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Doorgeschoten 
 
1. Gisteren op TV vertelde Tweede Kamerlid mw. Ellemeet dat ze de noodklok luidt over het werk als 
politicus dat haast niet meer is vol te houden. Belangrijkste oorzaak: de enorme bergen bagger, haat, 
bedreigingen die over je uit worden gestort via de ‘sociale media’. Twitter, Facebook, Instagram: het 
schijnen compleet open riolen te zijn. Ik hoor dat vaker, dat mensen daar zo’n ellende van hebben.  

Ik heb er persoonlijk geen enkele last van. Hoe dat komt? Doordat ik niet op de asociale media zit 
natuurlijk.  
En vaak denk ik: stop er dan mee! Voetballers, kamerleden, 
journalisten, burgemeesters: stop er mee! Waarom zou je al die 
drek over je afroepen? Je denkt toch niet dat je met je getweet of 
met je mooie plaatjes op Facebook stemmen verzamelt?  
Maar ach, ik zal wel te simpel denken. En als mensen hun haat niet 

via internet kunnen spuien, doen ze het vast wel op een andere 
manier. 
 
2.  Afgelopen zondag vertelde ik in de preek dat (volgens het CBS) 
ruim één op de vijf jongeren tussen 25 en 35 jaar last heeft van 
burn-out achtige klachten. Deels doordat het leven in toenemende mate zo competitief wordt (de ‘ratrace’ 
naar de top), maar naar mijn idee nog meer door het idee (dogma?) dat iedereen de architect is van 

haar/zijn eigen bestaan. De enorme vrijheid waarin we de laatste decennia hebben geleefd, heeft ook een 
enorme verantwoordelijkheid met zich meegebracht. Als ik ultiem vrij ben: vrij om te kiezen, te beslissen, 
mijn eigen weg te gaan enz. dan ben ik ook ultiem aanspreekbaar. En als het dan fout gaat, kan ik er daar 

maar één de schuld van geven en dat ben ik zelf. En dus moet ik nog harder werken om falen te voorkomen.  
 
3.  Wat ik bij 1. en 2. schrijf, heeft denk ik met elkaar te maken. We zijn in ons land het denken in 

‘gemeenschappelijk belang’ kwijtgeraakt. 
Vroeger was het ook al wel: ‘ieder voor zich en God voor ons allen’, maar die ‘God voor ons allen’, die is er 
niet meer. En dus is het alleen nog: ieder voor zich.  
Vroeger hadden politieke partijen een ideaal, een maatschappijvisie. Nu zijn politieke partijen steeds meer 
belangengroepjes. Denk maar niet dat het bij 20 kamerfracties ophoudt! 
Kerken, verenigingen, scholen, vakbonden enz. wisten ook mensen te binden aan iets wat boven het 
individu uitsteeg. Nu is het individu zo ongeveer heilig verklaard. En ik snap dat wel: ik laat mij ook niet 

graag de wet voorschrijven, maar we zijn er wel in doorgeslagen. 
 
4.  Het antwoord van veel religies is: ga de weg naar binnen. Ga mediteren, leer te accepteren, doe aan 
mindfulness en vind vrede met jezelf. Prima hoor, in elk geval stukken beter dan woest om je heen slaan. 
Maar toch geloof ik dat het antwoord van Jezus is: Ga de weg naar de ander. Leer mensen opvissen. Bewijs 
barmhartigheid. Zoek dat éne verloren schaap. 

‘Ich und Du’, zegt de Joodse filosoof Martin Buber. Ik en jij, dat is de basis. Mens zijn in meervoud.  

 
Gerrit Heuver 
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Orde van dienst voor de viering op 23 oktober 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
Voorganger: ds. Marrit Bassa                19e na Trinitatis/6e van de Herfst 
 

AANVANG 
Welkom   
Intochtslied  Psalm 130 vers 1 en 2   - Uit diepten van ellende 

Bemoediging en groet 
Psalm (vervolg)  Psalm 130 vers 3 en 4      
Kyriegebed  
Glorialied    Lied 305 vers 1 en 2  - Alle eer en alle glorie 
 
WOORD 

Gebed voor opening van het Woord 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Lezing  Genesis 32 vers 23 - 32 
Zingen: Lied 870 vers 1, 2, 3, 6, 7 en 8 – Heilige God, geprezen zij 
Lezing  Lukas 18 vers 1 – 8  
Zingen: Lied 647 – Voor mensen die naamloos 
Verkondiging   

 

ANTWOORD 
Zingen: Lied 1005 vers 1, 2 en 5 – Zoekend naar licht hier in het duister 
Aandacht voor inzameling gaven   
 
Gedachtenis van mevr. M. (Marianne) Hogenbirk-Ribbens 
• De kaars wordt ontstoken   

• Gedachtenis  
• Moment stilte…  
• We zingen lied 263 vers 1, 2 en 3 – Wees Gij mijn toevlucht 
 
Gebeden 
Slotlied: Lied 103c vers 1 - 3 - Loof de koning, heel mijn wezen       

 
WEGZENDING EN ZEGEN 
Zegen   
Uitleidend orgelspel 

Organist:  Theo van der Wal  Kindernevendienst: Tjitske Koops  
Ouderling: Alfred van Olst   Media:   Henk Ottens 
Diaken:  Bart Heres   Koster:   Paul Dijkink 
Lector:  Hester de Wilde  
 

Collecte Zondag 23 oktober  
1e collecte: Stille hulp 

 
De diaconie geeft stille hulp aan mensen in financiële nood, heel dichtbij. De diaconie van 
de Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk voor deze hulp van uw bijdrage in de 
collecte of uw giften. Een bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd. 
 

 
 
2e collecte: Kerk 

 
Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar Lisa Heirbaut. 

  
Uit de gemeente 
Dhr. W.H.H. Grafhorst verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Mevr. G. de Wilde-Remmerts is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Dhr. H. Hilarius, woonzorgcentrum “Rehoboth” en mevr. M.R. Rougoor-de Groot hebben in het ziekenhuis 
gelegen en zijn inmiddels weer thuis. 
Dhr. K.W. van der Maten is vanuit afdeling IJsselheem in het Isalaziekenhuis verhuisd naar Hofje 

Wendakker, Wendakker 10, 8181 RM Heerde. 
Overleden 
Mevr. M. (Marianne) Hogenbirk-Ribbens is 13 oktober op 87-jarige leeftijd overleden. Gelegenheid tot 
condoleren op vrijdag 21 oktober van 11.00 uur tot 11.45 uur in de Theaterzaal van De Heerd, Griftstraat 8. 
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Het afscheid vindt in besloten kring plaats. De gedachtenis in het midden van de gemeente zal tijdens de 
morgendienst van zondag 23 oktober plaats vinden. 

 

Inoefenen 
Af en toe schrijf ik stukjes voor een Bijbels dagboek.  
Dit najaar ben ik daarom af en toe bezig met het bijbelboek Spreuken. Het is een bijzonder bijbelboek met 
allerlei wijsheden. Soms is het wijze raad, waar je echt iets mee kunt. Soms zijn het ook adviezen die niet 
meer helemaal bij deze tijd passen. En af en toe zitten er ook flink wat waarschuwingen tussen.  
Maar de toon is over het algemeen heel opbouwend. De schrijver wil echt dat je iets met zijn woorden doet. 

Dat je ze leert. 
Iets leren doe je niet door het één keer te lezen. Of door iets één keer te doen. Nee, echt leren doe je door 
iets te herhalen.  
Zo zitten we nu met de oudste af en toe aan tafel om woordjes te lezen. Hoe vaker je dat doet, hoe beter 
het gaat. En hoe meer woorden er ook herkend worden. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Iets als je 
eigen schoenveters vastdoen moet je ook leren. Door het na te doen. En dan zelf proberen. En nog een 
keer… en nog een keer. In het boek Spreuken gaat het daar ook over. Steeds opnieuw gaat het over leren. 

Over wijs worden.  
 
Luister naar wat ik je leer, en word wijs, vergeet mijn lessen niet.  
Spreuken 8 vers 33. 

 
Deze weken, of misschien moet ik zeggen, deze maanden, zijn voor mij als predikant ook een periode van 

leren. En wijs worden. Ik moet namelijk namen leren. En die moet ik dan eigenlijk ook steeds herhalen. Dus 
misschien heb ik uw naam al eens gevraagd, maar doe ik het later nog eens. Dat is niet omdat ik iedereen 
zomaar vergeet, maar om mezelf te oefenen. Om het te leren. Om wijs te worden in en door de gemeente. 
Iets keer op keer doen noem je ook wel ‘inoefenen’. Een wijze les moet inslijten. Dan vergeet je het niet 
meer. Hopelijk lukt dat ook een beetje met alle gemeenteleden. Ik ben bezig met het inoefenen van namen 
en gebruiken. Dan krijgt het vanzelf een plekje in mijn hoofd en kan ik het niet meer vergeten. Hopelijk 
oefent u een beetje met me mee. Dan lukt het vast.  

 

Uit de pastorie 
Ik kreeg al een leuk berichtje naar aanleiding van de oproep voor een oppas. We gaan ermee aan de slag!  
U heeft misschien ook al wel gezien dat ik zomaar voor het raam van de studeerkamer zit te werken. Dat 

kun je ook heel goed zien, want de gordijnen hangen er nog niet. Dat komt vast, de komende weken.  
Afgelopen weekend vonden een paar jongeren het leuk om ’s avonds laat nog even met hun fietslampen op 
het raam te schijnen. Ik heb vrolijk teruggezwaaid. Wie weet kunnen we nog eens een soort zwaai-code 

instellen. In elk geval vond ik het wel gezellig.  
Dus ik zou zeggen, als iemand mij ziet zitten: zwaai gerust. Hopelijk zie ik het, dan zwaai ik vrolijk terug!  
Ds. Marrit Bassa 

 

OOGSTVIERING 2022 ONTMOETINGSKERK HEERDE 

Op woensdag 2 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Dit vieren we op zondag 6 november, dan 

zal onze jaarlijkse Oogstviering zijn. 

Na het succes van vorig jaar en in overleg met de diaconieën van de kerken in Heerde verenigd in het IDO 

(Interkerkelijk Diaconaal Overleg) hebben we afgesproken om dit jaar weer een gezamenlijke actie te houden 

voor de voedselbank. 

We gaan weer voor artikelen die lang houdbaar zijn en zelden in de pakketten zitten. 

Als u mee wilt doen kiest u één of meerdere producten. 

TANDPASTA/BORSTEL, KOFFIE, RIJST, HAGELSLAG, PINDAKAAS, PASTA’S, ZEEP/SHAMPO, ALLE 

SOORTEN SAUZEN, ALLES IN BLIK EN POTTEN, WASMIDDEL. 

Op zondag 6 november kunnen de artikelen worden meegebracht. 

Als u niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen maar toch graag artikelen wilt geven hebben we 

meerdere opties om de spullen te brengen of op te laten halen. 

• Zondag 6 november tijdens de kerkdienst. 

• Maandagmorgen 7 november tussen 8.30 en 10.30 uur kunt u artikelen naar de kerk brengen. 

• Als u niet in de gelegenheid bent om artikelen naar de kerk te brengen mag u ook bellen, dan halen 

we het graag bij u op. 

• Ook mag u de artikelen ons thuis afgeven (Bonenburgerlaan 40a of Braamkamp 18). 

 
Ook goed draagbare kleding verdient een 2e kans, dus breng het naar “DE CIRKEL”, 

Dorpsstraat 27 (ingang zijde Bonenburgerlaan). 

Openingstijden:  

- Elke vrijdag 14.00 - 16.30 uur 

- 1e Dinsdag v/d maand 18.30 – 20.00 uur 
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Nu geen zomerkleding i.v.m. de ruimte bij de Cirkel. 

 

Wij hopen weer op een goede actie. 

Bij voorbaat dank en een hartelijke groet van de Diaconie. 

Peter Hendriks tel. 06-48620636 en Lidie Dijkink tel. 06-46670075 

 

DORCAS-VOEDSELACTIE  2022 

Wanneer:    vrijdag 4 en zaterdag 5 november a.s. 

Waar:          Supermarkt Jumbo Heerde en Supermarkt Plus Heerde 

Wij nodigen u allen uit om een boodschapje extra te doen in het eerste weekend van november. 

De winter staat weer voor de deur. De St. Dorcas zet zich (al jarenlang) in om de mensen, vooral de ouderen, 

in Oost-Europa te ondersteunen met een voedselpakket. 

De producten worden ter plekke gekocht, zodat er geen vervoerskosten bijkomen. De actie verloopt dit jaar 

anders dan u gewend bent. U vindt in de winkel een HERKENBARE TAFEL met de uitnodiging om de actie te 

ondersteunen. Er is een keuze uit 3 verschillende pakketten; door de code te scannen heeft u een pakket 

gekocht. 

Op de tafel liggen ook kleurplaten voor de kinderen en flyers met uitleg, en ook weer te scannen QR-codes. 

Neem gerust een flyer mee, om uit te delen! 

Via deze weg, willen wij, werkgroep Heerde, ALLE VRIJWILLIGERS heel HARTELIJK BEDANKEN voor hun inzet 

van vaak vele vele jaren. Jullie hielden er al rekening mee in jullie agenda, dit waardeerden we zeer!!! 

Onze oproep is nu: Kom 4 of 5 november naar Jumbo of Plus en doe een boodschapje meer door een  

QR-code te scannen. 

Alvast hartelijk dank!!! 

Namens werkgroep Dorcas-Heerde,          

Anneke de Vries en  Aly Busscher 

 

 

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: 
pastor@okheerde.nl.  

 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl. 

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

 

P.S. 
Indien u iets wilt plaatsen in de nieuwsbrief stuur dit dan naar: kerkbrief@okheerde.nl.  
Het adres nieuwsbrief@okheerde.nl  wordt alleen maar gebruikt voor het verzenden van deze brief. 
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