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In mijn jonge jaren hadden we de koude oorlog. En was ik bij tijd en wijle echt bang dat het een 

hete oorlog zou worden. Dat de bom zou vallen vóór ik volwassen zou zijn. Na de ‘glasnost’ van 

Gorbatsjov en de val van de muur ebde die angst wat weg. Toch bleef ik de extreme bezuinigingen 

op onze defensie nogal lichtzinnig vinden. En gaf ik (alléén op dit punt!) Trump groot gelijk: de EU 

moet voor zijn eigen verdediging zorgen.  

 
Niettemin: wie hield er nu vóór 24 februari echt rekening 
mee dat er na meer dan 75 jaar vrede in West-Europa weer 

een complete oorlog uit zou breken? Tussen twee moderne 
landen? Een strijd die alleen maar verliezers op kan leveren? 
Dat geloofde je toch niet? 
 

Ik heb al meerdere journalisten en commentatoren de 

afgelopen dagen horen zeggen: ‘We zijn veel te naïef geweest. 

We hebben tot het laatst toe gedacht dat zelfs Poetin zich zou 

laten leiden door redelijkheid.’  

Ik denk zelf dat het probleem nog ergens anders ligt: we zijn 

in ons rijke Westen helemaal en uitsluitend gaan denken in termen van geld. Van kapitaal, van winst. 

‘It’s the economy, stupid!’  

Opeens moeten de oligarchen (het best te vertalen met ‘rijke stinkerds’) hard worden aangepakt. 

Maar toen ze met hun grote koffers roebels arriveerden op de Zuid-As, of er hun luxe villa’s in 
hartje Londen mee kochten, was het toch al méér dan duidelijk dat dit geld stonk? Zo snel rijk 
worden, dat kan toch alleen door de Russische Jan-met-de-Pet uit te zuigen? Maar daarvoor sloot 
West-Europa ogen en oren. 

 

Dat Poetin met deze oorlog zichzelf financieel benadeelt, en zijn volk nog meer, ja dat snapt hij ook 

wel. En dáárom dachten we dat hij het niet zou doen: Oekraïne binnenvallen. Maar al die sancties, 

die haast óók alleen om geld draaien, die raken hem niet. Niet wezenlijk. 

En dat is nou het verschil. Doordat in onze samenleving geld het hoogste goed is geworden, zijn 

we gaan denken dat voor anderen ook wel zo zal zijn. Maar het bestaat dus nog: een motief, een 
drive, een agressie die door geen enkel economisch perspectief getemperd wordt. 
Dat bebaarde Jihad-strijders zo denken en handelen, daar zijn we langzamerhand aan gewend. 
Maar dat ook een goed opgeleide, witte man in een keurig pak-met-stropdas zo handelt, dat 
snappen we niet en daar hebben we ook geen verweer tegen. 
 
Misschien moet ons verweer wel zijn dat we echt wat inleveren van de ongebreidelde luxe waar de 

meeste (maar lang niet alle) Nederlanders in leven. En dat we van dat geld dan onze samenleving 
versterken. Naar buiten: onze defensie, maar ook naar binnen: een eerlijke verdeling van inkomen, 
kennis en kansen. Want ook dat is defensie: investeren in maatschappelijke weerbaarheid. 

 

Gerrit Heuver 
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Orde van dienst 13 maart 2022, Ontmoetingskerk 10.00 uur 
2e zondag Veertigdagentijd 

 

Voorganger: ds. Sjoerd Muller, Beekbergen 

 

Welkom en mededelingen 
Moment van stilte 
Zingen Lied 538: 1, 2 en 4 “Een mens te zijn op aarde” 
Votum en groet 

Gebed 
Glorialied: oorlogslied “Hoe kan er in de wereld vrede zijn?” aangedragen door Henk van der Maten 

(melodie Lied 221 “Zo vriendelijk en veilig”, tekst: Ria Borkent) 
 
Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
 

1.Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, 
wanneer soldaten sneuvelen in pijn 
en burgers schuilen in verborgen kelders. 

Als de agressor aast op meer terrein 
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. 

  
2.Wie zo zijn hele leven achterlaat 
en vluchten moet naar nergensland en verder  
zij gaan berooid in tranen over straat. 
Geef onderweg aan hen een goede herder, 
een mens die helpt, een deur die open staat, 
een hart vol liefde, in de nood een redder. 

 

3.Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan, 
het leven is bij u in goede handen. 
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, 
een warm onthaal van vrijheid, open armen. 

U helpt ons in de strijd van het bestaan 
en geeft als wapen: liefde voor de ander. 

  
 

 
Kindermoment door Yvonne met aansluitend projectlied “Een slinger van verhalen” 
Gebed om de Geest  
Lezing: 1 Koningen 18: 41 - 46 
Zingen Lied 107: 1, 3 en 4  “Gods goedheid houdt ons staande” 

Lezing: Romeinen 8: 12 - 21 
Preek  

Zingen Lied 906: 1, 5 en 8 “God is tegenwoordig”  
Aandacht voor de collecte 
Slotlied Lied 981: “Zolang er mensen zijn op aarde” 
Zegen 

 
Organist: Daan Dekker    Kindernevendienst:  Yvonne van der Wal 
Ouderling: Alfred van Olst    Media:    Ben van Damme 
Diaken:   Peter Hendriks    Koster:    Berthold Koops 
Lector:  Annemieke van de Weerdhof  

 

 

 

Collecte zondag 13 maart:  

1e collecte:  Bangladesh - Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen 
In Bangladesh koken de vrouwen veel op houtovens. Deze zijn duur, gebruiken 
veel hout en de rook veroorzaakt gezondheidsproblemen. Een vernieuwd 

kooktoestel veroorzaakt minder rook, maar zet bovendien de helft van het 
verstookte hout en groenafval om in biochar. De vrouwen vermengen dit met 

organische mest van hun vee en verkopen de biochar als natuurlijke 
bodemverrijker. De biochar vergroot de bodemvruchtbaarheid en houdt water 
langer vast - een groot voordeel in droge periodes. De biochar levert daardoor een 
belangrijke bijdrage aan een hogere voedselproductie. Heel belangrijk in een land 
waar de voedselvoorziening ernstig bedreigd wordt door overstromingen of juist 

door droogte. 
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2e collecte: Noodhulp Oekraïne 

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons 

hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Kerk in Actie geeft 

via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan 

de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de 

buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg 

opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor 

onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.  

Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw 

bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een 

noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. 

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties in Oekraïne. Zij 

hebben onze steun harder nodig dan ooit! 

Daarom vragen we u dringend om uw gebed voor de mensen in Oekraïne en om een extra gift 

voor noodhulp. 

 
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” 
 

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

De collecte van 6 maart resulteerde in een bedrag van 907,00 euro en met de 
verdubbeling door de Werkgroep ZWO kunnen we nu een bedrag van 1.814,00 
euro overmaken. 
Uw bijdrage betekent voor de inwoners van de getroffen gebieden het verschil 
tussen leven en dood. 
 

Symboliek 40-dagentijd. Thema: Van woestijn tot paastuin 

We volgen de traditionele lezingen voor de 40-dagentijd. 
Vandaag lezen we Matt. 17: 1 - 9, “de gedaanteverandering”. 
  
De 40-dagentijd is een tijd van bezinning. 
Het is een tijd om meer dan anders na te denken over goed en kwaad, Zuid en Noord, recht en 
vrede. In Gods Naam. 
We zijn op weg naar Pasen. 

Onderweg komen we mensen tegen die een eindje met ons meelopen. 

Jezus gaat met Petrus, Johannes en Jacobus een berg op, een plaats waar God zich openbaart. 
De drie discipelen zien Mozes en Elia praten met Jezus en horen een Stem: 
Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem. 
Ook wij mogen luisteren naar Zijn stem, die zegt: Zoek de balans in je leven, 
voor jezelf, voor elkaar en heel de bewoonde aarde. 

 

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 naar de Ontmoetingsruimte open, dit i.v.m. de 
ventilatie. 

 
Bloemen 
De bloemen van zondag 13 maart worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar de fam. Grolleman. 
  

Uit de gemeente 
Mevr. J.C. van de Bovenkamp-Scherpbier verblijft tijdelijk in Hanzeheerd, Brinkhoven 

(logeerkamer), Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. 
Dhr. J.F. van de Bovenkamp verblijft in het Isala Diaconessenhuis, Hoogeveenseweg 38, 7943 KA 
Meppel. 
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De veertien staties van de Kruisweg 
Tijdens de 40 dagen hangen in de kerkzaal 14 afdrukken van de staties gemaakt door de 
Nederlandse schilder Jan Toorop. 

 
Jezus valt de eerste keer onder het kruis (3) 

Het valt voor Jezus niet mee om zijn kruis te dragen. Door de geseling 
heeft hij veel van zijn krachten verloren. Hij gaat gebukt onder het 
kruis en valt. Een soldaat gebiedt hem zijn weg te vervolgen. De 
menigte kijkt toe en doet niets. 
Als iemand je laat vallen, doet dat pijn. Van het ene moment op het 
andere is een mooi contact verbroken. Waarom? Is er iets verkeerd 

gezegd? Kan het uitgesproken worden? Tal van zaken flitsen door je 
hoofd? Het geeft een enorme onrust. Vaak zijn mensen die er niets 
aan kunnen doen daar de dupe van. We moeten ons verdriet kunnen 

uiten. Op dat ene moment ben je jezelf niet meer. Je voelt dat je valt. Toch ga je verder op zoek 
naar nieuwe wegen. 

Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder (4) 

Een dramatische ontmoeting. De gezichten spreken boekdelen, Maria 

en Jezus kijken elkaar recht in de ogen. Wat gaat er door hen heen? In 
hun blikken zie je onmacht, pijn en smart. Tegelijk is het een moment 
van tederheid. Het gezicht van de soldaat is ruw en meedogenloos. Ze 

moeten verder. 
 
Gelukkig is vaak de relatie tussen ouder en kind uniek te noemen. Op 
een bepaalde leeftijd worden je ouders echte vrienden, tochtgenoten 
voor onderweg. Ze staan letterlijk en figuurlijk langs de weg van je 

leven. Wat gaat er door ze heen als ze deelgenoot worden van je angst, pijn en verdriet? Het laat 

hen niet onberoerd. Het tekent ook hun leven. Daarom kunnen ze voor jou een veilige thuishaven 
blijven. Een ontmoeting met hen, op welk moment ook, doet goed. 

Werkgroep ZWO  
Spaardoosjes 
In de veertigdagentijd zorgt ZWO zoals elk jaar voor spaardoosjes. Deze liggen in de hal en de 

ontmoetingsruimte van de kerk. U/jij kunt er één meenemen om te gaan sparen voor jongeren in 
Libanon. Lees voor verdere informatie het ontmoetingsblad. 
 

Vastentip 

Dit jaar staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. In de week van maandag 14 maart tot 
zaterdag 19 maart is dat 'de zieken bezoeken'. 

Stuur een kaartje naar wie bemoediging nodig heeft of breng iemand die ziek of ouder is een 
bezoekje. 

 

Paasgroetenactie 2022 

Zondag schrijven we paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen 

in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant 

Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt Gods licht uit 

dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad 

staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.” De kaarten voor de 

gedetineerden liggen in de grote zaal, hierop kunt u uw bemoediging en groet schrijven. Graag zelf 

een pen meenemen. Er liggen suggesties voor een bemoediging klaar.  

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks 

op staat bv. uw voornaam. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd 

zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis 

als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. De gedetineerde ontvangt ook 

een kaart die hij/zij zelf kan versturen. Wij vragen u om hiervoor postzegels mee te nemen of 

een kleine bijdrage achter te laten. 

 
Zegendienst voor voedsel en werk - zondag 13 maart a.s.    
De winter is voorbij, het voorjaar komt eraan: een nieuw seizoen.  
Of zoals een dichter uit de vorige eeuw het zei: een nieuwe lente - een nieuw geluid.  

Zondag a.s. vieren we als gemeente dat nieuwe seizoen van werken, zaaien en oogsten. Letterlijk, 
wat betreft de agrarische sector, maar ook op alle niveaus van onze samenleving. Ook daar wordt 
met veel inzet gewerkt en gehoopt op een goed resultaat. 
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Over al die inzet – voor voedsel en werk – vragen wij op deze zondag de zegen van God - de 
Schepper van alle leven.  
Zondag hangt ook ons themakleed – Van U is de toekomst - weer voor in de kerk. 

En de mogelijkheid bestaat om uw gebedsintenties daarbij te hangen. 
Deze intentie mag in een envelop meegenomen worden naar de kerk om daar bevestigd te worden 
op het themadoek.            

Werkgroep Vieren 
 
Vastenmaaltijd 
De diaconie en de werkgroep vieren organiseren in de 40-dagentijd elke donderdag een sobere 

maaltijd, soep en brood. Deze maaltijd is voor iedereen, gezinnen, 
alleengaanden, ouderen enz. Iedereen is welkom. We willen om 18.00 uur 

beginnen met de maaltijd. Van harte welkom! 

 

Meditatieve wandeling Onderweg naar Pasen 
In de veertigdagentijd – onderweg naar Pasen - organiseert de Ontmoetingskerk 

in Heerde een meditatieve wandeling. 
Het thema bij deze wandeling is ‘de kruisweg’.  
Een kruisweg is een serie van veertien staties, die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengt. 
De kruisweg biedt de mogelijkheid om stil te staan bij wat Jezus heeft meegemaakt in de laatste uren 

van zijn leven op aarde.  
 

Bij deze wandeling maken we gebruik van enkele afbeeldingen van de kruiswegstaties getekend door 
Jan Toorop (1858-1928). De wandelingen worden gehouden op: 
woensdag 23 maart a.s. van 14.00 – 16.00 uur en zaterdag 9 april a.s. 9.30 – 11.30 uur. 
De start is op de parkeerplaats bij de Schaapskooi. 
Na ontvangst met koffie/thee, kennismaking en uitleg van de meditatieve wandeling wandelen  

we ca. 4 km. 
Met slecht weer wijken we uit naar de Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 voor een alternatief 
programma. U/jij bent van harte welkom. 
Contactpersoon is Lida Brugmans, pastor@okheerde.nl, tel. 06-12639287. 

 
Opvang vluchtelingen Oekraïne 
Namens het IDO heeft Chris Burger een mail gestuurd naar wethouder Stefan Nienhuis dat leden 

van de kerken in Heerde bereid zijn te assisteren in de opvang van de vluchtelingen. 

Hierbij doen we een oproep voor aanmelding van vrijwilligers die kunnen helpen bij de volgende 
activiteiten: 
  
1. Als de gemeente Heerde Groot Stokkert open wil stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne zullen 

de bungalows en het hotel bouwkundig (ook elektra, CV en loodgieter werk) opgeknapt moeten 
worden en daar kunnen we als vrijwilligers bij assisteren. 

2. Als er vluchtelingen verblijven, zullen we vrijwilligers nodig hebben om voor kleding, eten en 
medische hulp te zorgen.  

Zodra wij een verzoek van de gemeente als IDO ontvangen, kunnen we direct in actie komen. 
 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij: Chris Burger tel. 06-12599754 of via de mail: 
ac.burger@hccnet.nl. 

 

Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld 

We nodigen alle senioren van harte uit tot het bijwonen van de bijeenkomst van de PCOB in het 

Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde op woensdag 16 maart om 14.30 uur.  

Dan hoopt voor ons te spreken Willem van der Weerd, eigenaar van de fietswinkel in Oene.  

Hij vertelt ons hoe hij ertoe gekomen is om fietsenmaker te worden. En hoe een bepaalde manier 

van denken en werken hem hebben geïnspireerd om mensen te willen helpen om van hun 

ZADELPIJN  af te komen. En wie wil dat nou niet???  

Het belooft een boeiende middag te worden en we zijn ongelooflijk blij dat we elkaar na zo’n lange 

tijd weer kunnen ontmoeten!  

Hartelijk welkom en de toegang is gratis.  

 
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 063902370 
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