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Wereldvluchtelingen dag 

 
Afgelopen maandag is pastor Lida Brugmans met een paar gemeenteleden naar Utrecht geweest voor 

een ‘bakkie doen’. Ze hebben daar met verschillende vluchtelingen gesproken. In de dienst van zondag 

zal het gaan over vluchtelingen. 

 

Wereldwijd zijn vele miljoenen mensen op de vlucht: 1 op 
de 100 mensen is vluchteling! 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. Zo 
komen ze bijvoorbeeld als bootvluchtelingen terecht in 

vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. 

In de gemeente Heerde zijn ook vluchtelingen. We weten allemaal de mensen uit Oekraïne die op 
Groot Stokkert verblijven, maar er zijn ook veel mensen uit Afghanistan, Syrië en noem maar op in 
onze gemeente. Als mensen van een kerk moeten we opkomen voor de vluchtelingen. Ook zij zijn 
geschapen naar Gods beeld. Voor God telt elk mens. De Bijbel inspireert ons en roept ons op 
vreemdelingen lief te hebben en recht te doen, met oog voor de waardigheid van ieder mens als 

schepsel van God. Niet alleen is de zorg voor de naaste onze verantwoordelijkheid; in de inzet voor 
vluchtelingen kunnen gebed en concreet handelen met elkaar verbonden worden. 

In de Bijbel staan veel verhalen over vluchtelingen, deze verhalen moeten ons inspireren hoe wij met 
vluchtelingen moeten omgaan.                                                                                                    

Wij kennen allemaal onderstaand verhaal van Mozes:                                                                
Mozes is op de vlucht geslagen nadat de farao erachter is gekomen dat hij een Egyptenaar heeft 
vermoord. Hij komt in een voor hem onbekend gebied, hij heeft de woestijn moeten oversteken. Een 

behoorlijke afstand voor iemand die aan de luxe van het Egyptische hof is gewend. Als Mozes bij de 
put in Midjan is, ziet hij de dochters van priester Reüel, en hij komt hen te hulp.  

Exodus 2: 18 - 22 
Toen ze thuiskwamen, vroeg hun vader, Reüel, hoe het kwam dat ze die dag zo snel terug waren. ‘Er 
was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders,’ antwoordden ze, ‘en hij heeft ook water 
voor ons geput en de dieren te drinken gegeven.’ 
‘En waar is hij nu?’ vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Nodig hem 

uit om te komen eten.’ Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven, en deze gaf hem zijn 
dochter Sippora tot vrouw. Zij bracht een zoon ter wereld, en Mozes noemde hem Gersom, ‘want,’ zei 
hij, ‘ik ben een vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik niet ken.’ 
 
Achtergrond 

Een bekende situatie van veel vluchtelingen in ons land, maakt Mozes hier mee. Je hebt een goede 

functie in je eigen land, maar als je gevlucht bent, moet je opnieuw beginnen. 
Herkennen we dit in ons eigen leven? Wanneer zijn wij zelf een vreemdeling? Herkennen wij het 
gevoel ergens niet thuis te zijn, er niet bij te horen? Wat horen wij terug van vluchtelingen, mensen 
die anders zijn? Vragen om met elkaar na de dienst over te praten. 
 
Lied 975: 3  

Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen – Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn. 

 

Fredie van Holst-Frölich 
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Orde van dienst 26 juni 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  

Voorganger: Pastor Lida Brugmans 

 

Thema: Thuis bij de Ander 

Deze dienst werd mee voorbereid door Elly Hendriks, Wim van Ommen en Irma van der Maten 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

Intochtslied: 33: 1, 2 - Kom nu met zang en roer de snaren 

Votum en Groet 

Vervolg lied 33: 7 (staande) 

Bij het thema: Gedicht: Thuis  

Gebed afgewisseld met zingen lied 1008 - Rechter in het licht verheven 

Genade verkondiging uit Efeze 2 
 
Leefregel uit Romeinen 12 

Inleiding 

- We luisteren naar Trinity: ‘Een grote familie’ 

- Irma van der Maten vertelt 

Kinderen gaan met een kaarsje naar hun eigen viering 

Gebed om de Geest met lied 695: 1, 2, 5 – Heer, raak mij aan met uw adem 

Bijbellezingen afgewisseld met lied 833 

 
1e lezing: Leviticus 19: 9 - 10 uit (BGT) regelgeving in Israël voor het binnenhalen van de 
oogst 

 

Zingen: lied 833 - Neem mij aan zoals ik ben 

 
2e lezing: Ruth 2: 1 - 19 (NBV) 

 

Zingen lied 833 - Neem mij aan zoals ik ben 

Overdenking 

Orgelspel  

Vluchtelingenkoor New Live uit Groningen zingt: Mag ik dan bij jou  

Gebeden en voorbeden en gezamenlijk uitgesproken Onze Vader  

Aandacht voor de collecte 

1. KIK Collecte voor mensen zonder papieren in Nederland 

2. Diaconie 

Slotlied: lied 905: 1, 3, 4 - Wie zich door God alleen laat leiden   

Zegen 

Aansluitend zingen lied 425 - Vervuld van uw zegen 

 

Organist: Theo van der Wal  Kindernevendienst: Irma van der Maten 
Ouderling: Gerard Doggen   Media:   Ben van Damme 
Diaken:  Wim van Ommen  Koster:   Willeke Mateman 
Lector:  Henriëtte Broeder 
 

Collecte Zondag 26 juni  

1e collecte: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning 

en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke 

omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale 

voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk 

in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die 

ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen 

er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post 

en als er een medisch probleem is. 

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”. 
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Bloemen 

De bloemen van zondag 26 juni worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. 

L. Walsweer. 

  

Uit de gemeente 

Mevr. J. Grolleman- Eikelboom voor verdere revalidatie en herstel in Het Zonnehuis, afdeling Berkel - Berkelstraat 

6, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle. 

 

Overleden 

Op zondag 19 juni is Annemarie Ebelien Westenberg-Hoogendijk overleden op de leeftijd van 58 jaar.  

Annemarie is de echtgenote van onze organist Maarten Westenberg. 

Afscheid nemen en condoleren is op maandag 27 juni vanaf 12.00 uur in Rouwcentrum Rouwenhorst,  

Christiaan Geurtsweg 24 te Apeldoorn.  De afscheidsbijeenkomst start om 13.00 uur. 

 
Koffieochtenden 

Komende woensdag 29 juni 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. Om 10.30 uur zal Hennie 
Remmerts wat komen vertellen over zijn hobby als duivenmelker. Hij weet u vast te boeien!  
Indien 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 koffieochtend is op 13 juli. 

 
Startzondag 18 september 
Het jaarthema van de PKN is ‘Aan tafel’. Aan tafel zijn we welkom en is er plaats 
voor iedereen. We kunnen hierbij denken aan de Maaltijd van de Heer, maar ook 
aan tafel bij elkaar thuis waar we mensen uitnodigen om samen te eten of een 
spelletje te doen. Tijdens dit eten of een spelletje ontstaan vaak mooie 
gesprekken. Tijdens de vergadering van het OOV (Overleg van Ontmoeting en 

Verdieping) hebben we hierover met elkaar van gedachten gewisseld. Welke 
activiteiten zouden we dit jaar kunnen ontwikkelen. Misschien heeft u ook leuke 
ideeën of wilt u met ons meedenken. Geef het door!! 
 
Tijdens de startzondag is ds. Leonard van Wijk onze voorganger. De dienst zal met de werkgroep vieren worden 
voorbereid. Maar na de dienst willen we ook graag activiteiten gaan doen die aansluiten bij het jaarthema. We 

denken dit jaar aan spelletjes. Op het kerkplein dit keer weinig auto’s, maar partytenten met statafels en gewone 

tafels met stoelen (campingtafels en stoelen). Hier kunnen we met elkaar koffiedrinken en een spelletje doen. 
Natuurlijk zullen we ook de organisten vragen of er samen gezongen kan worden. Vervolgens zullen we dan met 
elkaar lunchen. 
 
Voor al deze activiteiten zijn er mensen en materialen nodig. Dus MENSEN GEVRAAGD!! 

a. Iemand die alles wil coördineren 

b. Mensen die willen meedenken en alles willen klaarzetten 
c. Partytenten 
d. Camping stoelen- en tafels 
e. Spelletjes 
f. Iets lekkers voor bij de koffie 
g. P.R. 
h. Etc…. 

Het moet een ontmoeting worden voor jong en oud. Dus aandacht voor de 
kinderen, de tieners, volwassenen, ouderen en noem maar op.  

Misschien kunnen we ook mensen voor deze startdienst uitnodigen. Ik denk 
hierbij aan het thema van zondag: Thuis bij de ander! 
Dit is een kort project, dus ik hoop dat er mensen zijn die deze taak 
willen oppakken!! Je kunt je vooralsnog opgeven bij Fredie van 
Holst, zodra bekend is wie alles wil gaan coördineren zal alle 
correspondentie via deze persoon gaan.   

 
Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 694216 of 063902370 

mailto:fredievanholst@live.nl

