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NIEUWSBRIEF 99 

 

    28 januari 2022 

   

  

  
 

 

 
 

Dik dertig jaar geleden nam ik deel aan een vervolgtraining voor pastores. Zulke cursussen worden 
vaak gegeven bij psychiatrische centra. Waarom? Omdat je wel niet helemaal in orde zal zijn als je 
dominee wilt worden? 
In elk geval, onderdeel van de training was ‘creatieve therapie’. Je krijgt een schilder- of 
boetseeropdracht waarin je zo veel mogelijk van jezelf moet leggen. De laatste keer kregen we een 
groepsopdracht. Niemand had er echt zin in, dus het draaide uit op een potje klieren met verf, en 
daar had ik dan weer geen zin in. Met gemengde gevoelens ging ik toch maar meedoen. 

In de nabespreking kwam dat er feilloos uit: ‘Gerrit, kan het zijn dat jij je vooral onprettig voelde 
omdat je contrecoeur (‘tegen je hart’) deelnam?’ Ja, dat moest Gerrit wel erkennen. Hij voelde zich 
betrapt èn hij had meteen even goed in zichzelf gekeken.  
De les die ik er (letterlijk: aan den lijve) uit geleerd heb, is dat je jouw inwendige signalen serieus 
moet nemen. Ook de kleine en ook de gemakkelijk te overschreeuwen signalen. Want als je dat 
niet doet, ga je dingen doen waar je niet achter staat en erger: waar je ongelukkig van kan 

worden. 
 
Ik moest hier aan denken in verband met het gedoe rond ‘The voice of Holland’. Misschien is het al 
overgewaaid als u dit leest. Nu ik dit schrijf, is het nog volop in de media. 
Mijn punt is: de meeste deelnemers aan dat soort shows zijn nog veel te jong om geleerd te 
hebben dat ze inderdaad ook hun kleine, inwendige signalen tot zich door moeten laten dringen en 
daar wat mee moeten doen. 

Als jij in een broek op wilt treden (zoals een deelneemster 
vertelde), maar de regisseur wil dat jij een heel kort rokje 
aantrekt, dan weet je (voel je) waarschijnlijk wel dat dit 

niet over jouw zangkwaliteiten gaat. Maar je bent nog niet 
bij machte om met dat innerlijke onrust-signaal iets te  
doen. En zo’n regisseur weet dat ook, en maakt misbruik 
van zijn machtspositie. Seksueel grensoverschrijdend 

gedrag gaat altijd óók over machtsmisbruik.  
 
Met ‘contrecoeur’ bedoel ik niet dat je ergens geen zin in 
hebt. Soms moet je doodgewoon, heel weloverwogen, 
dingen doen waar je geen zin in hebt. Corvee heet dat. Niks mis mee. 
Wat ik bedoel, is meegaan met iets waarvan je weet dat het niet klopt. Niet pluis is, iets waarvoor 

je je eigenlijk schaamt maar niet durft te zeggen. Dat soort dingen. 
 
Nog steeds moeten we door schade en schande wijs worden. Met vallen en opstaan. In mijn jeugd 
was er niet of nauwelijks aandacht voor wat je voelde. ‘Doe maar gewoon en pas je maar aan’. Ik 
hoop iedere keer weer dat het voor jongeren van nu anders is.  
Ja, dat is het ook, maar niet beter. Eerder lastiger, want de misbruikers worden steeds doortrapter 

en de machtsstructuren steeds venijniger (contracten, zwijgplicht, dure advocaten). 

Laten wij vooral goed opletten. Wij, ouderen. Laten we kwetsbare jongeren (en dat zijn er heel 
veel!) helpen. Nabij zijn. Positief in de gaten houden. Vragen stellen. Niet om te controleren, maar 
om te steunen. Niet contrecoeur, maar van harte. 
 
Gerrit Heuver 
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Orde van dienst 30 januari 2022, Ontmoetingskerk 10.00 uur 
 

Voorganger: ds. Gert Wijnstok uit Bathmen 
                     

Vierde zondag na Epifanie 

 
OM TE BEGINNEN                                                                                        

Orgelspel 
   

Welkom 
Stil worden 
Zingen openingslied: ‘Zomaar een dak’ (LB 276:1) 
 
Bemoediging: 

v:  Onze hulp is in de naam van de EEUWIGE 
a:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a:  EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
Groet:  
v: De vrede van de Heer is met u! 

a: ZIJN VREDE IS OOK MET U. 
 
Zingen: ‘Woorden van ver’ (LB 276:2) 
 
Kyriegebed 
Zingen Glorialied: ‘Aan U ons loflied’ (LB 217:5) 

 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 

Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 3: 1 - 10 (NBV21) 
Luisterlied: ‘Wij gaan de nacht door’ (LB 895) – tussen vers 2 en 3 Spaanse tekst van Johannes van het 
Kruis: Het licht wordt nooit duister, en ik weet dat al het licht van dit licht komt, ondanks de nacht.

 
Evangelielezing: Johannes 1: 35 - 51 (Naardense Bijbel) 
Zingen: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (LB 601:1,2) 

 

Woorden en lied bij het WOORD: ‘Stem van God verstaan’ 

Met luisterkijklied: ‘Follow the Sun’ (Xavier Rudd) https://www.youtube.com/watch?v=0E1bNmyPWww  

 

Zingen: ‘Van U is deze wereld, deze tijd’ (LB 362:3) 

 

De kinderen komen weer terug van de kindernevendienst 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

Aandacht voor de collecte 
Dankgebed en voorbeden 
Zingen: ‘Wij gaan de nacht door’ (LB 895 – alleen de chant) 
Dankgebed 

Voorbeden  
Na elke intentie zingen acclamatie: ‘Spreid uw 
dragende vleugels onder ons uit’  

(t: Maria de Groot, m: Eileen Silcocks): 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 

 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0E1bNmyPWww
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Zingen slotlied: ‘Alles zal zwichten en verwaaien’ (LB 601:3) 

Zegen, uitmondend in zingen:  AMEN. 
 

 
Organist: Maarten Westenberg  Kindernevendienst:  Tjitske Koops 
Ouderling: Hotze Talsma   Media:    Henk Ottens   
Diaken:   Elly Hendriks   Koster:    Berthold Koops 
Lector:  Janet Tijssen   

 
Collecte zondag 30 januari 
1e collecte: Project Guinee 

Stichting Centre Santé Yarie zet zich in voor ondersteuning van een 
gezondheidscentrum in Ansoumanya in Guinee. Fanusa Camara 
heeft, nadat hij vanuit Nederland teruggegaan is naar Guinee, een 

huisartsenpost opgebouwd, waar o.a. een arts, verpleegkundige, 
verloskundige en laborant uit Guinee werken. Familie Eising, die wij 
kennen vanuit onze gemeente, heeft deze stichting opgericht om 
Fanusa hierin te ondersteunen. 

 

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 30 januari worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar mevr. R.A. van Marle-van Raalte. 
  
Uit de gemeente 
Mevr. R.A. van Marle-van Raalte is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Dhr. Joh. van der Maten is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

Mevr. A. de Jong-van Dam verblijft in Villa Overbosch, Soestdijkerstraatweg 102, 1213 XH in 
Hilversum. 
Mevr. J.C. van de Bovenkamp-Scherpbier verblijft met ingang van 31 januari tijdelijk 
in Hanzeheerd, Brinkhoven (logeerkamer), Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. 
 

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.  
Tijdens de kerkdienst blijven de deuren open. Ook de 
buitendeur, dit i.v.m. de ventilatie.  

 
Na de dienst staat de koffie weer klaar!!! U kunt na de dienst meteen gaan zitten. De 
koffie wordt bij u gebracht.  
 
 

Welkom allemaal                                           

Jippie we mogen weer!! Zondag is er weer kindernevendienst. Wat zijn we hier blij mee. Jij komt 

toch ook?  De leiding. 

 
Thuis op de koffie 

Namens de diaconie willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het wegbrengen van plantjes voor 
onze jaarlijkse actie “Thuis op de koffie” van zondag 16 januari jl. Helaas was het ook dit jaar weer 
afgeven bij de deur, maar er hadden zich weer ruim voldoende mensen aangemeld om te helpen, 
zodat ook nu weer voor 11.30 uur alle plantjes al uit de kerk waren opgehaald. Nogmaals hartelijk 
dank voor ieders enthousiaste deelname. 

Lidie Dijkink, Elly en Peter Hendriks 
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Laatste loodjes actie Kerkbalans 

Velen van u hebben de antwoordenvelop vast al teruggebracht naar de bezorger in uw wijk. 
Een groot deel heeft ook al digitaal ingelogd en het digitale formulier ingevuld. 

Voor die mensen is dit bericht dus niet bedoeld. 
Maar wel voor die mensen bij wie het misschien even aan de aandacht is ontsnapt. 
Graag dus nog even uw aandacht voor de actie Kerkbalans. 
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:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

