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En toch 
 

Op de Hezenberg, mijn vorige baan, stond in de teamkamer op de schoorsteenmantel een klein oud 
tegeltje met maar twee woorden erop: ‘En toch’. 

 
Meer en meer wordt een kerkdienst, wordt het hele geloof voor mij een soort oefening in het ‘en toch’. 
We weten hoe het ervoor staat in de wereld - en toch willen we de wereld niet aan haar lot overlaten. 
We weten dat de polarisatie en het populisme steeds meer de 
overhand krijgen – en toch willen we het gesprek gaande houden. 

We weten dat de problemen rond inkomen, stikstof, inflatie, 
energiekosten en noem maar op voor enorme spanningen gaan 
zorgen in de samenleving – en toch willen we de kop niet in het 
zand steken. 
We weten dat de kans steeds groter wordt dat we met zijn allen op 
het einde van onze beschaving afrennen – en toch willen we niet 

verzanden in hopeloosheid.  
En toch en toch en toch . . .  
 
Soms denk je: waar slaat het allemaal op, wat is de zin van het 
leven, van mijn leven? 
En toch: God is er ook nog. Zijn hand is onder ons bestaan, zijn creatieve kracht wil ook door mij 

heen werkzaam zijn. 

En daarom moet ik niet, mag ik niet, wil ik niet versagen . . .  maar lastig is het wel. Daarom: ‘En 
toch’. 
 
Als student was ik nogal onder indruk van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Als ik hem goed 
begrijp, dan ontkom je niet aan de sprong van het geloof. Je geloof in God kun je nergens op baseren, 
niet hard maken. Je moet die sprong wagen: ‘en toch geloof ik dat God er ook nog is’. 
Meer heb ik niet. Ik moet het doen met geloof. Met hoop. Met liefde. 

 
Als iemand een beter alternatief heeft (humaner, toekomst-gerichter), dan hoor ik het graag. Tot zo 
lang blijf ik maar ‘en toch’ zeggen. 
 
Gerrit Heuver 
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Orde van dienst 25 september 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
 
Voorganger: ds. Job Smit, Vorchten 

 
Welkom en Begroeting 
Stilte 

Zingen: NLB  975: 1 – Jezus roept hier mensen samen 
Votum en groet 
   Votum in responsie: 

Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Gemeente:  en niet laat varen het werk van Zijn handen. 
  

Dienst van voorbereiding 
Zingen: NLB 281: 1, 2, 3, 4, 10 – Wij zoeken hier uw aangezicht 
Gebed om ontferming 
Lofzang: NLB 107: 1 en 4 – Gods goedheid houdt ons staande 
  

Dienst van het Woord 

Kinderen naar nevendienst 
Lezing: Psalm 145 en 1 Joh 4: 7 - 11 
Zingen: NLB 333 – Kom, Geest van God 
Verkondiging: ‘Zonder mitsen en maren’ 
Zingen: NLB 145: 3 – Genadig en barmhartig is de Heer 
  

Dienst van gemeenschap 
Kinderen terug uit de nevendienst 
Kinderlied  
Voorbeden 
Aandacht voor de collecte 
  

Gezegend verder 
Zingen: NLB 793: 1 en 3 – Bron van liefde, licht en leven 
Zegen 
Gezongen Amen 

Organist: Henk van der Maten  Kindernevendienst: Tjitske Koops    
Ouderling: Elly Douwes   Media:   Erik Mateman   
Diaken:  Wim van Ommen  Koster:   Gerard Rooks 
Lector:  Willeke Mateman   
 

Collecte Zondag 25 september  
1e collecte: KiA Zending Colombia - Vrouwen als vredestichters 

In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 

miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van 

verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende 

vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog 

vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden 

vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga 

je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe 

in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. 

Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan. 

 
2e collecte: Kerk 

 

 
Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. J.H. de 
Boer. 
  

Uit de gemeente 
Dhr. J.H. de Boer heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 
Dhr. W. Wittenberg heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 
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Dhr. W.H.H. Grafhorst verblijft in het St. Elisabeth krankenhaus Neuwied in Duitsland. Ook zijn vrouw 
en kinderen zijn bij hem in de buurt in Neuwied. Een kaartje als blijk van meeleven zal hun vast goed 
doen. Dit kan gestuurd worden naar het huisadres van de fam. Grafhorst. 

Mevr. N.M. Rijsdorp-van Laar verblijft tijdelijk in Hanzeheerd, Brinkhoven, Brinkhoven 1, kamer 219, 
8181 DB Heerde. 
Dhr. K.W. van der Maten verblijft voor verdere revalidatie en herstel op afdeling IJsselheem in het 

Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
  
Huwelijksjubilea 
Dhr. Dries Noordman en mevr. Connie Noordman-Goedegebuure hopen 24 september hun 40-jarig 
huwelijksjubileum te gedenken. 
Dhr. Gerrit Bastiaannet en mevr. Jennie Bastiaannet-v.d. Put hopen 27 september hun 55-jarig 

huwelijksjubileum te gedenken. 
Namens iedereen van de Ontmoetingskerk beide bruidsparen van harte gefeliciteerd! 
 

Uitbreiding werkgroep Jeugd en jeugdouderling 
We starten weer met allerlei activiteiten. Op 9 oktober zal ds. Marrit Bassa haar intrede doen. Wat zou 
het mooi zijn wanneer we haar kunnen zeggen dat er praktisch geen vacatures zijn. Eén van haar 

speerpunten zal dan het jeugd- en jongerenwerk zijn. De werkgroep Jeugd is ook heel dringend op 

zoek naar uitbreiding en de kerkenraad is nog altijd op zoek naar een jeugdouderling. De Jeugd heeft 
de Toekomst. Wie pakt de handschoen op? Reacties kunt u sturen naar de scriba, Elly Douwes of naar 
de voorzitter Fredie van Holst. 
 
Intrededienst 9 oktober 
Op 9 oktober is om 15.00 uur de intrededienst van ds. Marrit Bassa. Na afloop van de dienst is er 

koffie, thee en limonade om nader kennis te maken met onze nieuwe predikant. Welkom allemaal! 

 

Tijdens deze viering is er kindernevendienst, dus we hopen dat er veel gezinnen met kinderen komen.  

 

Wie willen er op 9 oktober tijdens de intrededienst om 

15.00 uur op de kleine kinderen passen? 

 

 
Koffieochtend 

Komende woensdag 28 september staat de koffie weer klaar in de Ontmoetingsruimte 

van de kerk. Het is nu een paar weken elke woensdag. 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.  Neem eens een keer een buurvrouw, buurman of kennis mee! 

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 koffie-ochtend is 

op 5 oktober. 

 

Week van verslaving 2022  

Loskomen van je verslaving en weer jezelf worden? Maar weet je niet hoe? Kom dan naar een van de 

activiteiten in de week van verslaving van 25 september tot 2 oktober. De week is voor iedereen die 

geïnteresseerd is of te maken heeft met verslaving en 

middelengebruik. Veel mensen kennen iemand die verslaafd is. 

Dat kan GHB of alcohol zijn, maar ook lachgas, 3mmc, game- 

of gokverslaving. Het is een landelijk probleem.  

 

Verslaving raakt iedereen!  

Toch is het voor veel mensen lastig om hulp te zoeken. Toe te moeten geven dat je te maken hebt 

met verslaving gaat vaak samen met schaamte en schuld. Ook voor de omgeving van iemand die 

verslaafd is. Misschien zit jij zelf in middelengebruik waar je mee wilt stoppen en weet je niet hoe. Of 

heb jij iemand in jouw naaste omgeving die verslaafd is? En wil je tips hoe je daar mee om kunt 

gaan? Maak dan in de week van verslaving kennis met de verschillende vormen van hulp. Wees 

welkom en doorbreek het taboe op verslaving! 

 

Op zondag 25 september start deze week in alle kerken in de gemeente Heerde. Tijdens de 

weekmarkt op vrijdagmiddag 30 september kunt u in gesprek met ervaringsdeskundigen, de 

wijkagenten en andere hulpverleners. Of kom naar de informatieavond op woensdag 28 september in 
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de Heerd. Tijdens deze avond, die geopend wordt burgemeester Wiggers, komen verschillende 

sprekers aan het woord die vertellen over hun ervaring met middelengebruik of andere verslavingen. 

Samen zijn we Heerde. Samen met u willen we het taboe doorbreken dat op verslaving ligt. Daarom 

organiseren we deze week met elkaar: inwoners, boa’s, kerken, wijkagenten, ervaringsdeskundigen, 

Tactus en andere hulpverleners o.a. vanuit  Stip.     Inloop: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. 

 
Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld 
We nodigen alle senioren uit de gemeente van harte uit voor de PCOB-bijeenkomst op 
woensdagmiddag 19 oktober in het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde om 14.30 uur.  
Het thema van deze middag is veiligheid. 

U leest het tegenwoordig regelmatig in de krant: “oudere het slachtoffer geworden van babbeltruc”. 
Babbeltrucs en, nu de dagen weer wat donkerder worden, ook inbraken gaan de gemeente Heerde 
niet voorbij. 
Toch is het mogelijk om deze nare gebeurtenissen zoveel mogelijk te voorkomen dan wel tegen te 
gaan. Bewustwording, alert gedrag en de buurt inschakelen zijn daarbij goede wapens. Wout 
Schoonhoven, wijkagent van Wapenveld geeft u allerlei tips en informatie hoe u kunt voorkomen 

slachtoffer te worden van de babbeltruc en een inbraak. Tevens vertelt hij wat zijn functie van 

wijkagent inhoudt. Daarbij krijgt u volop gelegenheid om zelf vragen te stellen.  
U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis.  
 

Vakantie pastor Lida Brugmans 
De maand september heeft pastor Lida Brugmans vakantie. Gesien IJzerman is wel aanwezig, dus zijn er vragen 
of wilt u graag een gesprek met iemand, neem dan contact op met Gesien, centraal meldpunt pastoraat: 
meldpost@okheerde.nl of 06-50802687. 
 
Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 694216 of 063902370 
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