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    NIEUWSBRIEF 138 
 
                          28 oktober 2022 

   

 

 

 

 

Allerheiligen  

Hebreeën 10 vers 10: …Wij zijn geheiligd door het offer van het lichaam van Christus, voor eens en voor 
altijd.  
  
In onze vorige woonplaats werden we rond 31 oktober af en toe verrast door groepjes kinderen. Er moest 
Halloween gevierd worden.  
Hoewel ik dat gebruik niet kende, haalde ik de afgelopen jaren wel wat lekkers in huis. Ik was meer 
gewend aan het feest van Sint-Maarten, dat op 11 november altijd groots gevierd werd in Utrecht. Dat 

feest wordt op verschillende plaatsen in Nederland gevierd. Vooral in plaatsen waar ook een St 
Maartenskerk staat. Zo ook in Utrecht, de Domkerk daar is een echte St Maartenskerk. Gewijd aan de 
middeleeuwse bisschop van Tours die zijn mantel deelde met een zwerver, zo gaat het verhaal.  
 
Halloween wordt gevierd op 31 oktober, bij ons bekend als hervormingsdag. Daar zit meer verband in dan 
u wellicht denkt. Halloween komt van ‘All hallows eve’, ofwel Allerheiligen-avond. Op 1 november is het 
Allerheiligen. In de katholieke kerk is men gewoon op de vooravond het feest te vieren, zoals bijvoorbeeld 

ook de joodse sabbat al begint op de avond van de vorige dag.  
Voor Allerheiligen valt dat dus op 31 oktober. Maarten Luther spijkerde zijn 95 stellingen juist die avond op 
de muur van de kapel te Wittenberg. Natuurlijk, zodat alle bezoekers van de mis die avond het zouden 
lezen! Deze datum heeft dan ook veel te zeggen over hoe Luther graag wilde dat er over ‘heiliging’ gedacht 
zou worden. Voor hem waren alle gelovigen geheiligd door Gods genade, en niet alleen zij die iets heel 
bijzonders hadden gedaan. Of, zoals destijds jammer genoeg gebruikelijk, voor hen die veel geld in het 

laatje van de kerk brachten. In veel kerken wereldwijd wordt aandacht gegeven aan 1 november, als dag 
om alle heiligen te gedenken. Het gaat dan, in lijn van Luther, om werkelijk àlle heiligen. Dus ook onze 
eigen heiligen, de mensen die ons zijn voorgegaan. De overledenen in ons midden, uit de gemeenschap. 
Maar ook geloofsgetuigen, mensen die ons zijn voorgegaan in het geloof. Mensen die ons nog steeds 

kunnen inspireren.  
 
Door onze eigen overledenen te gedenken op de laatste zondag van het liturgisch jaar, staan we in de 

grote traditie van kerken wereldwijd om hen te gedenken in die novembermaand. Een sombere maand 
voor sommigen, maar ook een maand om na te denken. Juist omdat december al druk genoeg is en in het 
teken staat van verwachten.   
 
De gebruiken rond Halloween zoals we ze deze dagen in de winkel tegenkomen, hebben weinig te maken 
met Allerheiligen. De oorsprong van het grote pompoen-feest is nog vrij recent en heeft vooral 
Amerikaanse wortels. Het gegriezel rondom spoken en enge dingen geeft wel aan dat het iets van doen 

heeft met vergankelijkheid. Misschien ook wel met angst voor het donker. De wintertijd gaat in, de dagen 
worden korter en donkerder. Daar moet je wat mee. En soms is het blijkbaar nodig om elkaar even te 
laten schrikken, zodat je minder bang bent voor wat komen gaat. Een beetje zoals het geknal van het 
vuurwerk het oude jaar moet doen vergeten, op weg naar het nieuwe.    
 
Wij hoeven niet per se aan Halloween te doen. Als je een pompoen wilt 

versieren kun je je gang gaan, zou ik zeggen. Wel zou het goed zijn om rond 1 
november iets met Allerheiligen te doen. Steek gerust een kaarsje aan. Denk 
deze maand eens na over wie jouw inspiratie is als het gaat om geloof. Later 
deze maand komen al deze gedachten samen als we de namen noemen. De 
namen van hen die ons voorgingen, geheiligd in hun geloof, zoals ook wij 
geheiligd zijn. Dat hoeven we na die ene 31 oktober niet meer te vergeten.  
Ds. Bassa 
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Deze zondag is de dienst nog om 09.30 uur. Vanaf volgende week zondag 6 november is de 

dienst weer om 10.00 uur. 
 

Orde van dienst voor de viering op 30 oktober 2022, Ontmoetingskerk, Heerde     
Voorganger: pastor Lida Brugmans                 
 

Thema: de boom in  
 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

Intochtslied: 868: 1, 2, 3 - Lof zij de Heer  

Bemoediging en Groet 

Gebed om ontferming  

Afgewisseld met een gezongen Kyrie lied 301a 

Lied 914 - Geef mij, Heer, mij los te zingen  

 

In gesprek met de kinderen 

Daarna gaan de kinderen naar hun eigen dienst 

 

Gebed bij de opening van het woord met lied 925 - Wek mijn zachtheid weer  

Bijbellezingen: 

1e schriftlezing: Psalm 32 

Orgelspel  

2e schriftlezing: Lucas 19: 1 - 10 

Orgelspel 

Overdenking 

Lied 837 - Iedereen zoekt U, jong of oud 

Met de kinderen zingen we: Zie je de melaatse man Naäman staan 

 

Gedachtenis van mevr. Willempje Logtenberg 

• De kaars wordt ontstoken   
• Gedachtenis  
• Moment stilte…  

• We zingen Psalm 68: 10 (oude berijming)    Geloofd zij God met diepst ontzag! 

           Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
            Met Zijne gunstbewijzen. 
           Die God is onze zaligheid; 
          Wie zou die hoogste Majesteit 
           Dan niet met eerbied prijzen? 

          Die God is ons een God van heil; 
          Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
         Ons 't eeuwig, zalig leven; 
         Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
         Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
          Volkomen uitkomst geven. 
 

Gebeden en voorbeden en gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’  

Aandacht voor de collecte  

1. ZWO project: waterfilters voor Guinee 

2. Diaconie 

Slotlied: 974: 1, 2, 3 - Maak ons uw liefde, God tot opmaat  

Zegen  

Gezongen amen 

 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Irma van der Maten 
Ouderling: Mart Meeske   Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Wim van Ommen  Koster:   Daan de Jonge 
Lector:  Fredie van Holst  
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Collecte Zondag 30 oktober  
1e collecte: ZWO project: Waterfilters voor Guinee  

In het begin van het jaar zijn er 10 waterfilters in Guinee aangekomen. 

Deze zijn direct uitgedeeld en worden al dankbaar gebruikt. De filters 
worden door lokale mensen uitgedeeld en beheerd. Op die manier weten 
we dat ze op de juiste plek komen en op de goede manier gebruikt worden. 
De eenvoud en opzet van de filters maakt het dat ze makkelijk gebruikt 
kunnen worden, natuurlijk het water filteren, maar ook vrijhoudt van 

zand.  
Inmiddels zijn er 50 waterfilters onderweg naar Guinee. Maar er is vraag 
naar meer waterfilters. Omdat we zien en horen dat de filters het zo nodige 
drinkwater mogelijk maken, willen wij u vragen ons te helpen nog meer 

waterfilters te kunnen versturen. 
Van harte aanbevolen door de werkgroep ZWO. 
 

2e collecte: Diaconie 
 
Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar fam. Van de 
Bovenkamp. 

  
Uit de gemeente 

Dhr. W.H.H. Grafhorst is verhuisd naar afdeling IJsselheem in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 
8025 AB Zwolle. 
Mevr. G. de Wilde-Remmerts is voor verdere revalidatie en herstel verhuisd vanuit het Isalaziekenhuis naar 
het Zonnehuis, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle. 
Dhr. K.W. van der Maten is vanuit afdeling IJsselheem in het Isalaziekenhuis verhuisd naar Hofje 
Wendakker, Wendakker 10, 8181 RM Heerde. 

  
Overleden 
Mevr. W. (Willempje) Logtenberg is 25 oktober in de leeftijd van 98 jaar overleden. De rouwdienst zal 
worden gehouden op maandag 31 oktober om 11.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de 
Ontmoetingskerk, met aansluitend de begrafenis op begraafplaats Engelmanskamp. Tijdens de 
morgendienst van zondag 30 oktober zal de gedachtenis in het midden van de gemeente plaats vinden. 
 

Uit de pastorie 

Afgelopen week hebben we hier in huis een nieuwe tuinbewoner ontdekt. De eekhoorn. De kinderen hadden 

geen tv-scherm of tablet meer nodig: je kunt je ook vermaken door naar de eekhoorn te kijken die van 

boom naar boom springt. Volgens de jongste loopt hij een trap af naar beneden. Dat klinkt in haar ogen als 

de meest logische uitleg van wat er gebeurt. Dat begrijp ik ook wel. Voor een kind is de wereld eigenlijk heel 

simpel. Je ziet iets, je benoemt het in je eigen woorden en dan is het zo. Op die manier krijgt het een plekje 

in de belevingswereld. Hoe ouder je wordt, hoe ingewikkelder dat benoemen wordt. Er komen steeds meer 

woorden en manieren van uitleg bij. Wij zeggen dan tegen elkaar: als je ouder wordt, snap je het beter.  

En toch is dat niet helemaal zo. Want een kind snapt het ook prima. Alleen dan op de eigen manier. Daar 

kunnen wij vaak nog wel van leren. Iets zien, het daarna benoemen en het dan laten zijn zoals het is. Hoe 

zou het zijn als wij allerlei zaken op die manier een plek geven in onze belevingswereld? Ik ben benieuwd.  

P.s. Eén van de gordijnen hangt al… 

 

OOGSTVIERING 2022 ONTMOETINGSKERK HEERDE 

Op woensdag 2 november is het Dankdag voor gewas en arbeid en 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. 
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• 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 - 16.30uur 

- 1e dinsdag v/d maand 18.30 – 20.00 uur 

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 

 

Koffieochtend 
Komende woensdag 2 november 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.  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 aan Fredie van Holst.  

De volgende koffie-ochtend is op 16 november. 

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 

 

Bezinnen onder bomen 
Wandelen is als een komma in de tijd. Een adempauze voordat je verder praat of verder gaat. 

Dinsdag 8 november gaan we opnieuw samen wandelen. 

Om 14.00 uur ontmoeten we elkaar bij de schaapskooi (Heerde) en zijn ongeveer anderhalf uur 

onderweg.  

Door samen te wandelen kom je in gesprek over uiteenlopende onderwerpen of 
gebeurtenissen. 
Wandelen is heilzaam en helpt om rustig gedachten of gevoelens onder woorden te 
brengen waar je soms maar moeilijk woorden voor vindt. Tijdens ‘bezinnen onder 

bomen’ gaan we op pad met een tekst, dit keer bij het thema ‘Winterstilte’. Dat kan 
een tekst uit de bijbel zijn, maar ook een gedicht of enkele inspirerende regels uit een 
boek. Gaandeweg hopen we dat deze tekst een gids wordt die ons de weg wijst. De 
wegen naar God beginnen immers in ons hart.  
Soms lopen we een tijdje in stilte en leren ontvankelijk te worden voor wat we om ons heen zien, voelen of 
ruiken. Dan weer staan we in een kring om onze gedachten en mijmeringen te delen.  
‘Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U (psalm 84:6).  In de 

psalmvertaling van Ida Gerhardt worden deze wegen een pelgrimsweg genoemd.  
Bezinnen onder bomen zou je kunnen zien als een oefening op die pelgrimsweg. 
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Zullen we een stukje met elkaar oplopen? 
We wandelen in een rustig tempo max. 4 km. 

Hartelijk welkom, 

Lida Brugmans 

 

Aan tafel met ZWO 

Op zaterdag 19 november a.s. houdt ZWO weer het jaarlijkse maaltijdbuffet voor 

ons project Ibota. Met de opbrengst van deze avond sturen we waterfilters naar 

Guinee. 

De maaltijd bestaat uit Nederlandse kost, d.w.z. diverse stamppotgerechten. En 

een heerlijk toetje natuurlijk. De kosten zijn 10 euro pp (incl. 1 consumptie). We 

beginnen om 17.30 uur en gaan om 18.00 uur eten. U kunt zich tot 13 november opgeven via de 

intekenlijsten voor en achter in de kerk.  

Ook kunt u zich opgeven bij Ruud Haverkamp, telefoon: 692740, e-mail: 

rghaverkamp@kpnmail.nl. 

 

Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld 

We nodigen alle senioren uit de gemeente van harte uit voor de PCOB-bijeenkomst op woensdagmiddag 

16 november in het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde om 14.30 uur.  

Het thema van deze middag is ongediertebestrijding. 

De heer G. Verburg van AW Bestrijdingen zal ons het een en ander vertellen over het voorkomen en 

bestrijden van insecten en kleine zoogdieren die overlast bezorgen in en om huis en bedrijf. Te denken valt 

dan aan wespen, vliegen, muizen, ratten, konijnen en nog veel meer. Heeft u een specifieke vraag of 

bijzondere overlast dan dit graag van tevoren melden bij de secretaris via pcobheerde@gmail.com of 

tel.nr.0578-696822.  

U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis. 

 

In staat om te vergeven 

In de serie Avonden met Zin en Kleur die dit seizoen in Epe georganiseerd 

worden door de Regenboogkerk, de Grote Kerk en de Martinus 

geloofsgemeenschap, wordt woensdag 16 november de derde avond 

gehouden. 

Nabil Sahhar, een Palestijnse christen met een Grieks-orthodoxe achtergrond, 

zal ons meenemen op zijn indrukwekkende levensreis. Hij 

is gevlucht via Griekenland en Engeland, en tenslotte als 

een “ontheemde olijfboom” opnieuw geworteld in Den Ham.  

Hij zal vanuit Palestijns perspectief aangeven: “Wij zijn in staat te vergeven.” 

In zijn jeugd heeft hij de gespannen verhouding tussen Israël en het Palestijnse volk aan 

den lijve ondervonden. Toch blijft hij opmerkelijk mild in zijn oordeel. 

 

Nabil begeleidt nu leerlingen op het ROC Landstede in Zwolle en is voorzitter van de 

Stichting Vrede voor Palestina. Hij spant zich al 30 jaar in om de dialoog tussen beide 

bevolkingsgroepen gaande te houden, zowel ter plekke als in Nederland. 

 

De avond wordt gehouden in de Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe.  

We starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur. 

Er wordt voor de avonden geen toegang gevraagd. 

Om de avonden ook volgend jaar weer te kunnen organiseren, vragen we een vrijwillige bijdrage.  

 

Dag in dag uit, dagboekje 2023 

Beste mensen, 
Het jaar loopt alweer ten einde.  
Tijd om nieuwe dagboekjes aan te schaffen. 
Zoals u van ons gewend bent willen wij ze voor u bestellen, en dan wel het dagboekje  
'Dag in Dag uit'. 

De prijs van het dagboekje is €7,50. 
De scheurkalender is €14,99. 
Het dagboekje met grote letter is €10,99. 
U kunt deze tot 15 november bestellen bij Elly Hendriks, tel.nr. 0626796846. 
Als de bestelling geleverd is wordt het bij u thuisgebracht.  
Hartelijke groeten namens ons, 

Elly Hendriks  

 

 

mailto:rghaverkamp@kpnmail.nl
mailto:pcobheerde@gmail.com
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Inleveren kopij voor de nieuwsbrief 

Graag kopij voor de nieuwsbrief sturen naar: kerkbrief@okheerde.nl. 

Het adres nieuwsbrief@okheerde.nl wordt alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

 

 
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. 0639023704 
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