
1 
 

 

       

 

NIEUWSBRIEF 102 

 

    18 februari 2022 

   

  

  
 

Onderstaand artikel van classispredikant Wim Beekman, Fryslan, komt uit magazine 
Petrus. 
 
Met het klimmen van de jaren ontdek ik dat mijn geloof niet wortelt in een leerstelling of dogma. 
Niet aardt in een vastgelegde geloofsbelijdenis of kerkelijke uitspraak. Mijn geloof bloeit op uit 
liederen, leeft van versregels die zomaar ineens door mijn hoofd spelen. 
Soms is het een oud lied dat door mijn gedachten zingt. Bijvoorbeeld het gezang dat mijn moeder 
vroeger zong wanneer zij met een mand wasgoed de trap op liep. Op bergen en in dalen, ja overal 

is God. Waar wij ook immer dwalen, of toeven daar is God.  
En een nieuw lied doet het ook. Wanneer ik een eeuwenoude kerk binnenkom bijvoorbeeld. Dit 
huis van hout en steen dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van 
wie zijn voorgegaan.  
 
Ik denk dat een lied mijn ziel raakt omdat het poëzie is. Een gedicht vertelt nooit de waarheden 
van het hoofd. Het houdt niet van stelligheden. Nooit zal het je zeggen ‘hoe het is, wat er goed is 

en wat kwaad, wat mooi is en wat lelijk’.  
Verzen slaan het hoofd over. Liederen willen niet letterlijk genomen worden. Mijn moeder zong dan 
wel dat mooie refrein ‘ja overal is God’, maar dat betekende voor haar niet dat de lieve Heer op 
ieder plekje en achter iedere struik of boom te vinden was.  
Mijn moeders hart vond rust in de zekerheid dat, waar zij ook in verzeild raakte, en waarheen haar 
gedachten soms ook dwaalden of toefden, de lieve Heer haar zou bewaren en behoeden. Die 

zekerheid vond zij overigens niet vanzelf, daar moest zij hard om zingen.  
En zelf zie ik de ‘wolk gebeden van wie ons zijn voorgegaan’ niet daadwerkelijk tussen de balken 
van een kerkgebouw hangen. Maar mijn ziel mijmert erover hoe de mensen in dorp en stad eeuw 

in, eeuw uit op hun kerk hebben gepast. En hoe zij op die plek alles wat hun hart vervulde of 
bezwaarde in gebed omhoog hebben gezonden.  
 
Soms droom ik dat gelovigen hun debatten en discussies laten rusten. Want je kunt bijvoorbeeld 

over de schepping met elkaar een stevige boom opzetten. In zeven dagen of niet? En hoe zit dat 
dan met de wetenschap?  
Je kunt elkaar ook gewoon Guido Gezelle voorlezen: Mij spreekt de blomme een tale, mij is het 
kruid beleefd, mij groet het altemale, dat God geschapen heeft! Tegen zo’n dichterlijke eenvoud 
kan geen wetenschap, geen belijdenisgeschrift, geen kerkelijk dogma op.  
Geloven is poëzie. De poëzie van de ziel. Elk feit en alle kennis van het hoofd komt daarbij in de 
schaduw te staan. In de kerk doen we gelukkig voortdurend aan poëzie. We zingen psalmen en 

gezangen voor en na alles wat we met veel woorden proberen uit te leggen. Al zingend kunnen we 
dan weer even opademen. 
 
 

 

Wat is het fijn dat we 

weer mogen zingen! 
 
 
Dit lied is het meest 
geliefde  
Protestantse kerklied 
 

 
 
 

 
 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn Ga met God en Hij zal met je zijn: 

jou nabij op al je wegen  in zijn liefde je bewaren, 

met Zijn raad en troost en zegen. in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn Ga met God en Hij zal met je zijn. 

bij gevaar, in bange tijden  tot wij weer elkaar ontmoeten  

over jou Zijn vleugels spreiden  in Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn Ga met God en Hij zal met je zijn 
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Welkom allemaal 
 

 

 
 
 

 

                      Zondag is er kinderneven- en Tienerdienst  
 

 
Orde van dienst 20 februari 2022, Ontmoetingskerk 10.00 uur 

 
Voorganger: pastor Lida Brugmans 
 

Thema: droom van een boom 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

Intochtslied: 885: 1  Groot is uw trouw, o Heer 

Votum en Groet 

Zingen: Lied 885: 2  Gij geeft ons vrede 

Gebed bij psalm 71 

Glorialied: 869: 1 ,2, 6  Lof zij de Heer, ons hoogste goed 

Inleiding 

Zingen: Lied: 333  Kom, Geest van God 2x 

Bijbellezing: 

1e lezing 1 Petrus 5: 5b - 7  

In de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn,  

want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. 6 

Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats 

geven. 7 U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. 

Zingen: Lied 333  Kom, Geest van God, maak onze harten  

2e lezing Ezechiël 31: 1 - 5 

1Op de eerste dag van de derde maand in het elfde jaar richtte de HEER zich tot mij:  

2‘Mensenkind, zeg tegen de farao, de koning van Egypte, en tegen zijn volk: “Wie is er zo groot als 

jij? 3Ooit was er een cipres, een ceder van de Libanon, met mooie takken, als een woud dat schaduw 

geeft, duizelingwekkend hoog, zijn kruin raakte de wolken. 4Water deed hem groeien, de oervloed 

maakte hem groot: rivieren stroomden waar de ceder was geplant, vanuit de oervloed vloeide het 

water naar alle bomen van de aarde. 5Zo werd hij de hoogste van alle bomen, zo kreeg hij brede 

takken en lange twijgen, door al het water uit de diepte. 

Woorden bij het woord 

Zingen: Lied 1001: 1, 2, 3  De wijze woorden en het groot vertoon 

Kinderlied 

Gebeden en voorbeden  

Aandacht voor de collecte 

Voorstellen: Erwin Verboom, preeklezer 

Zingen: Slotlied 653: 1, 3, 4, 7  U kennen, uit en tot U leven 

Zegen 

Gezongen Amen 

Orgelmuziek 

 

 
Organist: Theo van der Wal  Tienerdienst:  Karen Dalhuisen  

Ouderling: Mart Meeske   Kindernevendienst:  Yvonne van der Wal  
Diaken:   Wim van Ommen  Media:    Bart Heres 
Lector:  Willeke Mateman  Koster:    Gijsbert Pap 
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Collecte zondag 20 februari 
1e collecte: Stichting Leergeld Noord Veluwe 

Stichting Leergeld Noord Veluwe is aangesloten bij Leergeld Nederland, een 

landelijke organisatie van lokale stichtingen. 
Leergeld verleent plaatselijk steun aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van 
een laag inkomen van ouders of verzorgers onvoldoende kunnen deelnemen aan 

schoolse en buitenschoolse activiteiten. 
Kinderen weer laten meedoen!  
Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles. Ook kunnen we vaak een 
(tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale 
levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.  
Wie helpen we? 

Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij 
dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van 
een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn. 
Wat voor hulp kan aangevraagd worden? 
Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op vier verschillende gebieden: 
Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn. 
 

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”. 

 

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 20 februari worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar dhr. H.A. Abels. 
  

Uit de gemeente 
Dhr. Joh. van der Maten is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mevr. A. de Jong-van Dam is afgelopen week opgenomen in het Isalaziekenhuis in Zwolle, maar 

hoopt 18 februari weer thuis te komen. 
Mevr. J.C. van de Bovenkamp-Scherpbier verblijft tijdelijk in Hanzeheerd, Brinkhoven 
(logeerkamer), Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. 

  
Huwelijksjubileum 
Dhr. Barend Nijk en mevr. Marian Nijk-Kuiper hopen 23 februari hun 50-jarig huwelijk te 
gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 

  
Collecte zondag 6 maart NOODHULP Afrika - met werkgroep ZWO als verdubbelaar 

Ergste honger sinds 40 jaar in Afrika - dringend water en voedsel nodig 

De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op 
sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen 

mensen dreigt honger.  
Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en 
sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde 
Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend 

geweest. Omdat er ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt 
het alleen nog maar erger. 
Kerk in Actie staat in de startblokken om de getroffen bevolking te helpen met water, voedsel en 

medicijnen. “We installeren tanks om water op te slaan dat met vrachtauto’s zal worden 
aangevoerd. Aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding 
geven, delen we extra voedsel uit. Ook dieren helpen we met water, voedsel en medicijnen, zij zijn 
immers voor veel mensen hun inkomstenbron”, zegt Hilda Timmerman, relatiebeheerder voor 
Ethiopië en Kenia bij Kerk in Actie. 
Uw bijdrage betekent voor de inwoners van de getroffen gebieden het verschil tussen leven en 
dood. 

Onze dringende vraag is: wilt u hieraan bijdragen met een gulle gift?  
De werkgroep ZWO heeft toegezegd de opbrengst van deze collecte te verdubbelen.  
Preeklezen 

https://donatie.protestantsekerk.nl/kerkinactie/?projectid=7016N00000096ZeQAI&utm_source=email_noodhulp&utm_medium=email&utm_campaign=noodhulp-honger-afrika-diaconiezwo
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Preeklezen…, dat is wat in veel kerken gebeurt als er geen predikant beschikbaar is. Zo ook bij ons 
in de kerk. De preeklezer leest een preek en leidt de kerkdienst volgens een vooraf gegeven 
liturgie. 

In onze kerk is Gerard Doggen één van de preeklezers. Maar Erwin Verboom wil dit naast Gerard 
ook gaan doen. Zondag in de dienst zal hij voorgesteld worden. 
 

Werken van Barmhartigheid, geef voor eten 
Aswoensdag, 2 maart, is het begin van de 40 dagentijd. De 40 dagentijd staat dit jaar in het teken 
van de 7 werken van barmhartigheid, een opdracht die ons allemaal aangaat. De eerste week heeft 
als thema “Geef de mensen die honger hebben te eten”. 
Daarom wil de Diaconie Aswoensdag een sobere maaltijd, soep en brood, organiseren. Deze 
maaltijd is voor iedereen, gezinnen, alleen gaanden, ouderen enz. Iedereen is welkom. We vragen 

wel een vrijwillige bijdrage. De opbrengst wordt toegevoegd aan die van de 1e collecte op zondag 6 
maart die gehouden wordt voor hulp voor de honger in Afrika. De opbrengst wordt door ZWO 
verdubbeld. 
We willen om 17.30 uur beginnen met de maaltijd. Voor belangstellenden is er vervolgens om 
19.00 uur een Vesper die wordt geleid door onze pastor, Lida Brugmans. 
Voor het deelnemen aan de maaltijd graag opgeven bij Elly en Peter Hendriks,  
tel. 0626796846 of 0648620635. 

Als vervolg op deze maaltijd is de wens om in deze 40 dagentijd iedere donderdag een 

vastenmaaltijd te organiseren. Hiervoor zijn wel vrijwilligers nodig. Mensen die hierbij willen helpen 
kunnen zich tot 2 maart opgeven bij Fredie van Holst, tel 0639023704. 
Namens de Diaconie,  
Elly en Peter Hendriks 
 
‘De Maaltijd van de Heer, je viert het samen!’ 

De Maaltijd van de Heer is een wezenlijk onderdeel van gemeente-zijn. Toch kun je als kerk best 
worstelen met de vorm. Hoe zorg je ervoor dat die vorm aansluit bij de inhoud? En hoe kun je 
aandacht geven aan de beleving van ‘de Maaltijd van de Heer’?  
Vóór corona-tijd kenden we de zittende en de lopende viering. Vanwege het besmettingsgevaar is 
er twee jaar geleden gekozen voor de lopende vorm: zelf het brood te pakken en de wijn zit voor 
iedereen in klein bekertje.  

In de kerkenraadsvergadering van woensdag 16 februari hebben we hierover gesproken en 
besloten dat we, om hygiënische redenen, het houden bij een lopende viering.  
Voor sommige mensen zal dit een teleurstelling zijn. Misschien zijn er mensen die opgevoed zijn 
met een tafelviering en moesten dit al loslaten voor een viering in de banken. Toen kwam de 

lopende viering. Wij vonden een compromis om het afwisselend te doen. Daar komt dus nu een 
eind aan. Als gemeente komen we in beweging door naar voren te lopen om daar het brood en de 
wijn te ontvangen. Er is altijd een ambtsdrager die rondgaat met het brood en wijn voor mensen 

die moeilijk ter been zijn. 
Maar, uiteindelijk is de vorm ondergeschikt aan de inhoud. Het gaat echt om de rijke inhoud van de 
Maaltijd van de Heer. 
 
Koffie-ochtend 
Komende woensdag 23 februari staat de koffie weer klaar in de Ontmoetingsruimte van de kerk.  
Voel u dan vrij om zomaar even binnen te komen, een kop koffie te drinken, een praatje te maken. 

Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom.  
Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig 
naar de kerk te gaan, laat het dan weten bij Fredie van Holst. 
De volgende koffie-ochtenden zijn op 9 en 23 maart. 
 
WIE O WIE 

Wie heeft er in de schuur nog een dames-/herenfiets staan die niet meer wordt gebruikt en waar 
een ander nog veel plezier van kan hebben?  
Bel me 0578-842998 of per mail cschouten1943@outlook.com  en ik zorg dat hij goed terecht 
komt.  Bij voorbaat dank!  
Els Schouten 

  
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 
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