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                        NIEUWSBRIEF 118 

 
    10 juni 2022 
   
  

 

 
Wij zijn in afwachting……. 

Afgelopen dinsdag zijn Elly Douwes en Fredie van Holst-Frölich 

naar Voorst gereden om daar de beroepsbrief te overhandigen 

aan ds. Marrit Bassa. Het was een prettig positief gesprek; we 

hebben ook kennis gemaakt met haar echtgenoot Maarten en 

zoontje Joppe. 

Nu wachten we af of ds. Marrit Bassa positief reageert op onze 

vraag of zij in Heerde als predikant wil komen werken. 

Ze gaat ook nadenken over een datum van intrede en wie dan 

de voorganger in deze dienst kan zijn. Deze datum zal 

gezamenlijk bepaald worden. 

Wat kunnen en mogen we verwachten van een nieuwe predikant. Zeer zeker niet een schaap 

met zeven poten zoals in het onderstaande gedicht staat. We denken dat deze predikant zeer 

zeker goed haar grenzen kan bewaken. Eén dag in de week zal een vrije dag voor haar zijn 

waar ze stevig aan vast zal houden. Welke dag dat zal worden, is nog in overleg. Er moet een 

werkplan gemaakt worden. We hebben afgesproken om dit samen met haar en Lida Brugmans 

op te pakken. 

Overigens heb ik nog wat meer gedichten gevonden over een dominee. In deze gedichten gaat 

men ervan uit dat een dominee altijd een man is…. 

Een vrouw op de kansel is geen unicum in de Ontmoetingskerk. Toch is de vrouwelijke 

dominee of vrouwelijke priester in veel kerkgenootschappen een punt dat gevoelig ligt en 
bediscussieerd wordt. Vrouwen in de kerk mogen op allerlei manieren bijdragen en meedoen, 
maar de vrouwelijke voorganger is in het kerkelijk veld niet algemeen gebruikelijk.  
Gelukkig zijn er wel mensen die dit aan de orde blijven stellen. Zij nemen Galaten 3 vers 28 als 
uitgangspunt: - ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of 
vrouwen – u bent allen één in Jezus Christus.’ 

Dat we deze zin met ons mogen meedragen en daarnaar handelen. 

(In het volgende gedicht is hij te vervangen door zij.) 

De dominee, een schaap met zeven poten 

Hoe ondankbaar in dit land 
is het vak van predikant. 
Altoos eist men van zo’n knaap 
zeven poten van één schaap. 

Gaat hij veel op huisbezoek, 
“dominee leest nooit een boek.” 
Maar studeert hij nog steeds verder, 
heet ‘ie “leraar” maar geen “herder.” 

Als hij ’t leven ernstig neemt, 
is hij “stijf” en “wereldvreemd.” 
Is hij vlot bij spel en sport, 
dan komt hij waardigheid te kort. 

 

Fredie van Holst-Frölich 

 

Legt hij zich – met mate – toe 
op liturgie, ’t heet “Rooms gedoe”. 
Maar zo niet, dan heet het weer: 
“geen gevoel voor stijl en sfeer”. 

Is hij voluit theoloog, 
prompt zegt men: “hij grijpt te hoog”. 
Tracht hij populair te spreken, 
men zegt: “praatje, maar geen preken”. 

Wat hij laat of wat hij doet, 
nooit en nimmer is het goed. 
Te allen tijd rust op zijn werk 
kritisch oog van volk en kerk. 

Daarom: heil de predikant 
Die, ’t klinkt vreemd in dit verband, 
heel dit heksenwerk verricht 
met een opgewekt gezicht 
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Vanwege miscommunicatie is er zondag geen Maaltijd van de Heer. 

Deze is verplaatst naar volgende week zondag 19 juni. 
  

Orde van dienst 12 juni 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  

Voorganger: ds. R. van Warven, Kampen 

 

OM TE BEGINNEN 

Welkom en afkondigingen 
Stil worden  

 

Psalm van de zondag  Luisteren naar Psalm 16 Vrij – Huub Oosterhuis 

Hoor je mij? 

Voor mij geen ander dan jij. 

Bij jou alleen ben ik veilig. 

 

Godheid had mij in haar macht.  Hoor je mij? 

Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht Voor mij geen ander dan jij.. 

Haar grote namen waaiden voorbij,  Bij jou ben ik veilig. 

de jouwe niet, die is hier, op mijn lippen. 

 

Voorganger: Groet  

 

Zingen: Lied 1003 - Stil is de straat 

 

Dorothee Solle  Credo 

 

Ik zal niet geloven  

in het recht van de sterkste,  

in de taal van de wapens,  

in de macht der machtigen. 

 

Maar ik wil wel geloven  

in het recht van de minste.  

 

Ik zal niet geloven  

dat alle moeite tevergeefs is.  

Ik zal niet geloven  

dat de droom van de mensheid  

een droom zal blijven. 

 

Maar ik wil wel geloven –  

altijd en ondanks alles -  

in de nieuwe mens, in de andere weg. 

 

 

Ik wil geloven in Gods eigen droom:  

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Ik wil geloven in de gekruisigde die leeft,  

in de mislukte die niet mislukt is,  

in de weerloze die door God niet in de steek 

wordt gelaten,  

in de liefhebbende wiens zaak God tot de 

zijne heeft gemaakt. 

 

God heeft de weerloze niet bewapend,  

Hij heeft hem niet te gronde doen gaan,  

maar Hij heeft hem juist als die weerloze 

erkend,  

aangenomen en liefgehad, dus opgewekt.  

In hem geloven is niets anders dan op hem 

ingaan, zijn weg gaan. 

 

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

 

Ik ga op reis en neem mee  

 

Ik ga op reis naar de vredige wereld van morgen en ik neem mee: mijn verlangen naar waarheid 

en liefde. De waarheid die ik zoek, is diep in mij verscholen. De Bron des Levens is te vinden in 

het welkom heten van mensen in het Levende Leven, maar ook in het welkom diep in onszelf. 

Ik vind ergens in de diepte van mijn bestaan een onuitputtelijke bron. 

 

Ik ga op reis naar de vredige wereld van morgen en ik neem mee: mijn verlangen naar de 

schoonheid van het goddelijke in het design van een prachtige natuur en de mens die kan 

ervaren in de dans, de muziek, de poëzie. Ik verwelkom jou en mij in de schoonheid van het 

leven.  
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Ik ga op reis naar de vredige wereld van morgen en ik neem mee: mijn verlangen naar 

verwondering. Ik heb ook twijfel in me. Wat rest is verwondering over het universum dat niet te 

vatten is. Wat er te doen valt in het ondermaanse is op zijn minst geloven in de waardigheid en 

heiligheid van de mens, elk mens, elk schepsel. Ik verwelkom jou en mij in de heiligheid van het 

bestaan.  

 

Ik ga op reis naar de vredige wereld van morgen en ik neem mee: mijn verlangen naar heelheid 

en eenheid. En ik noem die eenheid Bron, Oerbron, Diepste Grond, Zijn, Levensbron, Leven, 

Vuur, Licht, Mysterie, Gans Andere, de Heilige, Onnoembare, Onzienlijke, de Zich Verbergende, 

Barmhartige, Alwetende, Waarheid, Werkelijkheid. Ik verwelkom jou en mij in dat verlangen 

naar heelheid.  

 

Ik ga op reis naar de vredige wereld van morgen en ik neem mee: mijn verlangen naar 

barmhartigheid. Ik wil geraakt blijven worden door de lijdende mens, door Jezus, gedreven door 

een missie, op zoek naar waarheid en gerechtigheid. 

 

Ik ga op reis naar de vredige wereld van morgen en ik neem mee: mijn verlangen naar wat echt 

is. Ook als ik God niet zou kunnen vinden, dan toch geloof ik in de eigenschappen van de 

Eeuwige: liefde, barmhartigheid, ontferming, mededogen. Ik ga op weg naar het vinden van een 

uitweg uit eenzaamheid en angst, afgunst en haat, zinloosheid en doelloosheid. Ik ga op weg 

naar mijn ware bestemming. Ik verwelkom jou en mij in het Levende Leven, dat is onze 

bestemming, die we van de Eeuwige hebben gekregen. 

 

Zingen: Lied 452 - Als tussen licht en donker 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Lezing OT - Jesaja 38: 15 - 20   

Orgelspel 

Lezing NT - 1 Johannes 4: 16 - 21 

Zingen: Lied 462 - Zal er ooit een dag van vrede  

Meditatie   
Orgelspel 
De kinderen komen terug van de nevendienst 
Kinderlied: ‘Ik wens jou' van Trinity  

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

Voorbeden  

Dorothee Sölle - Onze Vader  

Aandacht voor de collecte 

Zingen: Lied 419 - Wonen overal 

Zegenbede                       
  
Durven wij te rekenen op een wonder, durven wij de Levende in ons midden te ontvangen? 
Zeggen wij ‘ja’ als de Eeuwige bij ons wil wonen? Het gebeurt vandaag, aan jou en mij: 

mensen van goede wil, op weg naar vrede, levend in liefde – dat is wonder van de Eeuwige.  
  
Gaan wij heen van hier in het vertrouwen dat de Levende met ons mee gaat, dat de Zoon ons 
gaande houdt op zijn weg, dat de Geest ons bezielt met kracht tot liefde.  
           
Organist: Daan Dekker   Kindernevendienst: Yvonne van der Wal 
Ouderling: Alfred van Olst   Media:   Erik Mateman 

Diaken:  Lidie Dijkink   Koster:   Gijsbert Pap 
Lector:  Murielle Stijf 
 

Collecte Zondag 12 juni  
1e collecte: Evangelisatiecommissie (Elisabethbode)       

De evangelisatiecommissie houdt zich bezig met de verspreiding 
van de Elisabeth Bode Daarnaast wordt in interkerkelijk verband 
in de zomermaanden een aantal openluchtdiensten 
georganiseerd op de Koerberg. 
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2e collecte: Doel van de maand: Mensenkinderen Albanië  

Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, 

Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via 

kerken en lokale organisaties. Onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden 

directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, we kopen de 

goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale 

economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed. We zetten ons al sinds 

2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast geven wij voorlichting om groepen en 

individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in 

nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie 

of etnische achtergrond. 

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”. 
 

Bloemen 
De bloemen van zondag 12 juni worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht 
naar mevr. J. de Jong-Wilhelm. 
 
Uit de gemeente 
Mevr. J. Grolleman-Eikelboom is vanuit het Isalaziekenhuis voor verdere revalidatie en herstel verhuisd 
naar Het Zonnehuis, afdeling Berkel - Berkelstraat 6, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle.  

 
Overleden 
Dhr. Jacob (Jaap) Dijkslag is 4 juni in de leeftijd van 82 jaar overleden in het Isalaziekenhuis. 
De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden op zaterdag 11 juni om 11.00 uur in de 
Ontmoetingskerk. Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op begraafplaats Engelmanskamp. 
Gelegenheid tot condoleren tussen 10.15 – 10.45 uur. Op verzoek van de familie ontvangt u als bijlage de 
rouwkaart. Tijdens de ochtenddienst van zondag 5 juni vond de gedachtenis in het midden van de 

gemeente plaats. 
 
Een tas vol vakantiepret 

Net als vorig jaar willen we weer meedoen aan de actie vakantietasjes. 
Deze tasjes zijn voor kinderen in de gemeente Heerde die niet op vakantie kunnen en een uitje zit er ook 
vaak niet in. We willen deze kinderen in hun vakantie toch verrassen met een mooi gevuld tasje. Het gaat 

om 200 kinderen van 0 - 12 jaar in de gemeente Heerde.  
Tot zondag 12 juni kunt u nieuw speelgoed inleveren bij de kerk. Als u geen speelgoed 
wilt of kunt kopen, mag u ook een financiële bijdrage doen. Er staat een bus op tafel in 
de kerk, maar u kunt het ook overmaken via de scipio-app. Wij zorgen dan dat er van 
het geld speelgoed wordt gekocht. 
Namens de Diaconie, 
Peter en Elly Hendriks, Bonenburgerlaan 40, tel. 06-4862063 

Lidie Dijkink, Braamkamp 18, tel. 06-4667007

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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