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                        NIEUWSBRIEF 119 
 
    17 juni 2022 

   
  

 

 

 
 

Een nieuw begin! Beroep aan ds. Marrit Bassa aangenomen! 

We krijgen een nieuwe dominee.! 
 

In de nieuwsbrief van de vorige week heeft u kunnen lezen dat Elly Douwes en  
Fredie van Holst de beroepingsbrief hebben gebracht bij ds. Marrit Bassa.  

 

Op woensdagavond 15 juni heeft zij persoonlijk een antwoord gebracht en dit 
voorgelezen in de werkgroep pastoraat.  
 
Ze geeft aan dat ze de roeping aanneemt om predikant te worden in onze gemeente. 
Het doet haar goed om opnieuw geroepen te mogen zijn. Opnieuw geroepen om het 
ambt op te pakken en op een nieuwe plek voorganger te zijn.  

 
In gesprekken en tijdens ontmoetingen zag ze een gemeente die leeft en iets wil 
betekenen, maar ook een gemeente die leiding nodig heeft en zoekend is haar 
identiteit vorm te geven in de eigen woonplaats en in de huidige tijd.                       
Ze geeft aan dat ze de roeping aanneemt in de overtuiging dat God hen nieuwe 
wegen wijst en dat de Geest hen hierin verder wil leiden.                                          
 

Ze gaan een roerige periode tegemoet. Afscheid nemen in Klarenbeek, Voorst en 
Wilp, verhuizen naar Heerde. Maar ze hebben goede moed en hopen in Heerde 
helpende handen te vinden waar dat nodig is.                                                                    

 
Op zondag 9 oktober zal ze tijdens een middagdienst om 15.00 u. intrede doen.  
Maar daar zult u later meer van horen. 

 Lied 970 

 
Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, één is het licht, 
wij zijn één in Christus. 

 
Ranken zijn er vele, één is de stam 
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, één is de stam, 

wij zijn één in Christus. 
 
Gaven schonken Hij vele, één is de Geest, 

Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 
 
 

Velen mogen dienen als onze Heer, 
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen als onze Heer, 
wij zijn één in Christus. 

 
Leden zijn er vele, één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, één is zijn kerk, 

wij zijn één in Christus. 
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Orde van dienst 19 juni 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  

Voorganger: ds. Sjoerd Muller, Beekbergen 

 

Thema: "Jezelf zijn? Hoe doe je dat?"  
 

Welkom en mededelingen 
Zingen: Lied 214: 1, 6 en 8 “Het licht dat weer opnieuw begon” 
Votum en groet 
Zingen: NLB 65: 1, 4 en 6 “De stilte zingt U toe, o Here” 
Kinderen gaan naar de nevendienst  
Gebed 
Zingen: NLB 304: 1 t/m 3 “Zing van de vader die in den beginne”  

Schriftlezingen: Exodus 31: 1 - 11 en Ezechiël 36: 22 - 28 (HSV) 
Preek 
Zingen: NLB 221: 1, 2 en 3 “Zo vriendelijk en veilig als het licht” 
Kinderen komen terug en we luisteren en zingen “Het is goed” 
Geloofsbelijdenis van Nicea 

Ik geloof in één God, de almachtige Vader 
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 

En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, 
en door wie alles geschapen is. 

Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de maagd Maria 
en is mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, 
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. 

Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden 
en aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft, 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 

die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden, 
en het leven van het komend rijk. 
Amen. 

 
Viering Maaltijd van de Heer 

Lied: NLB 388: 1, 4 en 5 “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” 
Gedachtenis mevrouw Gerie Boot- Dekker  

• Gedachteniskaars ontsteken aan de Paaskaars 

• Stilte 

• Zingen: lied 838 vers 1. O grote God die liefde zijt. 
 

Dank- en voorbeden 

Aandacht voor de collecte 
Slotzang: NLB 981: 1 t/m 5 “Zolang er mensen zijn op aarde”  
Zegen   

 

Organist: Henk van der Maten  Kindernevendienst: Tjitske Koops 
Ouderling: Mart Meeske   Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Elly Hendriks   Koster:   Paul Dijkink 
Lector:  Joop Wiederhold 
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Collecte Zondag 19 juni  
1e collecte: Vluchtelingenwerk. 

In de week van 20 juni - Wereldvluchtelingendag - staan we samen stil bij het 
lot van mensen op de vlucht. 
Wereldwijd zijn tientallen miljoenen mensen op de vlucht. Door rampen en 

oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen 
land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek 
en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. 

In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te 
bieden. Ook werkt Kerk in Actie aan een beter beleid voor vluchtelingen en geeft advies aan 
plaatselijke kerken. 

 
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”. 
 
Bloemen 
De bloemen van zondag 19 juni worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. 

H. de Jong-Tuinman (in centrum voor ouderenpsychiatrie in Ermelo) en dhr. W. de Jong. 
 

Uit de gemeente 
Mevr. J. Grolleman-Eikelboom verblijft voor verdere revalidatie en herstel in Het Zonnehuis, afdeling Berkel - 
Berkelstraat 6, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle. 
 
Eindexamens 
Een aantal jongeren uit onze gemeente heeft eindexamen gedaan. Voor zover de namen bij ons bekend waren 
zijn ze allemaal geslaagd! Van harte proficiat! 

Persoonlijk hebben ze inmiddels ook de felicitaties en een attentie namens iedereen van de Ontmoetingskerk 
gekregen. 
 
Overleden 
Mevr. Joke Roggeband-van den Berg is 7 juni in de leeftijd van 89 jaar overleden. De begrafenis vond maandag 
plaats in kleine en besloten kring. 

Vorige week zondag tijdens de morgendienst vond de gedachtenis in het midden van de gemeente plaats. 

 
Mevr. Gerie Boot-Dekker, Viattence, locatie Korteslag is 6 juni in de leeftijd van 88 jaar overleden. Het afscheid en 
de crematie vonden in besloten kring plaats. Tijdens de morgendienst van zondag 19 juni zal de gedachtenis in het 
midden van de gemeente plaats vinden.  
 
Vluchtelingen Werk Nederland 

Om vluchtelingen en Nederlanders met elkaar te verbinden organiseert Vluchtelingen Werk Nederland de 
hartverwarmende actie “Bakkie Doen?” op 17, 18, 19 en 20 juni in het Griftpark in Utrecht. Vier dagen lang zal het 
Griftpark in het teken staan van bijzondere ontmoetingen en een indrukwekkende experience, waarbij het drinken 
van een kopje koffie centraal staat in het speciale pop-up café Refuge. 
 
Samen brengen we werelden bij elkaar 
Ben jij nieuwsgierig naar een persoonlijke ontmoeting met een vluchteling? Of wil je tijdens de indrukwekkende 

experience Bestemming Onbekend meer horen over de vlucht en het nieuwe leven in Nederland van drie 
vluchtelingen? Kom dan langs! In het pop-up café Refuge gaan Nederlanders en vluchtelingen onder het genot van 
een kopje koffie en livemuziek met elkaar in gesprek. Dat kan over van alles gaan. Over eten, muziek, solidariteit 

of liefde. Maar ook over wat het betekent als je moet vluchten voor geweld of andere ellende. De oorlog in 
Oekraïne maakt dit duidelijker dan ooit. Samen brengen we werelden bij elkaar. 
• Het café is van 17 t/m 20 juni geopend 

• Tussen 9:00-17:00 uur ben je welkom 
• Je kunt langskomen zonder te reserveren 
• Entree is gratis 
Voor meer informatie ga naar www.bakkiedoen.nl 
 
Heb je zin om maandag 20 juni met me mee te gaan naar Utrecht doe dan een belletje naar 06 12639287 of mail 
naar pastor@okheerde.nl. 

Lida Brugmans 
 

http://www.bakkiedoen.nl/
mailto:pastor@okheerde.nl
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Koffieochtenden 
Om de veertien dagen is er op woensdag een koffie ontmoeting. U kunt dan vanaf 10.00 uur – 11.30 uur gewoon 
binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. Afgelopen woensdag was er weer een koffie ontmoeting. Het idee 

kwam toen om regelmatig iemand uit te nodigen die iets over zijn of haar hobby wil komen vertellen. Dit zou dan 
15 tot 20 minuten mogen duren. Mogelijk heeft u nog andere ideeën. Wie wil iets over een hobby of wat dan ook 
komen vertellen. Meldt u aan bij Fredie van Holst-Frölich. 
De volgende koffieochtend is 29 juni. 

 

 
Vakantietasjes 

Alle gulle gevers hartelijk dank. We hebben 

leuke tasjes kunnen samenstellen met alle 

leuke dingen die gebracht zijn en van het 

binnengekomen geld konden we nog veel leuke 

dingen kopen. 

Donderdag hebben we alle tasjes gevuld en 

weggebracht. Ze worden via de Stichting 

Leergeld verder rondgebracht. 

Wij zijn blij met het resultaat en we denken dat 

dit ook voor de kinderen opgaat. 

Nogmaals onze hartelijke dank namens de 

diakenen. 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

