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NIEUWSBRIEF 112 
 
    29 april 2022 

   
  

 

 
Onderstaand artikel komt uit het ouderlingenblad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw april 2022  

en is geschreven door Gottfrid van Eck, theoloog en verhalenverteller. 

 

Merkwaardige vriendschap 
Rabbi Jacob Izaäk Horowitz, de Ziener van Lublin, krijgt regelmatig bezoek van een rijke, joodse 

zakenman die bij velen in de stad bekend staat als een afvallige. Deze man gaat nooit 

naar de synagoge, bidt niet en trekt zich niets aan van joodse rituelen en geboden, al 

is hij er wel mee opgegroeid. Desondanks is de zakenman goed bevriend met de 

rabbijn van Lublin. Telkens als de rijke man behoefte heeft aan een gesprek wordt hij 

vriendelijk door rabbijn Jacob ontvangen. Die neemt alle tijd voor hem. Enkele 

leerlingen van de Ziener begrijpen er niets van. ‘Hoe is het mogelijk dat onze rebbe 

dit doet? Hij leest de harten van mensen wanneer ze hem bezoeken, hij kent hun 

gedachten voordat ze ook maar één woord hebben uitgesproken. Waarom ziet rabbi Jacob dan niet in 

dat deze man totaal niet deugt?’  ‘Inderdaad. Echt onbegrijpelijk, want als onze rebbe de ziel van die 

zakenman goed leest, kan hij toch geen vrienden met hem zijn?’ Ze vragen hun leermeester om uitleg.  

‘Natuurlijk zie ik wat er in het hoofd en het hart van die zakenman leeft. Maar jullie weten toch dat ik me 

graag omring met mensen die vrolijk en vriendelijk zijn en dat ik een hekel heb aan sombere types die 

altijd zwaarmoedig en ernstig door het leven gaan? Sommige van mijn leerlingen zijn lichtzinnig. Ze 

overtreden de joodse wet, hebben even spijt en vervallen dan weer in hun oude gedrag. Andere leerlingen 

zijn altijd vroom en rechtschapen. Ze zondigen niet, maar zijn zelden blij en gelukkig. Mijn rijke vriend 

daarentegen kent geen enkel berouw, volhardt in zijn zonden en doet geen enkele belofte om anders te 

gaan leven. Maar hij is van nature altijd vrolijk en goedgehumeurd, daarom verheug ik me elke keer al 

hij op bezoek komt.’ 

 

Commentaar 
Rabbi Jacob Horowitz stond bekend om zijn bijnaam ‘Choseh’ – Hebreeuws voor ziener. Niet alleen omdat 

hij grote mensenkennis bezat en intenties achter iemands daden goed kon peilen, maar ook omdat hij 

volgens zijn leerlingen belangrijke gebeurtenissen kon voorzien. We moeten echter niet focussen op zijn 

wonderdaden of voorzienigheid, maar eerder op zijn doortastendheid en ‘doorzienigheid’. Doorzien van 

wat mensen ten diepste drijft, hun ware ziel voorbij religieuze rites en gewoonten.  

 

Daarom kon deze chassidische rebbe uit Lublin blijkbaar zonder enige moeite vriendschap sluiten met 

een afvallige, rijke Jood. Niet om die man te bekeren of tot vrijgevigheid te bewegen – om moralistische 

redenen dus – maar om zelf de vreugde van vriendschap te ervaren. De Ziener heeft ook eens gezegd: 

‘Wanneer je lichaam plezier ervaart, zal je ziel spirituele rijkdom genieten’. Vriendschap is blijkbaar zo’n 

genoegen met een hogere dimensie. In het contact tussen vrienden ligt levensgeluk besloten. 

 

Wij zijn bij een goede vriend niet alleen op ons gemak, maar kunnen ook helemaal onszelf zijn. Eerlijk, 

ontspannen, kwetsbaar, ontvankelijk. Dat lukt ons lang niet bij iedereen, sterker nog: het lijkt eerder een 

zeldzaamheid. Bij veel mensen met wie we omgaan zijn we vaak op onze hoede, trekken we een harnas 

aan of spelen een rol. Zo niet bij hechte vrienden. Voorwaarden voor zo’n diepe vriendschap zijn niet 

zozeer er gedeelde meningen op nahouden of dezelfde levensbeschouwing hebben, maar eerder totale 

acceptatie van iemand anders-zijn. Plezier beleven aan elkaars aanwezigheid. 

Naast gezondheid en materieel levensonderhoud – een dak boven je hoofd als 

het regent, een warme jas als het koud is, voldoende te eten als je honger hebt 

– is vriendschap een cruciaal gebied om na te streven en goed te onderhouden. 

Wanneer een mens zich écht gekend weet door een ander, zal hij spiritueel 

groeien. In die zin kan een aardse vriend een afspiegeling worden van een 

hemelse Vriend. Dat leert ons de scherp kijkende Ziener uit Lublin. 
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Orde van dienst 1 mei 2022, Ontmoetingskerk   09.30 uur 
 

Voorganger: dhr. Erwin Verboom 

Thema: “Zie je (het) wel” (derde zondag van Pasen - Misericordia Domini) 
 

VOORBEREIDING 
 
Welkom en Mededelingen 
Moment van Stilte 
Intochtslied: LB 221 - Zo vriendelijk en veilig als het licht, vers 1, 2 en 3 
Votum & Groet 

Klein Gloria: LB 195 - Ere zij de Vader en de Zoon (staande) 
Kyriegebed 
Groot Gloria: LB 305 - Alle eer en alle glorie, vers 1, 2 en 3 
 
RONDOM HET WOORD 
Gebed om de Heilige Geest 

Voor de kinderen: de kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het licht mee 

Eerste lezing: Jesaja 61: 1 t/m 3 (NBV 21) 
Zingen:  LB  608 - De steppe zal bloeien, vers 1 en 3 
Tweede lezing: Johannes 21: 1 - 14 (NBV 21) 
Zingen:  LB 1005 - Zoekend naar licht, vers 1, 2, 4 en 5 
 
Overdenking Zie je (het) wel…… (?) 
 

Zingen na de overdenking: We zingen de oude woorden van “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem” uit de 
Evangelische Liedbundel (ELB 122) afgewisseld met een aantal coupletten van NLB 637 “O vlam van Pasen, steek 
ons aan”. 
 
ELB 122 - Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, vers 1  
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. 

Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan! 
 
NLB 637 - O vlam van Pasen, steek ons aan, vers 1, 3 en 4  

 
ELB 122 - Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, vers 4 
Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan; 
een leven, door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. 

 
De kinderen komen terug van de Kindernevendienst 
 
Lied voor en met de kinderen: ‘Kom aan boord’  
 
COLLECTE EN GEBEDEN 
Dank- en voorbede 

Collecte    
Slotlied: LB 659 - Kondig het jubelend aan, vers 1, 2, 5 en 6 
Zegen 
 
Zingen: LB 708 – Wilhelmus van Nassouwe, vers 1 en 6 

 

Organist: Daan Dekker  Kindernevendienst: Irma van der Maten   
Ouderling: Elly Douwes  Media:   Ben van Damme 
Diaken:    Lidy Dijkink  Koster:   Berthold Koops 
Lector:  Aly Strikwerda  
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Collecte zondag 1 mei:  
1e collecte: Schuldhulpmaatje (Stichting Grip op de Knip Heerde) 

De Stichting Grip op de Knip Heerde. De belangrijkste kostenposten vormen de opleidingen voor de 

schuldhulpmaatjes en de jaarlijkse bijdrage aan de landelijke Stichting voor ondersteuning en 
begeleiding 
 

 
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 naar de Ontmoetingsruimte open, dit i.v.m. de ventilatie. 
 
Bloemen 
De bloemen van zondag 1 mei worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar de fam. 

Westenberg. 

 
Uit de gemeente 
Mevr. H. de Jong-Tuinman verblijft in het Centrum voor ouderenpsychiatrie, afdeling 1, Postbus 1000, 3850 BA 
Ermelo. 
Mevr. J. de Jong-Wilhelm is voor verdere revalidatie en herstel verhuisd naar afdeling IJsselheem in het 
Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

Dhr. H. Benjamins is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Dhr. J.F. van de Bovenkamp en mevr. J.C. van de Bovenkamp-Scherpbier verhuizen per 4 mei naar 
woonzorgcentrum Hanzeheerd, Brinkhoven, kamer 117/118), Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. 
 
Koffie-ochtend 
Komende woensdag 4 mei 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. Als 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 
ochtend is op 18 mei. 

 
Doopdienst 8 mei 
Op 8 mei zal Tobias Martijn (Tobias) Rens worden gedoopt, zoon van Lammert en Chantal en broertje van Fabian.. 

We vinden het fijn dat er dan weer een doopdienst is en natuurlijk is het dan helemaal leuk wanneer er 
weer veel kinderen in de kerk zijn zodat het een feestelijke dienst wordt. 
 
 
Mensen gevraagd: Fietstocht Hemelvaartsdag 26 mei 

Al heel wat jaren heeft de werkgroep ZWO een fietstocht verzorgd. Dit jaar zijn ze druk met de organisatie van een 
concert op zaterdag 21 mei a.s. in onze kerk voor ‘Amader Nir’. 

Omdat het een goede gewoonte is, vragen we of er mensen zijn die samen met nog iemand een fietstocht willen 
organiseren. Er is een draaiboek beschikbaar, evenals een ongebruikte fietstocht. 
Maar je mag er natuurlijk ook zelf één bedenken. Het is een leuke eenmalige klus. 
Als je dit wilt doen, geef je dan op bij Fredie van Holst. 
 
Vrijwilligersavond 

Bij ons in de kerk zijn heel veel vrijwilligers actief. Van het koffie schenken, tuin 
onderhouden, bezoeken afleggen, ambtsdragers tot op maandag weer de kerk 
schoonmaken. 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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