“Onbelangrijk wordt zichtbaar” 
 
Voorganger: ds. Leonard van Wijk met hulp van: Tjitske Koops en Yvonne van der Veer 
 
10 minuten voor aanvang: Instrumentale kerstmuziek door Theo op het orgel. 

 

 
 
 

 
 

Welkom en mededelingen (ouderling) 
Moment stilte… 

 
De 4 Adventskaarsen en de Kerstkaars worden ontstoken: Marije van der Veer 

“De nacht was plotseling voorbij voor herders in het veld.                                                                                                                                                           
Hier schijnt het licht voor jou en mij, de wereld staat versteld.                                                                                                                                            
Wie lichtjes in zijn ogen krijgt en zomaar liedjes zingt                                                                                                                                                                           
is welkom in Gods koninkrijk en welkom bij dit kind.” 

 
Aanvangslied: 477: 1 en 4 “Komt allen tezamen” 
 

VOORAF: Stuur een berichtje met je naam/namen, als je meekijkt! 

Voor onze verbondenheid gaat Leonard die namen noemen. Stuur 

met WhatsApp of SMS naar Leonard 06-37230694. 
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Bemoediging en groet  
Voorg:  Wij zullen hulp vinden bij God de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde en aaaallle mensenkinderen gemaakt heeft. 

Voorg: Iedereen telt mee bij Hem, Hij laat niemand vallen uit zijn hand. 
    Daarom: als jij licht zoekt, en liefde – gegroet, Hij omarmt jou! 
  Vrede en genade van God om jou heen. 

Allen:  Vrede van God voor al wat leeft! Amen 
 
Kort inleidend woord bij de dienst… 
Stuur je naam op als je meekijkt! 06-37230694 
 
Kyrië en Gloria lied: LB 486:1, 2 Midden in de winternacht 

Gebed om Gods ontferming… 
Zingen: op de melodie van 486 Midden in de winternacht 
 
3.  Wat al eeuwen is verteld, waar wij ook van dromen, 
 wat door velen is voorspeld, gaat dat nog eens komen? 
 Wanneer eindigt toch de nacht? 
 Komt de tijd door ons verwacht? 

 Breekt het licht zich baan, vangt de vrede aan? 

 God wanneer, ja wanneer,  
 gaan de tijden keren, en zult U regeren? 
 
4. Jij die leeft in deze tijd, open wijd je oren. 
 Hij die tot de vrede leidt, wordt bij ons geboren. 
 Luister naar wat Hij jou zegt. 

 Dan komt ieder tot zijn recht. 
 Wordt de droom verstaan, breekt de toekomst aan. 
 Keer je om, laat alom 
 vrede zien en horen: Christus is geboren ! 
 
Afronding Adventsproject “Kom tel je mee?”  

Inleiding door Yvonne van der Veer 
 
Luisteren of meezingen: projectlied “Jij telt mee” 
https://www.youtube.com/watch?v=y8OuLyeIiLQ 

 
Vertelling: Meneer Exactus telt mensen in Bethlehem… 
 
Luisterlied: “Mary did you know?” – Pentatonix (keuze van de tieners!) 
https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE 

 
Vervolg vertelling meneer Exactus 
 
Zingen: LB 485: 1 - 6 Vraag en antwoordlied 
De kinderen zingen steeds de vraag (regel 1), allen zingen het antwoord (regel 2 en 3) 
 

Geboortebezoek in de stal (naar Lukas 2) 
Met de kinderen spelen we het Kerstverhaal uit… 

1. De herders en de schapen… engelenbezoek! 
Zingen: “De herdertjes lagen bij nachte” vers 1 en 2  

2. De herders op geboortebezoek… 

Zingen: LB 503: 1, 2, 4. “Wij staan aan een kribbe” (melodie: Cradle Song) 
3. De engelen komen ook nog even langs… 

Zingen: Engelenzang! LB 487: 1 en 2 “Eer zij God in onze dagen” 
4. En toen waren er nog 3 Koningen… 

(gedicht: Willem Wilmink) 
 

Zingen: 476: 1, 3, 4. “Nu zijt wellekome” 
 
Dankgebed en voorbeden 

 Stil gebed… 
 Onze Vader 
 
Collecte (enige): “Geef licht aan vluchtelingenkinderen” 
We kijken naar een filmpje hierover. 

https://www.youtube.com/watch?v=y8OuLyeIiLQ
https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE
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Slotlied: Meezinglied: “Vrolijk Kerstfeest iedereen” https://www.youtube.com/watch?v=Efov2bkMLPs 
 

Zending en zegen 
(gezongen Amen) 
Ga nog even zitten: voorzitter Fredie van Holst spreekt een woordje… 

Orgelspel door Theo 
 
Helaas: er kan momenteel geen koffie gedronken worden. 
Ondanks alles: VROLIJK KERSTFEEST ALLEMAAL  
(in de geest van het kerstkind: we laten ons niet kisten!) 
 

 
Liturgie Zangdienst 2e kerstdag 26 december Ontmoetingskerk Heerde 10.00 uur 
Liturg: Fredie van Holst-Frölich 
 
Welkom en mededelingen  
Moment stilte… 
Aanvangslied (staand): LB 477: 1, 3 ,4 “Komt allen tezamen”  

Bemoediging en groet:  
Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde en mensen gemaakt heeft. 
Eeuwig duurt zijn trouw, hij laat niemand vallen uit zijn hand. 
Gegroet jij die om licht komt, en liefde, gegroet. 
Vrede, genade en God om jou heen. 
Allen: Vrede van God voor al wat leeft! Amen 

 
Luisteren naar Ave Maria https://youtu.be/sWe95K5BEoM  
Gebed om ontferming. 
Kyrië en Glorialied LB 487: Eer zij God in onze dagen 
Luisteren naar ToYou: O holy night (https://youtu.be/4B-5nL7Om3Y) 
Lezing: Openbaring 21: 1 - 4 en 22: 10 - 21 

Zingen: Lied 489: 1 en 2 Komt ons in diepe nacht ter ore 
Luisteren Tienduizend redenen https://youtu.be/SCWXzaVHXck 
  
Kerstverhaal: EEN WITTE KERST door Godfried Bomans 

 
Luisteren naar To You: Als een kindje in de kribbe 
https://www.youtube.com/watch?v=v65jR0PC798 

Zingen: lied 496: 1 en 3 Een ster ging op uit Israël  
Gebeden en gaven 
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
Slotlied 484: 1, 2, 3. “Go tell it on the mountain”  
 
Zegen: (staande) 
Rijk gezegend door de Levende, ieder op onze eigen plek. 

Want ieder van ons draagt het Licht van Christus in zich: 
 
Licht in onze ogen, dat wij in elkaar altijd het beste willen zien. 
Licht in onze harten, dat wij ruimte scheppen voor elkaar. 
Licht in onze gedachten, dat wij zien waar het op aankomt. 
Licht in onze huizen en kamers, dat vriendschap en gastvrijheid daar heersen. 

Licht op onze wegen, dat wij niet verdwalen,  
en ook elkaar niet tot doolhof zijn. 
 
We gaan weer zitten en luisteren naar: Gloria! - Flashmob der Berliner Stadtmission zum Advent 
https://www.youtube.com/watch?v=pSEdQGGjB8Y 

 

Organist: Henk van der Maten   Lector:  Janet Tijssen 
Ouderling:  Hotze Talsma   Operator: Ben van Damme  
Diaken:   Elly Hendriks   Koster:  Berthold Koops 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Efov2bkMLPs
https://youtu.be/sWe95K5BEoM
https://youtu.be/4B-5nL7Om3Y
https://youtu.be/SCWXzaVHXck
https://www.youtube.com/watch?v=v65jR0PC798
https://www.youtube.com/watch?v=pSEdQGGjB8Y
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Collecte 

Kerstavond 24 december: Voedselbank Vaassen – Epe – Heerde & Omgeving 

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de 

armoedegrens. Deze mensen houden maandelijks niet genoeg geld 

over voor eten, kleding en andere basisbehoeften. Ook in de omgeving 

van Vaassen, Epe, Heerde en omgeving zijn tientallen gezinnen afhankelijk van voedselhulp. 

Voedselbank Vaassen Epe Heerde & omgeving steunt deze groep door voedselpakketten te 

verstrekken, samengesteld door vrijwilligers, uit gedoneerde middelen. 

 

Zaterdag 25 december  

Eén collecte: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek 
aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, 
onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen 
met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij 

aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. 
Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen 

school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en 
wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende 
minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de 

voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag 

een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen 
worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.  

 

Zondag 26 december  

1e collecte: Stille hulp 

Wij als diaconie geven stille hulp aan mensen in financiële nood, heel dichtbij. De 

diaconie van de Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk voor deze hulp van uw 

bijdrage in de collecte of uw giften. Een bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd. 

 

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 de Kerst worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht 
naar dhr. H. Dijkslag en dhr. W.H. van Leeuwen. 
  

Uit de gemeente 
Dhr. W.H. van Leeuwen is thuisgekomen vanuit verzorgingshuis Molenhof in Havelte. 
  
Overleden 
Dhr. Willem Wolf is 17 december op 86-jarige leeftijd overleden in Viattence, locatie Wendakker 8. 
De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op donderdag 23 december om 11.00 uur in de 
Ontmoetingskerk. Van 10.15 – 10.45 uur is er gelegenheid tot condoleren. Aansluitend aan de 

dienst is de begrafenis, in besloten kring, op begraafplaats Engelmanskamp. 
Tijdens de morgendienst van 19 december vond de gedachtenis in het midden van de gemeente 
plaats. 

 
Kerkdiensten tijdens de Kerst 
Vrijdag 24 december is de kerstnachtviering om 22.00 uur  

Deze dienst is alleen online te volgen!  
Voor de diensten op 1e en 2e kerstdag moet u zich opgeven. Er mogen 50 mensen komen 
in de diensten. 
1e Kerstdag 25 december gezinsdienst!! In deze dienst nemen wij ook afscheid van ds. 
Leonard van Wijk.  
Zondag 2e Kerstdag 26 december Zangdienst  
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Niet alles kan, maar… koffiekan! 
Helaas het koffiedrinken gaat niet door, maar misschien wilt u wel bij iemand koffie gaan 
drinken of iemand thuis ontvangen op de 1e of 2e kerstdag na de kerkdienst. 

U kunt zich opgeven voor de koffie-kan op één van de dagen bij Gesien IJzerman, 
meldpost@okheerde.nl tel. 0650802687. 

Geef duidelijk aan op welke dag u bezoek wilt ontvangen of juist ergens heen wilt! Wij 

maken de match en hopen dat met kerst niemand ongewild alleen koffie drinkt. Dus geef u 
op! Graag uiterlijk op vrijdag 24 december 12.00 uur. 

 
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. 
 
Kerkdienst 31 december, 2 en 9 januari 2022 zijn voorlopig alleen online te volgen. 
De oudejaarsviering is dit jaar om 16.00 uur, maar u kunt natuurlijk deze dienst later gaan kijken. 

 

Vakantie 

Pastor Lida Brugmans heeft de komende week vakantie. 

 
Zondag 2 januari 2022 
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar zou bij ons voorgaan: ds. Peter Hofland uit Wezep.  
Eén van de predikanten die de laatste twee jaar een steunpilaar was voor onze zondagse vieringen. 
Altijd bereid gaatjes op te vullen nu wij vacant zijn.  
Helaas is hij opnieuw ziek geworden. En omdat nu ook één van de stembanden is aangetast, 
behoort voorgaan niet meer tot de mogelijkheden. 

Op 2 januari zal daarom Gerard Doggen de lege plek innemen. Waarvoor hartelijk dank. 

Als u ds. Hofland een kaartje wilt sturen dan mag dat naar: 
Ds. P.J. Hofland 
Johan van den Kornputstraat 32 
8091 WL Wezep.  
Vanuit de Werkgroep Vieren, 
Mart Meeske 

 
 
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:meldpost@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

