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NIEUWSBRIEF 101 

 

    11 februari 2022 

   

  

  
 

 

 

 

 

 
 
Wat is de overeenkomst tussen trekkers op het Malieveld en toeterende vrachtwagens in het 
centrum van Ottawa? Dat dit geen protest meer is, maar het recht van de sterkste.  

Een uiting van: ,,Prima dat er wetten zijn, zolang ze maar niet gelden voor mij. Ik wil vrij zijn.’’ 
En dat snap ik wel, want ik wil ook vrij zijn. Ik hou ook niet van autoriteit. 

Maar toch: dat iedereen recht heeft op eenzelfde hoeveelheid vrijheid, komt in de hoofden van 
zulke demonstranten niet op. Dat hun vrijheid om snelwegen of zelfs een heel stadscentrum te 
blokkeren de vrijheid van anderen ernstig hindert (de vrijheid om naar het werk te gaan, om een 
ambulance door te laten, om rustig te winkelen), telt niet. Dat jouw vrijheid ophoudt waar je de 
onvrijheid van een ander bewerkt, is filosofisch gedoe. 
 
In het klein maar even ontwrichtend is het: de 

vrijheid om geen hand uit te steken, om door rood 
te rijden, om de fiscus of de verzekering een poot 
uit te draaien, om met flink wat alcohol achter het 
stuur te kruipen (‘dat moet ik toch weten? Dat is 
toch mijn vrijheid?’). 
En dat er een wet bestaat die dit alles verbiedt, 

vindt de gemiddelde Nederlander (en dus ook 
Canadees) eerder lastig dan terecht. De wet, dat is 

vrijheidsbeperking. Je mag niet dit, je mag niet 
dat; de wet: dat is de politie, de rechter, een 
boete, gevangenis. Alleen maar narigheid. 
 
De Joden hebben een heel ander gevoel bij de wet. Zij hebben een jaarlijks, vrolijk feest dat 

Simchat Torah heet. ‘Pret van de wet’ zou je kunnen zeggen. Hoe kom je op het idee, pret van de 
wet??? 
Nou, ik denk: omdat ze nog een heel levendige, pijnlijk levendige herinnering hebben aan de tijd 
van vóór de wet. 
Voordat de wet er was, was er de wetteloosheid. 
En de wetteloosheid, dat is (zie boven): het recht van de sterkste. Het recht van de machthebbers. 
Het recht van uitbuiters, dictators, de Farao, Hitler, gewapende criminele bendes. 

 
En dan komt de wet. Een Godsgeschenk, zegt Israël, want die wet geldt voor laag én hoog, voor 
vrouw en man, voor lakeien èn voor koningen: in Israël was iedereen (3000 jaar geleden al!) voor 
de wet gelijk. De vrijheid van de koning hield op waar de onvrijheid van de lakei begon. 

Ja, dat zal er in de praktijk best eens anders hebben uitgezien. Ook toen waren er koningen die 
niet van hun hofdames af konden blijven, die meer belasting hieven dan rechtmatig was. 

Maar er was óók de wet. Goddank.  
 
Gerrit Heuver 
 
 

 

 
Welkom allemaal 

 
Zondag is er weer kindernevendienst.  
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Orde van dienst 13 februari 2022, Ontmoetingskerk 10.00 uur 
6e zondag na Epifanie 

 
Voorganger: ds. M.L. Eigenhuis, Lemele 

 

Welkom  

 

Stilte 

 

Zingen, als intochtslied: Psalm 92 vers 1, 2 en 3  Waarlijk, dit is rechtvaardig  

 

Bemoediging en groet 

 

Kyriegebed/gebed om ontferming 

 

Zingen, als Glorialied: Lied 304 vers 1, 2 en 3   Zing van de Vader die in den beginne 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Praatje met de kinderen die daarna de kerkzaal uitgaan en het Licht meenemen dat aangestoken 

wordt aan de Paaskaars 

 
1e Schriftlezing: Jeremia 17: 5 - 8   

 
Zingen: Psalm 1 vers 1 en 2 Gezegend hij, die in der bozen raad 
 
2e Schriftlezing: Lucas 6: 17 - 26  
 
Zingen: Lied 339a  U komt de lof toe, U het gezang 

 

Uitleg en verkondiging  

 

Zingen: Lied 991, alle verzen De eersten zijn de laatsten 

 

Onder het naspel van het lied komen de kinderen terug in de kerkzaal. 

 

Zingen, met de kinderen Lied 218, alle verzen  Dank U voor deze nieuwe morgen 

 

Gedachtenis: Mevr. Johanna (Annie) Veldkamp 
We ontsteken de kaars  
Gedachtenis  
Moment stilte… 

Zingen Lied 753: 1, 2 en 6 uit NLB (Er is een land van louter licht) 
 

Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, het gezamenlijk bidden van het Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven.  

 

Zingen als slotlied: Lied 863, alle verzen. Nu laat ons God de Here 

  

Zegen en het driemaal gezongen Amen 

 

Organist: Henk van der Maten  Kindernevendienst:  Jolanda Heirbaut  
Ouderling: Fredie van Holst  Media:    Hanneke Gerritsen 
Diaken:   Bart Heres   Koster:    Paul Dijkink 
Lector:  Murielle Stijf   
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Collecte zondag 13 februari 

1e collecte: Noodhulp - Werkgelegenheid voor jongeren in Nepal 

Omdat de werkloosheid in Nepal, vooral op het platteland, hoog is, vertrekken veel 

jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden 

slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die 

deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel 

migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee 

vielen hun inkomsten in één klap weg.  

Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 
jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen 

opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en 
coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. 
Met uw gift aan deze collecte geeft u jongeren in Nepal een toekomstperspectief. 

 
2e collecte Doel van de maand: Leprastichting 

Lepra wordt veroorzaakt door de leprabacterie en wordt overgebracht door hoesten 
of niezen. De leprabacterie tast de zenuwen aan, met als gevolg dat er 
verlammingen ontstaan en handen en voeten gevoelloos raken. Hierdoor kan 
iemand niet meer voelen of hij of zij zich verbrandt of wondjes oploopt. Grote 

wonden, infecties, blindheid en ernstige verminkingen zoals klauwhanden of 
stompvoeten zijn het gevolg. 

 
De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra en zonder ernstige lichamelijke en psychische 
klachten als gevolg van lepra. Ons doel? In 2040 een wereld zonder lepra! 

 

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”. 

 

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.  
 
Bloemen 

De bloemen van zondag 13 februari worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar mevr. A. de Jong-van Dam. 

  
Uit de gemeente 
Mevr. A. de Jong-van Dam is thuisgekomen uit Villa Overbosch in Hilversum. 
Mevr. J.C. van de Bovenkamp-Scherpbier verblijft tijdelijk in Hanzeheerd Heerde. 
 
Opgenomen in het ziekenhuis 

Dhr. Joh. van der Maten is thuisgekomen en weer opgenomen in het ziekenhuis. 
 
Overleden 
Mevr. Johanna (Annie) Veldkamp is 5 februari op 96-jarige leeftijd overleden. De dankdienst voor 
haar leven werd gehouden op donderdag 10 februari in de Ontmoetingskerk, met aansluitend de 
begrafenis op begraafplaats Engelmanskamp. Tijdens de morgendienst van zondag 13 februari zal 
de gedachtenis in het midden van de gemeente plaats vinden. 

  
Geboren 

Tobias Martyn (Tobias) Rens is 1 februari geboren. Hij is de zoon van Lammert en Chantal en het 
broertje van Fabian Rens. Na de morgendienst van 13 februari wordt de geboorteroos met de 
felicitaties namens iedereen van de Ontmoetingskerk bij het gezin gebracht. 
  
Huwelijksjubileum 

Dhr. Gerrit Heuver en mevr. Nelleke Heuver-de Vries mochten 5 februari hun 40-jarig 
huwelijksjubileum gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
  
 
 
 

 
Doopvont, doopjurken en doopfoto’s 
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Onlangs is in de ontmoetingsruimte een vitrine geplaatst waarin de eerste doopvont van onze kerk. 

Dit doopvont stamt uit 1870 en is tot 1962 in gebruik geweest. Vele (ouderen) van u zullen bij dit 

doopvont gedoopt zijn. Bij de doop hoort vaak een doopjurk of pakje. De commissie Kiek wil daarom 

rond dit doopvont tijdens de tijd rond Pasen doopjurkjes of kleding in de ontmoetingsruimte 

tentoonstellen. Ook zijn doopfoto's of kinderbijbels welkom. U kunt deze inleveren op maandag 14 

februari van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk.  

Met vriendelijke groet, commissie KIEK 

 
Giftcard Warenhuis Heerde 
Aan één van de antwoordenveloppen van de actie Kerkbalans zat de giftcard vastgeplakt. 

Er zit nog een tegoed op van € 5,-. 

Iemand zal deze giftcard vast missen. 
De eigenaar kan de giftcard dus afhalen bij ons, Hotze en Alie 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

