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Soms lees ik iets in de krant en denk ik: ‘Hé, dat moet ik bewaren.’ Voor een preek of zo.  

Hier volgt zo’n (letterlijk) citaat: "Het positieve effect van religieus geloof en spiritualiteit op de 

geestelijke en fysieke gezondheid vormen één van de best bewaarde geheimen van de psychiatrie 

en de algemene geneeskunde. Als de bevindingen van de overvloed aan onderzoeken op dit punt 

het tegendeel hadden aangetoond, als er ontdekt was dat religie schadelijk is voor de geestelijke 

gezondheid, dan had dat de voorpagina gehaald van alle landelijke kranten." (aldus professor Andrew 

Sims in: ‘Is faith delusion? Why religion is good for your health.’) 

 
Waarom haalde dit positieve bericht dan niet de krantenkoppen? Omdat wetenschappers en/of 
journalisten het een beetje gênant vinden, dat zoiets ouderwets en achterhaalds als geloof goed 
blijkt te zijn voor je psychisch èn fysiek welbevinden? Of is het niet nieuwswaardig genoeg? Of is 
het iets wat we eigenlijk altijd al wel op onze klompen aanvoelden?  
Ik weet het niet. Het is in elk geval voor mensen die trouw blijven aan een ‘religieuze 
gemeenschap’ wel een mooie gedachte.  

Je doet het er natuurlijk niet om, je gelooft niet ‘om er beter van te worden’. Maar dat het wel zo 
is, wetenschappelijk bewezen zelfs, dat is toch maar een mooie bijvangst! 
 
Maar ook even twee opmerkingen over de achterkant van de medaille:  
Eén: geloof, godsdienst kan ook wel degelijk een ziekmakende werking hebben. Drs. Aleid Schilder 

schreef ooit een boek ‘Hulpeloos maar schuldig’, waarin ze een bepaalde vorm van geloof zo 

samenvatte: ‘Aan je redding kun je geen enkele bijdrage leveren, maar als je verloren gaat is dat 
wel helemaal je eigen schuld’. Ik kan me voorstellen dat daarmee psychische gezondheid 
behoorlijk ondermijnd wordt. 
 
Twee: ook als je psychisch perfect gezond bent, kan je geloof je wel eens behoorlijk in de weg 
zitten. Je levensovertuiging helpt je niet alleen, die stelt ook eisen aan je. Morele eisen 
bijvoorbeeld, die des te scherper komen te liggen in een wereld waarin alles allang niet meer over 

rozen gaat.  
Als ik (bijvoorbeeld) geloof dat God liefde is, en dat dat niet alleen voor mij geldt maar ook voor 
alle andere mensen, dan kan ik mij veel minder afzijdig houden dan wanneer ik geloof in de 
‘survival of the fittest’. Ik noem maar wat. Dat kan een gesprek met jezelf opleveren dat niet altijd 
simpel is. 
Maar zou je ook zo’n innerlijke discussie niet des te beter uithouden, naarmate je er op durft te 
vertrouwen dat je er niet alleen in bent? Dat er anderen zijn (de ‘religieuze gemeenschap’) en dat 

er een Ander is die je daarin steunt en meeneemt, ‘Die niet loslaat het werk dat zijn hand begon?’ 

 
Gerrit Heuver             
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Voorlopig zijn de kerkdiensten alleen online te volgen. 
 
 

Vesper oudejaarsdag, 31 december 2021, Ontmoetingskerk 16.00 uur (online) 

 
Voorganger: Lida Brugmans  
 
Welkom 
Stilte 
Zingen: Lied 121 a: 

A. Mijn hulp komt van God die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. De levende waakt over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid. 
A. Mijn hulp komt van God die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
A. Amen. 
 
Gebed 

 
Bijbellezing Psalm 121 

Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
……. 
Overweging 
Zingen: lied 251: 

Blijf bij ons, reisgenoot, 
want stilaan daalt de avond 
en het jaar loopt nu ten einde. 

 
Avondgebed van Luther afgewisseld met gezongen Kyrie 367 d: 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk 
aan de avond van de dag 
aan de avond van het leven 
aan de avond van de wereld 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 
Blijf bij ons 

met Uw genade en goedheid 

met Uw troost en zegen 
met Uw Woord en Sacrament 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 
Blijf bij ons 
wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst 
de nacht van twijfel en aanvechting 

de nacht van de strenge, bittere dood. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

Blijf bij ons in leven en in sterven 
in tijd en eeuwigheid. 

 
Aandacht voor de collecte 
 

Slotlied 90 a: 1, 4, 5, 6 O God, die droeg ons voorgeslacht 

 
Zegen    
 
Organist: Daan Dekker   Operator: Ben van Damme            
Ouderling:  Hotze Talsma  Koster:  Berthold Koops 

Diaken:   Peter Hendriks   
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Orde van dienst 2 januari 2022, Ontmoetingskerk Heerde 10.00 uur. (alleen online) 
 
Voorganger: dhr. Gerard Doggen  

 
Na de vieringen rondom en tijdens de kerstdagen zal de dienst van zondag 2 januari bestaan uit 
een lezing, een ochtendgebed en een paar liederen. Deze liederen worden vandaag gezonden door 

Bea Pap en Janet Tijssen. 
 
Welkom door ouderling van dienst 
Stilte 
Zingen: Lied 513: 1 en 2 (God heeft het eerste woord) 
Bemoediging en groet 

Zingen we verder uit lied 513: 3 en 4 
Kindermoment 
Lied: Op weg naar het Licht 
Lezing: Mattheüs 2: 1 - 12 
Zingen: Lied 657: 1 en 2 
Gebed 
Collecte 

Zingen: Lied 657: 3 en 4 

Afsluiting, groet en zegenbede 
 
Organist:  Henk van der Maten   Lector:  Arend Strikwerda 
Ouderling:   Mart Meeske   Operator: Hanneke Gerritsen  
Diaken:    Bart Heres   Koster:  Gijsbert Pap 
Kindermoment:  Yvonne van der Wal 

 

Collecte Oudjaar en 2 januari 

 

Vrijdag 31 december 

DORCAS 

Dorcas gelooft in gerechtigheid en is overtuigd van het prachtige 

potentieel in ieder mens. Ze ziet een wereld vol unieke mensen, die 

leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig 

tegelijk. Ze weet dat niet ieder mens dezelfde kansen en 

mogelijkheden heeft. 

Daarom biedt zij hulp als de nood aan de man is. En redt ze levens wanneer die worden bedreigd. 

Daarom creërt zij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die 

uitzichtloos lijken. Daarom helpt ze mensen overeind als die gevallen zijn. En biedt ze perspectief 

voor de allerarmsten. Ze ziet hen die ongezien zijn. 

Dat doet Dorcas vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Zij is daar waar het nodig is. Daar 

waar zij nodig is. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument 

om levens van mensen te raken. Dorcas kijkt mensen in de ogen en trekt met hen op. 

 

Zondag 2 januari  

1e collecte: Schuldhulpmaatje (Stichting Grip op de Knip Heerde) 

De Stichting Grip op de Knip Heerde. 
De belangrijkste kostenposten vormen de opleidingen voor de schuldhulpmaatjes en 
de jaarlijkse bijdrage aan de landelijke Stichting voor ondersteuning en begeleiding.  
 

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 Oud en Nieuw worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 

gebracht naar de fam. Van de Vlekkert en mevr. D. Kemper- Pleiter. 
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Uit de gemeente 
Woensdag 29 december waren Willy en Arie van de Vlekkert, Zuppeldseweg 32, 8181 NH Heerde, 
50 jaar getrouwd. Dit hebben ze in kleine kring mogen vieren. Wel zijn er zorgen om de ziekte van 

Willy. Ze is aan een lang traject begonnen. Denkend aan hun trouwtekst: “Ik ben de Alpha en de 
Omega”, gaan ze dit met vertrouwen tegemoet. 
  

100 jaar 
Mevr. D. Kemper-Pleiter hoopt 1 januari a.s. haar 100-ste verjaardag te vieren. Namens iedereen 
van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
 
 

Bestemming acties ZWO 

Aan het einde van 2021 heeft ZWO-Gaven Delen een drietal acties gehouden voor  

het waterfilterproject in Guinee. De netto-opbrengst van de erwtensoepactie is  

260 euro en van de kerstkaarten 170 euro. De oliebollen zijn nog maar net  

uitgevent en hebben ongeveer 335 euro opgeleverd. Bij elkaar een mooi  

bedrag waarmee de mensen in Guinee heel erg geholpen zijn. Op dit moment zijn  

er 10 waterfilters, geleverd door Ibota, onderweg naar Guinee.  

De geleverde filters bestaan uit twee emmers, waarbij in de bovenste emmer  

het vervuilde water wordt gedaan. Het water zakt dan door de filters, zodat in  

de onderste emmer het schone water zit, wat met een kraantje afgetapt kan worden. 

Fanusa is op dit moment nog onze contactpersoon, maar hij probeert iemand  

anders te vinden die de coördinatie van dit project in Guinee over kan nemen. 

De werkgroep ZWO - Gaven Delen wenst iedereen veel heil en zegen in het nieuwe jaar.  

Zij hoopt u ook in 2022 bij haar activiteiten te ontmoeten. 

 

Waar zijn mijn kerksleutels? 
Op vrijdagmorgen 24 december was ik in de kerkzaal bezig met de bloemstukken. 
Mijn sleutels hingen in de keukendeur. 
Nadat ik klaar was en alles wilde opruimen, was de keukendeur op slot en de sleutels weg. 
Wie heeft per ongeluk de keuken afgesloten en de sleutels in zijn zak gestoken? 
Anja Bakker 

Telefoonnummer 0578-692522 

 

Kerkbalans Digitaal 

Half januari wordt weer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. 

Het is ook mogelijk om digitaal mee te doen. 

Digitaal meedoen wordt i.v.m. corona ten zeerste aanbevolen. De ontwikkelingen rondom corona 

zijn nog altijd onzeker. Digitaal meedoen is in ieder geval coronaproof 

Daarom hierbij de oproep om digitaal mee te doen.  

Een mailtje naar kerkbalans@okheerde.nl dat u digitaal meedoet is voldoende. 

In de administratie kunnen we dit dan alvast verwerken. 

Uitgebreidere informatie staat in het Ontmoetingsblad van december. 

Heeft u zich al opgegeven voor 2021 dan hoeft u dit niet opnieuw te doen. 

Nog vragen? Bel dan even 06-11266122 of zet uw vraag op de mail kerkbalans@okheerde.nl 

College van Kerkrentmeesters 

Hotze Talsma 

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

