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NIEUWSBRIEF 135 
 

7 oktober 2022 
   

 

 

 

ROEPING 

 
Komende zondag krijgt onze kerk weer een eigen voorganger. 
Ik heb geen idee hoe Marit Bassa de viering in zal kleden, maar ongetwijfeld zal daarin het woord 
‘roeping’ vallen. Zoals dat destijds ook ging toen ik voor het eerst dominee werd: ‘Gerrit, weet je je 

door de gemeente en daardoor door God zelf geroepen tot deze dienst?’ Dat was mooi, dat die 
gemeente er tussen stond, want nee, ik had heus geen ‘echte’ 
nachtelijke stem gehoord. Maar toch.  
Het verhaal gaat dat een rabbi bij het lezen van de Thora nooit 
verder kwam dan het derde vers, waar staat: ‘En God sprak…’ 
Dan schoot hij vol, rende naar de schuur, sloeg met de vlakke 

hand op de wand en riep: ‘En God SPRAK. God SPRAK. Hij SPRAK 

!!’ 
Dat we niet wonen in een zwijgend heelal, dat er een stem is die 
ons aanspreekt, die ons roept, dat is zó funderend voor ons 
mens-zijn, daar had die rabbi al genoeg aan. 
 
In de jaren 60 schreef de toen nog piepjonge Neeltje Maria Min: 

Mijn moeder is mijn naam vergeten. 

Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. 
Hoe moet ik mij geborgen weten? 
 
Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
laat mijn naam zijn als een keten. 
Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 

o, noem mij bij mijn diepste naam. 
 

Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 
 
Eenzelfde ondertoon: juist dat er iemand is die mij kent, die mij aanroept bij mijn eigen naam, dat 
maakt dat ik grond onder de voeten heb. Dat ik durf te leven. ‘Heb mij lief!’ 
 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij! 

zingt Psalm 139. 
 
Hoe zou je het waagstuk van het predikantschap ooit aandurven zonder je te mogen en kunnen 
beroepen op die stem ‘van alzo hoge’? Die óók klinkt door de stem van de gemeente, zoals ik al zei? 

Daarom hou ik ook zo van het consistoriegebed, dat de ouderling uitspreekt voordat we de kerk 
binnengaan. Ook al heeft zij/hij er moeite mee, komt het er wat hakkelend af, of duidelijk van een 
briefje: maakt niet uit. Het is de stem van de gemeente die mij roept en uitnodigt. En die mij de 
ruimte geeft om te denken: “Lieve God, ik heb mijn best gedaan bij het maken van de preek – nou is 

het Uw beurt!’’ 
 

Ik hoop dat we zondag een mooie dienst hebben, en meer nog: dat we als gemeente en voorgangers 
elkaar telkens weer zullen oproepen om ons oor te luisteren te leggen bij die stem: ‘En God SPRAK!’ 
 
Gerrit Heuver 
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Orde van dienst voor het ochtendgebed op 9 oktober 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
Voorganger: dhr. Gerard Doggen 
 
Welkom door ouderling van dienst 

Stilte 
Zingen: Lied 98: 1 en 2 (Zing een nieuw lied voor God de Here) 
Bemoediging en groet 
Zingen we verder uit lied 98: 3 en 4 
Lezing: Lucas 14: 1 - 11 
Zingen: Lied 991: 1, 2, 3, 5 en 8 

Gebed 
Collecte 
Zingen: Lied 791: 1, 2, 5 en 6 
Afsluiting en zegenbede 
 

 
 

 

Organist: Maarten Westenberg  Media:  Ben van Damme   
Ouderling: Fredie van Holst  Koster:  Willeke Mateman 
Diaken:  Chris Burger    
 
 
Intrededienst 9 oktober 2022, 15.00 uur, Ontmoetingskerk, Heerde 

 

In deze dienst doet ds. Marrit Bassa intrede in de Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk 
in Heerde.   
 
Voorgangers:   Ds. Wilbert van Iperen, Classispredikant Veluwe  

Ds. Marrit Bassa 
 
AANVANG 

Orgelspel  
Welkom 
Een moment van stilte 
Aanvangspsalm: Psalm 84: 1 - Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer  
 
Vers 3 uit zingend gezegend 

Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud, 

ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat 

en hier zijn lasten liggen laat.    
 

Bemoediging     
Aansteken kaarsen 
Kyriëgebed   
Gloria: Lied 281: 1, 2, 4, 7, 9 en 10 in wisselzang met de cantor – Wij zoeken hier uw aangezicht 
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DIENST VAN VERBINTENIS   
 

Presentatie nieuwe predikant 
 
Opdracht 

 

v Marrit, deze gemeente heeft jou gevraagd om voorganger in haar midden te zijn op jouw 

eigen manier – om haar te dienen met de gaven die jij gekregen hebt en om samen op weg te 
gaan met  werkers en bidders, diakenen en ouderlingen, zangers en muziekmakers, kosters en 
koffieschenkers, met vrijwilligers en collega’s, met jong en oud, allen; gelovigen en zoekers, in 
verbondenheid met hen die ons voorgingen op de weg van het geloof, de eeuwen door. 

Jij gaat ook die weg van geloof, samen met Abraham en Sara, die gehoor gaven aan die Stem 
die hen riep, die tot Mozes sprak en tot Ruth, Deborah en Elia, tot Martha, Maria en Johannes. 
 
De Stem die ook Jezus zond die de zijnen liefhad tot in de dood en zo de weg tot het leven 
heeft gebaand. 
De Stem die ook deze gemeente geroepen heeft, om met het Woord als richtsnoer, op weg te 

gaan naar het land van belofte, waar vrede en recht elkaar ontmoeten en God zal zijn: alles in 

allen. 
 
Jij mag daarin mensen nabij zijn; die gebukt gaan in kwade dagen, je mag blij zijn met hen 
die zich verheugen in goede dagen en gevoelig zijn voor alles wat er in de samenleving 
gebeurt. Je mag daarbij bedacht zijn op de Geest, die waait in dit huis en in onze wereld, 
waarheen Zij wil. 

De Geest die zich laat tegenkomen op onverwachte plaatsen en niet vermoede momenten. 
Je mag dit alles doen met geloof en aandacht, met inzicht en humor, met hart en ziel. 

 
Gelofte 
v Marrit, mag ik je verzoeken te gaan staan en op de volgende vragen antwoord te geven: 

Eenmaal ben je in het ambt van dienaar van het Woord bevestigd. Daarbij heb je uitgesproken 
dat je in je levenswandel je wilt laten leiden door het Woord van God, met Jezus als zijn Zoon 

die in geloof zijn weg voor ons ging. 
 
Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk tot jouw kennis mocht komen; en 

je hebt verklaard bereid te zijn je te verbinden aan de regels van de kerk. 
Nu je je ambt zult voortzetten in de Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk in Heerde vraag 
ik je: 

Ben jij ervan overtuigd dat God zélf je door deze gemeente geroepen heeft om haar 
voorganger te zijn? 

 
v  Wat is daarop je antwoord? 
           -Ja 
 
v Wil jij dit ambt vervullen naar de gaven jou gegeven, en beloof je dat te doen met inzet van al 

je krachten; met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die God op je weg brengt? 
 

Wat is daarop je antwoord? 
-Ja, van harte!  

 
v God zelf, die jou naar deze gemeente heeft geroepen, verbindt jou aan deze gemeente.  

Gods Geest zal met jou zijn zodat je trouw en met vreugde je ambt mag vervullen. 

 
 
Gezongen gebed om de Geest: Lied 680 vers 1, 4 en 5 – Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods 
 
Belofte van de gemeente    allen gaan staan 
 

v Gemeente van de Ontmoetingskerk in Heerde,   
nu Lambartje Elizabeth Bassa als predikant aan jullie is verbonden, beloven jullie haar met 
liefde en hartelijkheid te ontvangen, haar te omringen met medeleven, te dragen in het gebed 
en mét haar mee te werken in de dienst aan onze Heer?  
 
Waar is daarop jullie antwoord? 

a Ja, van harte! 
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Muziek   ‘Schafe können sicher weiden’  Piano en orgel 

J.S. Bach, uit cantate BWV 208 
Tekst: Schafe können sicher weiden wo ein guter Hirte wacht. 
(Schapen kunnen veilig weiden waar een goede herder waakt.) 

 

WOORD 

Groet  

Kinderen naar kindernevendienst  

Lezing: Lukas 17 vers 11 - 22  

Zingen: Lied 362 vers 1 en 2 – Hij die gesproken heeft een woord dat gaat 

Verkondiging 

Lied  ‘Onze Vader verborgen’  

H. Oosterhuis, Verzameld Liedboek 250   

cantor:  

Onze vader verborgen uw naam worde zichtbaar in ons 

uw koninkrijk kome op aarde uw wil geschiede, een wereld met bomen tot in de hemel,  

waar water schoonheid, en brood gerechtigheid is, en genade –waar vrede niet hoeft 

bevochten, waar troost en vergeving is en mensen spreken als mensen waar kinderen helder 

en jong zijn, dieren niet worden gepijnigd nooit één mens meer gemarteld, 

niet één mens meer geknecht. 

 
Doof de hel in ons hoofd leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen breek de macht van het kwaad. 

 
Van U is de toekomst, Kome wat komt 

 
Aandacht voor de collecte, via scipio of bij de uitgang  
 
Kinderen komen terug van de kindernevendienst. De allerkleinsten mogen bij de oppas worden 
opgehaald.  
 
Zingen: Tien melaatsen - Hanna Lam, Alles wordt Nieuw III, 18 

 
1 De vossen hebben holen, 
   de vogel heeft een nest. 
   Maar zij leven verscholen, 
   verstoten door de rest. 

   En nergens is voor hen een plaats, 

   want alle tien zijn ze melaats. 

   Maar Jezus komt voorbij: 

   o Heer, heb medelij. 

 

 

 2 Als Jezus hen hoort smeken, 

    dan komt Hij dichterbij. 

    Hij heeft hen niet ontweken, 

    maar toont Zijn medelij 

    Ga naar de stad, ga alle tien 

    en laat je aan de priester zien. 

    Geloof wat Ik je zeg, 

    dan gaat je ziekte weg. 

 

3 Tien mensen zijn genezen, 

   een keert er zingend weer. 

   Waar zijn die andere negen, 

   vergeten zij de Heer? 

   Wie weg is wordt niet meer gezien, 

   behalve een, een van de tien. 

   Het was een vreemdeling 

   van wie Hij dank ontving. 

 

Gebeden 

Voorbeden en dankgebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’. 

 

Slotlied: Lied 630: 1, 3 en 4 – Sta op! – Een morgen ongedacht 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Zegen 

Gemeente zingt: Amen 

Organist: Henk van der Maten   Cantor:   Maarten Romkes   
Pianist: Daan Dekker    Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut 
Ouderling: Fredie van Holst   Media:   Bart Heres 

Diaken:  Elly Hendriks    Koster:   Peter Bakker 
Lector: Murielle Stijf 
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Collecte Zondag 9 oktober  

1e collecte: Pioniersplekken bieden nieuwe vormen van kerk-zijn 

Hoewel In Nederland steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving 

groot. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen 

waar de boodschap van het evangelie wordt gedeeld op een manier waarin mensen zich 

herkennen. Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte, bezinning en verbinding, die 

zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte midden op het 

platteland, waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan God. Als open klooster 

biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en tradities, ook aan 

degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken. Mensen ontmoeten elkaar 

in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. 

 
 

2e collecte: Doel van de Maand: Noodhulp Pakistan 
Maar liefst 33 miljoen mensen in Pakistan zijn getroffen door de 
heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde 
deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden gevallen. 

Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de 
vlucht geslagen.  

 
Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en 

veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt 
honger, want de oogsten zijn vernietigd.  

 
Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te 
voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften.  

• 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket  
• inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee 

Onze dringende vraag is: wilt u hieraan bijdragen met een gulle gift? 
 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. H. 
Hagedoorn-Kuipers. 
  
Uit de gemeente 

Lisa Heirbaut heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 
Dhr. W.H.H. Grafhorst is vanuit het St. Elisabeth krankenhaus in Neuwied (Duitsland) verhuisd naar het 

Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
 

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. 
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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. 

 

Schoonmaakploeg zoekt hulp! 

Op de maandagochtend vanaf 8.30 uur tot 10.30 uur, is er een groepje 

mensen die de kerk, zalen en toiletten komt schoonmaken, en gezellig 
een kop koffie drinken met elkaar.  
Dit gaat volgens een rooster.  
Elk groepje is 1 x in de 7 weken aan de beurt. Dit gaat prima.  
Maar in een groepje mist iemand. Dus …………. 
Meld je aan bij Hennie Remmerts: 0578-755382. Of bij 
Beheerder@okheerde.nl.  

 

HET EETCAFÉ voor alleengaanden      

21 Oktober bent u weer van harte welkom in de Ontmoetingsruimte vanaf 11.30 uur. We 

beginnen met een drankje en rond 12.00 uur wordt u uitgenodigd aan de prachtig gedekte 

tafels. De  maaltijd wordt voor ongeveer 20 vaste gasten voorbereid. Hoe het menu er de 

21e uit zal zien is nog niet bekend. Laat u verrassen! Natuurlijk kijken wij uit naar u als 

vaste gast, maar nieuwe gasten zijn ook van harte uitgenodigd! De kosten bedragen € 6,-. 

Graag contant betalen. Nieuwe  gasten kunnen zich nu nog aanmelden bij Adry Bregman. 

Kunt u als vaste gast een keer niet, dan graag afmelden. Het liefst via de mail: 

a.bregman@kpnmail.nl, maar mag ook telefonisch: 06-11248842.  

De volgende eetcafés kunt u alvast in uw agenda noteren: 16 dec, 13 jan, 10 mrt, 21 apr, 

26 mei. 

 

Tweede avond met zin en kleur 

Drie kerken in Epe, de Regenboogkerk, de Martinus geloofsgemeenschap en de Grote 

Kerk, organiseren in het seizoen 2022/2023 een serie lezingen over interessante thema’s 

die steeds een relatie hebben met religie en maatschappij onder 

het motto “Avonden met Zin en Kleur”. 

0p 22 september is de eerste avond geweest, een feestelijke 

avond met een vertelconcert: Lechajim, op het leven! De opkomst 

was groot, we hebben genoten. 

 

De volgende avond vindt plaats op donderdag 27 oktober, om 19.30 uur in de Van 

de Hulstlocatie, W.G. van de Hulststraat 1, Epe. 

 

 

Ds. Almatine Leene zal zich met ons verdiepen in Zielzorg in de 21e eeuw. 

Er wordt voor de avonden geen toegang gevraagd. Om de avonden ook volgend jaar weer te kunnen 

organiseren, vragen we wel een vrijwillige bijdrage.     

 

Almatine Leene was vorig jaar de Theoloog des vaderlands. Daarvoor was zij predikant in Zuid-Afrika. 

 

Dominee-zijn is niet alleen een beroep maar ook een roeping met de uitdaging om voor de mensen het leven 

van alledag te duiden met gedachten die het materiële overstijgen.  

Dit betekent dat je je als zielzorger ook moet aanpassen aan de cultuur waarin je leeft. 

Dat is in Nederland heel anders dan in Zuid-Afrika. Waarin zitten nu die verschillen en 

overeenkomsten en wat betekent dit voor de wijze waarop je aan je werk als 

vertegenwoordiger van je Kerk inhoud geeft? 

 

 
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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