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Afgelopen zondag citeerde ik met grote instemming een Deense prof die zich verzet tegen de 

overvloed aan ik-gerichte trainingen, cursussen en zelfhulpboeken. 

Meteen als ik dat doe, komt ook de tegengestelde gedachte bij mij naar boven (maar ik kan niet 

alles in één preek zeggen), namelijk dat het heel schadelijk kan zijn om géén aandacht te geven aan 

je eigen binnenwereld. Als je je eigen, innerlijke kompas niet ontdekt, vaar je levenslang op het 

kompas van anderen. En dat kan heel lang goed gaan, maar het kan ook vreselijk ontsporen. 

Kent u de piramide van Maslow? Die hoort bij de door de Joods-Amerikaanse psycholoog Abraham 

Maslow ontwikkelde theorie van de toenemende behoefte. 

In het kort: elk mens heeft allereerst behoefte aan eten, drinken, kleren en seks. Daarbovenop heeft 

elk mens ook behoefte aan veiligheid. Als daaraan voldaan is, ontstaat de behoefte om ergens bij te 

horen: familie, vrienden, liefde. Vervolgens komt de behoefte aan erkenning, waardering, 

zelfrespect. Nog hoger is de behoefte aan zelfontplooiing, 

doen wat je ‘roeping’ is. 

Al deze behoeften vormen een soort piramide: de basis is 

breed, die geldt voor iedereen. Naarmate je hoger komt, 

krijgen (helaas!) minder mensen ook die behoeftes 

vervuld. 

Heel komisch: op zoek naar het plaatje trof ik een 

‘piramide van Maslow’ aan waar nog een laag onder 

getekend was: WIFI! Dat is voor veel mensen een nog veel 

fundamenteler behoefte dan eten, drinken of slapen: ‘Als 

ik geen WIFI heb, ga ik dood!’ 

 

Alle gekheid op een stokje: als ook aan de behoefte aan 

zelfontplooiing voldaan is, komt er ruimte vrij voor een 

soort toegift: spirituele behoeftes. Die worden ook wel 

aangeduid als ‘topervaringen’. Ik hou zelf van de term 

‘dragende ervaringen’. Dat woord geeft aan, dat het iets is wat jouw eigen persoon overstijgt. Iets 

wat groter is dan jouw ‘ik’. Het hoeft daarbij helemaal niet om iets religieus te gaan, al kan dat wel 

heel goed.  

 

De één heeft het bij zijn werk, opeens weet je heel zeker: ‘Hier doe ik het voor. Dit is de zin, de 

betekenis van al mijn geploeter’, een ander heeft het als-ie aan het dansen is, aan het wandelen of 

aan het schilderen of naar de zee kijkt. Het zijn van die kortstondige ervaringen die je voor even 

helemaal verzoenen met het leven, met wie jij bent.  

 

Ik blijf het eens zijn met de Deense prof die ik noemde: doorschieten in zorg voor je eigen IK kan je 

heel eenzaam maken. 

Tegelijk is het ook zo, dat aandacht voor eigen innerlijk, voor hoe jij de dingen beleeft, voor wat 

jouw hoogste en diepste waarden zijn, er ook toe kan leiden dat je die aandacht ook weet op te 

brengen voor anderen. Gemengde gevoelens dus. 

 

Jezus zegt:,,Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over JEZELF en over wat je zult eten of 

drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en 

het lichaam niet meer dan kleding?’’ 

 

Gerrit Heuver 
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Voorlopig zijn de kerkdiensten alleen online te volgen. 
 

Orde van dienst 16 januari 2022, Ontmoetingskerk 10.00 uur 
 
Thema: Het feest gaat door 
 

Voorganger: pastor Lida Brugmans 
 
Welkom en mededelingen: ouderling van dienst 
 
Moment van stilte 
 

Intochtslied: LB 518: 1, 3, 5 Hoe helder staat de morgenster 
 
Groet 
Genade en vrede voor u en voor jou 
van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, 
en van de Heilige Geest. 

Gezongen Votum: LB 291 a  

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied: LB 66: 1, 3, 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen 
 
Gebed bij de opening van het woord 

 
Kindermoment https://www.youtube.com/watch?v=aFopnXjJtRI 
 
Bijbellezing: NBV 21 Exodus 33: 12 - 23 
 
Zingen: Lied LB 275: 1, 2, 4 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

 

2e Lezing: NBV21 Johannes 2: 1 - 12  

Zingen: LB 275: 5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  

 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied LB 840: 1, 2, 3   Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom  

 
Gebeden en voorbeden   
Stille gebeden 
Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte 
 

Zingen: Slotlied: LB 791: 1 - 6 Liefde, eenmaal uitgesproken 
 
Zegen, Gezongen Amen 

 

Afscheid van ambtsdrager/ vrijwilligers 

Van de volgende mensen zal er na de zegen afscheid genomen worden. (Zij zijn aanwezig in de kerk.) 

• Marjolein Rooks, tijdelijk beheerder van de kerk 
• Gerrie Rozendal, college van kerkrentmeesters 
• Sarah Smit, ouderling kerkrentmeester 
• Wim Wittenberg, werkgroep pastoraat 

 

Organist: Henk van der Maten  Kindermoment: Willeke Mateman 
Ouderling: Hotze Talsma   Media:    Erik Mateman  
Diaken:   Chris Burger   Koster:    Gerard Rooks 
Lector:  Fredie van Holst   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aFopnXjJtRI
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Collecte zondag 16 januari 

1e collecte: Thuis op de koffie 
Helaas is het met de huidige corona-regels niet verstandig om “thuis op de koffie te 
gaan”. Maar als teken van verbondenheid bezorgen we, samen met u een attentie bij 

kerkleden van 84 jaar en ouder en kerkleden die wonen in Hofje Wendakker, 
Brinkhoven, Herbergier en de verschillende huizen van Philadelphia. 
Zie verder de informatie in het Ontmoetingsblad. 
 

 
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 16 januari worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar dhr. Joh. van der Maten. 
  

Uit de gemeente 
Dhr. Joh. van der Maten en mevr. R.A. van Marle-van Raalte zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Dhr. H. Hilarius en mevr. D. Hilarius-Penninga zijn verhuisd naar Woonzorgcentrum Rehoboth, De 
Vree 1, kamer 220, 8191 JE Wapenveld. 
  

Heel veel dank 

Graag wil ik via deze kerkbrief u en jullie bedanken voor de vele kaarten en bemoedigende woorden 

die ik de afgelopen tijd heb gekregen. Dat zijn echt lichtpunten voor mij. Zoveel lieve reacties op het 

feit dat ik helaas niet meer kan voorgaan. Ik heb me erg thuis gevoeld in jullie midden. 

Ondanks alle onderzoeken naar de uitzaaiingen in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in 

Amsterdam is niet goed duidelijk of en welke behandeling er nog mogelijk is. Bovendien komen er 

steeds weer wat nieuwe ongemakken bij waardoor nu het spreken en slikken erg lastig is geworden. 

Mooi is het wel te weten dat er zoveel mensen om me heen staan - dat doet me goed.  

Ik wil u en de kerkenraad ook bedanken voor de mooie bloemen uit de kerk en jullie allemaal sterkte 

wensen en Gods zegen voor het nieuwe jaar. Dat we ons verbonden mogen weten met elkaar en 

met de Eeuwige die ons draagt naar een nieuwe toekomst. 

Ds. Peter Hofland 

 
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? Wanneer u zondag een plantje komt ophalen om 
deze bij iemand te bezorgen, kunt u de kaarten en dergelijke inleveren. 
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 gebedenboekje voor kinderen KINDERGEBEDSBOEKJE_2022  en 
voor volwassenen het boekje REFLECTIES EN GEBEDSPUNTEN. 
De Ontmoetingskerk mag de viering op maandag 17 januari invullen. Het wordt een digitale viering 
die om 19.00 uur via livestream zal worden uitgezonden. Ook al kunnen we elkaar niet fysiek 

ontmoeten, we hopen die avond op een verbondenheid van hart tot hart. Wilt u meebidden stuur 

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
https://assets.bakker.com/ProductPics/810x978/87585-00-BAKI_20190502140526.jpg


4 
 

dan een gebed of een intentie door naar: Sara Popping, henc@hotmail.com of Lida 
Brugmans, pastor@okheerde.nl . 

Met vriendelijke groeten,  

Lida Brugmans 

 

Elke avond begint om 19.00 uur  

Maandag:  Ontmoetingskerk Donderdag:  Rehoboth, Acacialaan 

Dinsdag:  Kruiskerk  Vrijdag:  Verbindingskerk 

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

 

GEBEDSWANDELING ZATERDAG 22 JANUARI 2022 

Op zaterdag 22 januari is daarnaast een extra mogelijkheid. In tweetallen (of eventueel alleen) 

bidden tijdens een wandeling, aan de hand van een aantal bijzondere routes. 

Wat is een gebedswandeling? Samen wandelen en ondertussen bidden zoals je onderling spreekt. 

Samen spreken met de Vader. Het bijzondere is dat je de mensen ziet voor wie je bidt. Of een school, 

een kerk of een ander gebouw. Het gebeurt heel onopvallend. Al wandelend de mensen of bewoners 

van een huis toebidden dat zij het Licht mogen ontdekken. 

Welke routes zijn er? Er is ook dit jaar een ‘kerkenroute’, een ‘jongeren route’, een ‘ouderen route’, 

een ‘wijkroute’ en een ‘open route’. Elke route heeft zijn eigen thema. Zo ligt de nadruk bij de 

‘kerkenroute’ op bidden voor de kerken. Bij de wijkroute wandel en bid je voor een specifieke wijk 

in Heerde en de ‘open route’ is zelf in te vullen. 

Hoe gaan we dit organiseren met inachtneming van de covid-regels? 

• Vorm vooraf een tweetal: bijvoorbeeld een echtpaar, vader-zoon, twee gemeenteleden, twee 
vriendinnen. 

• Natuurlijk mag je ook kiezen om alleen te wandelen of als je niemand kent langskomen en wachten tot 
je ter plekke samen met iemand kunt lopen. (Dit heeft niet de voorkeur, omdat we moeten voorkomen 
dat er groepsvorming komt) 

• Haal op zaterdagmiddag tussen 13.00 en 13.30 uur bij de ingang van De Heerd (zijde Van Meurspark) 
samen de route op. 

• Na de ontvangst van de routekaart (zolang de voorraad strijkt mag je voorkeur aangeven) vertrek je zo 
spoedig mogelijk. Dit om groepsvorming te voorkomen. 

• Blijf rekening houden bij het afhalen of de wandeling met de bekende 1,5 meter! 

• De wandeling is circa een uur. 

• Kom terug naar De Heerd om de fiets of auto op te halen. Er is geen afsluiting. 

• Eénmaal thuis mail je naar het mailadres op de routekaart: Wat is je opgevallen? Of: Heb je een 
specifieke gedachte gekregen of gebed? Of: hoe heb je het ervaren? 

Tenslotte: wij gaan ervan uit dat het mogelijk blijft deze gebedswandeling te organiseren. In het 

geval dat we moeten annuleren: check www.hebronheerde.nl. 

Voor vragen of meer info: Simon Friso, homebase.simon@gmail.com 

 

Actie Kerkbalans 
In de komende week wordt de envelop met informatie voor de actie Kerkbalans weer bij u bezorgd. 
Wanneer u digitaal meedoet ontvangt u de informatie via de email. 
I.v.m. corona vragen wij u net als vorig jaar om ook nu weer de antwoordenvelop terug te brengen 

bij de bezorger van uw wijk. 
Het adres van de bezorger staat op de sticker op de voorkant van de antwoordenvelop. 
Graag ook op de achterkant uw naam en adres invullen zodat de bezorger kan bijhouden van wie 
de antwoordenvelop terugontvangen is. 
Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. 

 

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 mee willen nemen 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. U kunt 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 het dit jaar weer zal zijn. 

Namens de Diaconie,  

Peter en Elly Hendriks, Lidie Dijkink 

 

mailto:henc@hotmail.com
mailto:pastor@okheerde.nl
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Verspreiding evangelisatieblad Elisabeth 

Beste mensen,  
Wij zijn op zoek naar iemand die het blad "Elisabeth" voor ons in Wapenveld naar enkele adressen 
wil brengen.  
U kunt mij bellen: 06-26796846. 
Bij voorbaat onze dank.   
Elly Hendriks  

 
40 jaar predikant 
Na afloop van de dienst vorige week is ds. Gerrit Heuver toegesproken omdat hij al 40 jaar 
predikant is. Op 2 januari 1982 is hij als predikant bevestigd in Stadskanaal-Noord. Na een aantal 
jaren werd hij ziekenhuispastor in het Refaja-ziekenhuis eveneens in Stadskanaal. In 1999 kwam 
de familie Heuver in Heerde wonen, omdat Gerrit inmiddels werkte als pastor bij de Hezenberg.  

Al snel leerden wij hem kennen, omdat hij regelmatig bij ons de voorganger is. Voor de musical 
‘Hooglied’ die in 2017 is opgevoerd, heeft hij het script geschreven.  
Gerrit werd gefeliciteerd met dit jubileum en we hopen dat hij nog regelmatig bij ons wil voorgaan. 
 

Bedankt 
Henk Dijkslag bedankt iedereen voor de post en andere blijken van meeleven in de afgelopen 
periode waarin hij een ingrijpende operatie onderging.  

Ook de Adventskaars die hij van de gemeente ontving werd met warmte en verbondenheid 
ontvangen. 
 
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:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

