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NIEUWSBRIEF 134 
 
30 september 2022 

   
  

 
Eenzaamheid 

 
Komende week van 29 september tot en met 6 oktober is het de week van de eenzaamheid. 

Ontmoeting en verbinden staat centraal. 

De Week tegen Eenzaamheid wil helpen het taboe op eenzaamheid te doorbreken en inwoners van 
ons dorp te activeren. Dit gebeurt door eenzaamheid 
bespreekbaar te maken en mensen meer bewust te maken van 
het thema. Daardoor kunnen meer mensen eenzaamheid 

signaleren en in actie komen, bij zichzelf of met anderen. Om 
daarmee uiteindelijk de trend van eenzaamheid te keren. 

 
Activiteiten heeft u in de Schaapskooi kunnen lezen. Wat er 
niet bij staat is, dat er op woensdagmorgen ook een koffie-
ontmoeting is. Hierover leest u verderop in de nieuwsbrief 
meer. 

 
 

Niemand wil zich eenzaam voelen. Jij niet, je buurvrouw niet, je ouders niet en je kerkgenoot niet. 
Maar toch voelt meer dan één miljoen Nederlanders zich ernstig eenzaam met grote gevolgen voor 
welzijn en gezondheid. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. 
 

Eenzaamheid is niet zomaar de afwezigheid van anderen. Eenzaamheid is een gewaarwording, een 
bewustzijn van alleen zijn, ook te midden van vele anderen. Eenzaamheid is niet afhankelijk van 
leeftijd (zielige oude mensen die eenzaam zitten te verpieteren in hun huis) of van omstandigheden, 
maar heeft te maken met het gevoel van verbonden zijn met anderen. Eenzaamheid gaat om het 
gevoel van verlies, het gevoel er niet bij te horen en het gevoel van uitsluiting. Veel jongeren voelen 
zich tegenwoordig ook eenzaam. 

 

De kerk is volgens mij een uniek instrument om verandering te brengen in het leven van mensen die 
zich eenzaam voelen. Maar wat kan een kerk doen? 

Het helpt al als we ‘eenzaamheid’ bespreekbaar maken. Hoe komen we eenzame 
mensen op het spoor? Wat kunnen wij als gemeenteleden doen? En wat wordt er al 
gedaan? 
Een kerkgemeenschap speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van mensen die 

zich eenzaam voelen! Het thema van de PKN is dit jaar ‘Samen aan tafel’.  

Samen aan tafel is ook aandacht voor elkaar hebben. Nodig iemand thuis uit voor de koffie of om te 
eten. Ga eens op bezoek bij iemand of stuur een kaartje. 
 
 
Fredie van Holst-Frölich 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Ik ben eenzaam,  
maar U verlaat mij niet. 

Ik ben bang,  
maar bij U vind ik hulp. 

Ik ben onrustig,  
maar bij U vind ik vrede. 
 
(Bonhoeffer) 
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Orde van dienst 2 oktober 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  

 

Voorganger: mevr. Anne Bolhuis, Amsterdam 

 

Thema: Israëlzondag  

 

OM TE BEGINNEN 

Welkom en afkondigingen 

Stil worden 

Zingen: Psalm 139 – Heer, die mij ziet zoals ik ben  - vers 1, 2, 4, 7, 9  

Bemoediging en groet  

Gebed om ontferming 

Zingen: Liedboek 829 - De liefde gaat ons voor 

 

RONDOM HET WOORD 

Gebed voor de opening van het Woord 

Kindermoment  

Begin van de kindernevendienst  

Schriftlezing: Leviticus 10: 1 - 3 en Mattheus 11: 25 - 30 

Zingen: Psalm 90 -  Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen - vers 1, 2, 8  

Overdenking  

Zingen: Liedboek 848 - Al wat een mens te kennen zoekt 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Collecten 

 

GEZEGEND VERDER 

Zingen: Psalm 81 - Jubel God ter eer - vers 1, 2, 4, 8, 11, 14  

 

Zegen van Etty Hillesum  

 
Organist: Henk van der Maten  Kindernevendienst: Irma van der Maten  
Ouderling: Hotze Talsma   Media:   Henk Ottens    
Diaken:  Lidie Dijkink   Koster:   Daan de Jonge 

Lector:  Muriëlle Hoogink   
 

Collecte Zondag 2 oktober  
1e collecte: PKN Kerk & Israël Onopgeefbaar verbonden 

Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog. 
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel 
onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met 
Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons 
christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn 

alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. 
Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de 
joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de 
joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De 
handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten 
in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse 

ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.  

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op 
leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden. 
 
2e collecte: Diaconie 
 
 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. W. 
Wittenberg. 
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Uit de gemeente 

Mevr. H. Hagedoorn-Kuipers en mevr. J.C. v.d. Bovenkamp-Scherpbier hebben in het ziekenhuis 
gelegen en zijn inmiddels weer thuis. 
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 hen vast goed 
doen. Dit kan gestuurd worden naar het huisadres van de fam. Grafhorst in Heerde. 
  
Huwelijksjubileum 
Dhr. Barmond Houtman en mevr. Mariann Houtman-Haagsma mochten 29 september hun 25-jarig 
huwelijk gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk 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 er 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 wel 

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 5 oktober 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! Woensdag zal een film gedraaid worden over het ontstaan van het Apeldoorns kanaal. 
Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan 
weten aan Fredie van Holst.  
De volgende koffie-ochtend is op 19 oktober. Dan zal Henk van der Maten komen en gaan we een half uur zingen 
met elkaar. Zoek van te voren wat liederen op uit het liedboek.  
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Classicale vergadering Veluwe 19 oktober in Oene, De Ark Keizerstraat 4 

Aanvang 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

 

Onderstaande uitnodiging hebben we ontvangen. Deze uitnodiging is bedoeld voor ambtsdragers, maar 

ook voor gemeenteleden.  

 
De classicale vergadering Veluwe heeft het voornemen om een avond te beleggen rond het thema 
“samen kerken”. Twee woorden die ook twee kanten in zich hebben, waarin het gaat om plaatselijk en 
lokaal kerk te zijn. Deze twee woorden zijn ook de twee onderdelen van het programma op deze 
avond. 
Kerken is het eerste onderwerp waarbij het dan gaat over hoe de basiskenmerken van het kerk-zijn 

functioneren in de eigen gemeente. Er is gelegenheid om met elkaar in kleinere groepjes de vreugde 
en de zorg te delen wat er in de gemeenten beleefd wordt rond de eredienst, in het pastoraat en 
diaconaat, bij vorming en toerusting en de uitstraling naar buiten. Mogelijk dat hier al ideeën worden 
opgedaan waarvoor in het tweede deel van de avond de aandacht gevraagd wordt. 
Samen is het tweede onderwerp waarbij we stil willen staan. Samen als gemeenten elkaar bijstaan 
om het bestaan naar de toekomst mogelijk te maken. Samen kan in velerlei vorm. Het werk van 

kerkelijke bureaus, de kennis van de kerkrentmeesters, een gezamenlijk college van diakenen, samen 
delen van een voorganger. Er is veel mogelijk en het begint bij de verkenning wat gemeenten 

onderling voor elkaar kunnen betekenen. We constateren namelijk dat er gemeenten zijn die 
moeilijker aan ambtsdragers kunnen komen, het aantal gemeenteleden loopt terug, de financiën staan 
onder druk. Andere gemeenten laten een stabiel beeld zien of groeien. Wat we niet willen is dat krimp 
kramp wordt. Dan gaat het pijn doen en verliezen de betrokkenen de moed. Door met elkaar kerk te 
zijn, bemoedig  je elkaar en deel je de zorg en de vreugde en wat het voor je betekent om in Naam 

van God kerk te zijn. 
Samen kerken doen we omdat we geloven dat de kerk toekomst heeft omdat het koninkrijk van God 
komende is en gekomen is. We bidden om de eer van Zijn Naam, de komst van Zijn rijk en het welzijn 
van de medemens. Daarom sluiten we de avond af met een avondgebed. 
 
We vinden het fijn te weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen en daarom het verzoek om 
vóór 14 oktober dat door te geven aan: scriba@kerkoene.nl. 

 
Bedankt 
Luit en ik namen alle kaarten nog eens door die we gekregen hadden voor ons 60 jarig huwelijk. 
Daar waren heel veel kaarten bij van gemeenteleden. 

Wij willen jullie daar hartelijk voor bedanken. Het geeft een goed gevoel dat zoveel mensen aan ons 
denken en meeleven in deze moeilijke tijd. 

 
Een hartelijke groet van Luit en Wobby Jonker. 

 

 

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. 063902370 
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