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NIEUWSBRIEF 96 

 

    7 januari 2022 

   

  

  
 

Een nieuw jaar een nieuw begin 
 

 
We zitten inmiddels in 2022, wat brengt dit jaar? Wordt het allemaal beter, waar kijken we naar uit 
en waar zien we tegenop? 
Aan het eind van het jaar kijkt menigeen terug op het afgelopen jaar. Zelf deden wij dit ook, we 
stelden ons de vraag wat dit jaar een top-ervaring is geweest. Meestal weten we alle negatieve 
zaken wel te benoemen, maar waar kijken we met veel plezier op terug? Soms moet je daar wel 

even over nadenken, maar het is goed om dat voor elkaar te benoemen. 

 
We krijgen nu een nieuw kabinet, zij maken dus ook een nieuw begin. Maar wat hoor ik veel op de 
televisie en radio bij de vraagstelling door de journalisten? Heel vaak ging het over wat onze 
ministers tijdens de afgelopen periode niet goed hebben gedaan. Denk aan alle corona-
maatregelen en de toeslagenaffaire etc.  
Tijdens het kijken naar die vraag-en-antwoord sessies kwam bij mij een lied van Huub Oosterhuis 

op naar Jesaja 43: 18-19. Blijf niet staren op wat vroeger was. Want dat was het, vond ik.  
 
Blijf niet staren op wat vroeger was.  
Sta niet stil in het verleden.  
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen  
het is al begonnen, merk je het niet? 
 

 
 ‘Blijf niet staren’. Bij ‘staren’ is je blik op slot gezet. De blik staat ‘op oneindig’. Dat is zover weg 

dat je in feite niets ziet. ‘Staren’ heeft een gevoelswaarde: je doet het uit teleurstelling, onvrede, 
hulpeloosheid, verveling; je bent ‘afwezig’. Staren is stilstand, al starend kom je nooit vooruit. 
‘Op wat vroeger was’. De toekomst wordt bepaald door het heden en verleden. Het is goed om 
terug te kijken, want dat geeft inzicht wat we nu in deze tijd en omstandigheden moeten doen. Als 
je van het heden wil leren, moet je goed kijken en dus niet staren. 

  
‘Ik ga iets nieuws beginnen’. Het zal anders worden. De Bijbel staat vol met verhalen die dat 
vertellen. In de Bijbel kunnen we lezen dat God ruimte schept, maar dat het aan de mens is om 
deze ruimte te benutten.  
 
Dit lied is dus echt een levensles. Iets nieuws beginnen. Daar heb je anderen bij nodig En dus het 

is goed om het samen te zingen. Maar ieder doet dat ook op eigen wijze en in zijn eigen tempo. 
Voorlopig is het samen zingen in de kerk nog niet mogelijk. We hopen dat het wel binnenkort weer 
kan. We kijken met optimisme naar de toekomst. 
 
Ik wens u een voorspoedig 2022. 

 
Fredie van Holst-Frölich 
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Voorlopig zijn de kerkdiensten alleen online te volgen. 

 
Orde van dienst 9 januari 2022, Zondag na Driekoningen, Ontmoetingskerk 10.00 uur 
 
Voorganger: ds. Gerrit Heuver 

De voorbereiding 

 

Welkom 

Stilte 

Zingen: Lied 207 - De trouw en goedheid van de Heer 

Bemoediging en groet 

Gezongen Kyrië-gebed: Lied 1008 - Rechter in het licht… 

 

Ter inleiding      

Gloria: Lied 527 - Uit uw hemel zonder grenzen 

 

Rond de bijbel 

Gebed om Gods Geest 

Kindermoment 

Eerste schriftlezing Jesaja 40:1 - 8    
Zingen: Lied 809 - Blijf niet staren 
Tweede lezing: Johannes 1:19 - 34 

Zingen: Lied 528 - Omdat Hij niet ver wou zijn 

Woorden bij het WOORD    
Zingen: Lied 828 - Stem als een zee 

 

Gebeden en gaven 

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader 

De collecte van vandaag is bestemd voor:  1e Toerusting voor werkers in de kerk 

       2e ZOA ‘Vergeten lijst’ 

 

Gezegend verder 

Zingen: Lied 494 - Vanwaar zijt Gij gekomen 

Zegen 

 
Organist: Daan Dekker    Kindermoment:  Irma van der Maten 
Ouderling:  Elly Douwes    Operator:  Henk Ottens 
Diaken:   Wim van Ommen   Koster:   Anneke de Vries 
Lector:  Annemieke van de Weerdhof   

 

Collecte zondag 9 januari 

1e collecte Toerusting voor werkers in de kerk  

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de 

kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn 

tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot 

kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal 

werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan 

de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk 

vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd 

trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en 

ervaringen uitwisselen. 

2e collecte Doel van de maand: ZOA “Vergeten lijst”  
De wereld is in grotere nood dan ooit. Wereldwijd zijn er meer dan 80 

miljoen vluchtelingen. Acute crises komen vaak even in de media, maar 

worden dan vergeten. Ondertussen gaat het lijden van de getroffen 

mensen jarenlang door. Maar ZOA vergeet hen niet! Daarom presenteren 

wij de Vergeten Lijst. Met aandacht voor slachtoffers van vergeten 

rampen. 

Met de Vergeten Lijst richt ZOA de schijnwerpers op vijf landen met 

complexe en langdurige crises. De situatie in deze landen voor de bevolking is schrijnend en de nood 

is hoog. Het gaat om de landen Congo, Burundi, Colombia, Zuid-Sudan en Myanmar. 

https://www.zoa.nl/congo
https://www.zoa.nl/burundi
https://www.zoa.nl/colombia
https://www.zoa.nl/zuid-sudan
https://www.zoa.nl/myanmar
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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 9 januari worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar de fam. Van de Bovenkamp. 

  
Uit de gemeente 
Mevr. R.A. van Marle-van Raalte en dhr. Joh. van der Maten zijn opgenomen in het Isalaziekenhuis, 
Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
  
Dankjewel ! 

Lieve mensen van de Ontmoetingskerk, 
Wat een aangename verrassing, de tas vol met kaarten (en ook brieven) die ik op Kerstmorgen 
kreeg overhandigd – als pleister op de wond omdat de meesten van jullie er niet bij mochten zijn 
vanwege corona-maatregelen. Het waren er zoveel, dat ik ze langzaam gedoseerd heb met lezen, 
elke dag een aantal. Ontzettend leuk om opgehaalde herinneringen terug te lezen – wat kan er 
veel gebeuren in krap anderhalf jaar… 
 

 
 
Jullie hebben me zoveel waardering en warmte toegeschreven, dat ik echt even aan het twijfelen 
raakte: “Had ik niet (langer) moeten blijven?” Maar het is goed zo, een tijdelijk predikant is echt 
tijdelijk, en ik begon me al iets te veel te hechten… Ik was ook behoorlijk moe geraakt, merkte ik 

de afgelopen vakantieweek.  
Maar nog even omgekeerd: jullie allemaal enorm bedankt voor het vertrouwen dat je die 

kwajongen uit Lochem hebt gegeven! Ik heb echt met veel plezier in jullie midden verbleven. En ik 
ben ook onder de indruk wat jullie met elkaar aan geloof hoop liefde en gezonde twijfel in huis 
hebben. Zorg goed voor elkaar, en houd de verbinding ondanks jullie verschillen.  
 “Houd moed, heb lief”. Hartelijke groet – Leonard van Wijk. 

 
Half Nederland spaart 
In de hal bij de uitgang van de kerk staat een kistje en daarin verzamelen we postzegels, 
ansichtkaarten, ook kerstkaarten en geboortekaartjes voor KIA (kerk in actie) en dat brengt 
landelijk nog een leuk bedrag op, gemiddeld € 25.000,00 tot € 30.000,00 per jaar, dus best de 
moeite om mee te sparen. Ook staat er een doos bij de boekenkar voor oude telefoontjes en 
cartridges. Gaan we allemaal weer mee sparen? 

Bij voorbaat dank namens de diaconie en ZWO. 
 
Welkom in de Week van gebed 
In de week van 16-23 januari wordt er wereldwijd gebeden voor eenheid, vrede en gerechtigheid. 
Het initiatief is ontstaan in de wereldraad van kerken. Dit jaar hebben kerken 

uit het Midden-Oosten het thema ‘licht in het duister’ voor deze week gekozen. 
Geïnspireerd door het verhaal van de wijzen uit het Oosten, ‘wij hebben zijn 

ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden’ uit Matheus 2: 2. 
 
De verschillende geloofsgemeenschappen in Heerde trekken deze week gezamenlijk op. Iedere 
avond vindt in een van de kerken een gebedsbijeenkomst plaats en zaterdagmiddag 22 januari is 
er een gebedswandeling. Het programma voor de week van gebed kunt u vinden op de website van 
de kerk.  

Download hier het speciale gebedsboekje voor kinderen KINDERGEBEDSBOEKJE_2022  en voor 
volwassenen het boekje REFLECTIES EN GEBEDSPUNTEN. 
De Ontmoetingskerk mag de viering op maandag 17 januari invullen. We zoeken een vorm waarbij 
gebed en muziek samenkomen. Het wordt een digitale viering die om 19.00 uur via life stream zal 
worden uitgezonden. Ook al kunnen we elkaar niet fysiek ontmoeten, we hopen die avond op een 

https://okheerde.nl/wp-content/uploads/2022/01/kindergebedsboekje_2022.pdf
https://okheerde.nl/wp-content/uploads/2022/01/Reflecties-en-gebedspunten-Week-van-gebed-voor-eenheid-2022.pdf
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verbondenheid van hart tot hart. Wilt u meebidden stuur dan een gebed of een intentie door naar: 
Sara Popping, henc@hotmail.com of Lida Brugmans, pastor@okheerde.nl  

 
Met vriendelijke groeten, Lida Brugmans 
 

Voor meer informatie zie ook:  

Bid mee tijdens de jaarlijkse gebedsweek - Week van gebed voor eenheid. 

 

Elke avond begint om 19.00 uur  

Maandag: Ontmoetingskerk   Donderdag: Rehoboth, Acacialaan 

Dinsdag: Kruiskerk    Vrijdag: Verbindingskerk 

Woensdag: Johanneskerk   Zaterdag: gebedswandeling (toelichting:zie bijlage) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:henc@hotmail.com
mailto:pastor@okheerde.nl
https://www.weekvangebed.nl/
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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 

 

Thuis op de koffie maar dan anders, 16 januari 2022 

 

Op 16 januari 2022 gaan we weer thuis op de koffie maar net als vorig jaar doen we het weer 

anders. Hoe graag hadden we met het bezorgen van een bloemetje een kop koffiegedronken en 

even willen praten, helaas kan dit door de coronamaatregelen nog niet. 

 

Toch komen we een bloemetje brengen. 

Het is de bedoeling dat alle gemeenteleden van 84 jaar en ouder weer een plantje thuisbezorgd 

krijgen. We hebben besloten om de plantjes weer aan de deur af te geven. Niet iedereen zal 

bezoek willen ontvangen en niet iedereen zal bij een ander op bezoek willen gaan. We vragen net 

als vorig jaar of er mensen zijn die 2 of 3 plantjes uit de kerk willen meenemen om die, als het kan 

diezelfde dag nog rond te brengen. U kunt zich opgeven bij Lidie Dijkink, tel 06 46670075 of Peter 

Hendriks, tel 06 48620635. Ook als u die dag niet naar de dienst gaat, kunt u de plantjes na de 

dienst, tot 11.30 uur, in de kerk ophalen. 

Vorig jaar was het een enorm succes door jullie hulp. We hopen dat dat dit jaar weer zal zijn. 

Namens de Diaconie,  

Peter en Elly Hendriks, Lidie Dijkink 

 

Kerksleutel. 
Vorige week heb ik een oproep gedaan voor mijn kerksleutel. 
Gelukkig zijn ze er weer. 
Met vriendelijke groet, 

Anja Bakker 
 
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

