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NIEUWSBRIEF 111 
 
    22 april 2022 

   
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Genade 

 

Ik had een broer die 1½ jaar ouder was dan ik. We kibbelden veel, vochten vaak, meestal was hij de 

sterkste. Dan kwam hij boven op mij zitten, kietelde of kneep mij net zo lang tot ik riep: ‘Genade spijze 

brood, morgen is Gerrit dood’. Waar die rare spreuk vandaan komt, weet ik niet maar zo ging dat bij ons. 

Dat was mijn eerste ervaring met het woord genade. Als ik het gezegd had, mocht ik los. Een bevrijdend 

woord dus! 

Later ontdekte ik dat het woord genade veel mensen zwaar op de maag ligt. Als iemand genadebrood te 

eten krijgt, dan klinkt dat nogal neerbuigend. Alsof je niet zelf je leven op orde kunt krijgen, en niet de 

verantwoordelijkheid voor je eigen daden kunt dragen. Een dichter schreef: ‘Neem mij mijn zonden niet 

af, mijn zonden gaan mee in mijn graf’. Ik snap dat wel, ik wil ook graag voor vol worden aangezien, 

maar ik vraag me af of we langzamerhand niet zijn doorgeschoten naar een samenleving waarin je 

helemaal op je eigen verdiensten wordt teruggeworpen. 

Tegen beter weten in doen we alsof iedereen in ons land gelijke kansen heeft op onderwijs, gezondheid, 

geluk enz. In het verlengde daarvan ligt het dan puur aan jezelf als je van die kansen goed gebruikt 

maakt en succes hebt. Of juist niet en je maar met moeite het hoofd boven water houdt. Sociologen 

hebben het over de meritocratie: de merite (de verdienste) heerst. Een onbarmhartige manier van 

denken die geen rekening wil houden met lot, pech, erfelijkheid en noem maar op. 

 

Jezus vertelt het overbekende verhaal van de barmhartige 

Samaritaan. Die niet denkt in termen van  ‘eigen schuld, 

dikke bult’, die niet denkt: ,,Had-ie maar beter uit moeten 

kijken, had-ie maar niet alleen op reis moeten gaan’’ maar 

die snapt dat het bij elk mens een keer mis kan gaan, en 

dat je dan een ander mens nodig hebt. Maar het gaat Jezus 

om meer dan een les in goed doen alleen. Het gaat Hem 

er denk ik ook om dat in die genadige manier van doen van 

de Samaritaan iets van de genade van God aan het licht 

komt.  

 

Ik snap wel dat het lastig of zelfs niet te doen is om ‘genade’ onder te brengen in wetten en regels. De 

overheid moet alle onderdanen gelijk behandelen. Maar als samenleving zouden we er wel van op kunnen 

knappen om mensen niet alleen maar langs de lat van de verdienste te leggen. Maar om ook rekening te 

houden met tragiek, en om met wat meer gevoel voor genade naar elkaar om te kijken. 

 

Gerrit Heuver 
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Orde van dienst 24 april 2022, Ontmoetingskerk   09.30 uur 
 

Voorganger: ds. R. van Warven, Kampen 

 

Welkom - ouderling van dienst 

 

Aansteken kaars  

 

Moment van stil zijn 

 

Tekst voor de zondag: Jesaja 40: 18 - 22 

 

Zingen: Lied 1003 - Stil is de straat 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Lied 276 - Zomaar een dak 

 

Credo     

 

Zingen: Lied 1000 - Wij zagen hoe het spoor van God 

 

Schriftlezing: Jeremia 29: 4 - 14 

 

Orgelspel 

 

Schriftlezing: Lucas 9: 10 - 17 

 

Zingen: Lied 601 – Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 

Overweging 

  

Orgelspel 

 

Zingen: Kinderlied - Thomas 

  

Zingen: Lied 600 – Licht, ontloken aan het donker 

 

Gebeden  

 

Aandacht voor de collecte    

 

Zingen: Lied 419 – Wonen overal 

 

Zegenbede 

 

Orgelspel 

  

Organist: Henk van der Maten  Kindernevendienst: Tjitske Koops   

Ouderling: Fredie van Holst  Media:   Henk Ottens 
Diaken:    Wim van Ommen  Koster:   Gerard Rooks 
Lector:  Willeke Mateman  
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Collecte zondag 24 april   

1e collecte: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap  

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 

jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en 
buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij 
Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging 
brengt en onze weg verlicht. 
Onze visie is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar 

leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Dat willen we bereiken met twee hoofddoelstellingen: 

• De Bijbel open: Alle mensen kunnen de Bijbel ervaren als relevante bron voor hun leven. 
• Ieder kind: Alle kinderen krijgen de kans om voor hun vijftiende levensjaar de Bijbel te 

ontdekken. 
 
2e collecte: Diaconie 

 

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

 
Bloemen  

De bloemen van zondag 24 april worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht 
naar dhr. R. Koetzier. 
 
Uit de gemeente 
Dhr. R. Koetzier heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 
Mevr. H. de Jong-Tuinman verblijft in het Centrum voor ouderenpsychiatrie, afdeling 1, Postbus 1000, 
3850 BA Ermelo. 

Mevr. J. de Jong-Wilhelm is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Mevr. J.C. van de Bovenkamp-Scherpbier verblijft tijdelijk in woon- zorgcentrum Hanzeheerd, 
Brinkhoven (logeerkamer), Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. 

 

Vrijwilligersavond 

Bij ons in de kerk zijn heel veel vrijwilligers actief. Van het koffie schenken, tuin onderhouden, bezoeken 

afleggen, ambtsdragers, op maandag de kerk weer schoonmaken etc. Voor al deze mensen willen we een 

vrijwilligersavond organiseren. U kunt alvast 10 juni in uw agenda noteren. In de volgende nieuwsbrief 

komt er wel meer informatie te staan. 

 

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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