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Geloof en politiek. 

‘Als je gedoe wilt, moet je het in de kerk over politiek gaan hebben’, zei onze docent praktische theologie  
40 jaar geleden al. Dat heb ik dus goed in mijn oren geknoopt. Maar toch. 
 
Met een aantal gemeenteleden in Nunspeet lazen we het boek ‘Leven van wat komt’ van de (R.K.)  

theoloog Erik Borgman. In dat boek bespreekt Borgman een aantal grote maatschappelijke (en dus 

politieke) vraagstukken waarmee we allemaal te maken hebben, zoals milieu, zorg, vluchtelingen  
en onderwijs.  
Vraagstukken die haast allemaal ook de kloof/kloven raken 
waar we steeds meer tegenaan lopen in ons rijke land. Ja: 
‘rijk’ – terwijl toch bijna een miljoen mensen onder de 
armoedegrens leeft en één op 13 kinderen zonder ontbijt naar 

school gaat. 
 
Rond al die kwesties die ik noemde is Borgmans visie steeds 
dezelfde: je komt pas verder als je zelf deelgenoot wordt. 
Borgman heeft het over het heilzame van een ‘contemplatief’ 
standpunt. ‘Beschouwend’ dus. Goed kijken zonder meteen 

een oordeel te hebben. De tijd nemen om de situatie van de 
ander echt op je in te laten werken. Te ‘leven van wat komt’ 
zoals het boek heet. Ophouden te denken dat jij het beter 
weet en dat je van buiten-af een oplossing kunt bieden (zoals veel beleidsmakers dat doen van achter de 

‘tekentafel’).  
 
De gelovige, theologische motivering die Borgman gebruikt is dat van de incarnatie, de vleeswording.  

God redt deze wereld niet door vanuit de verte, van boven af een reddingsboei (‘nieuw beleid’) naar 
beneden te gooien, maar door zelf af te dalen. Deelgenoot te worden van ons bestaan, inclusief alle 
rommeligheid, pijn en tegenspraak die dat met zich meebrengt. Daarmee heeft de Eeuwige het zich 
natuurlijk veel lastiger gemaakt dan wanneer Hij bij wijze van spreken een adviesbureau had ingehuurd  
die een probleemanalyse maakt en over de schutting gooit. 
 
Nee, Borgman heeft geen heldere, simpele oplossingen. Maar hij gelooft dat er juist in de diepte  

een liefde (Gods liefde) ervaarbaar wordt die hem draagt. Die solidair met hem is. En die dan ook  
meteen een appèl behelst om zelf solidair te zijn met de ander.  
Borgman haalt de vraag van Jezus aan: ‘Wat willen jullie dat Ik doen zal?’ ‘Heer, open onze ogen’. Misschien 
is het dat wel. Met als het ware Gods ogen naar de wereld, naar de ander en naar mezelf leren kijken.  
 
Gerrit Heuver 
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Vanaf deze zondag is de dienst gedurende de winter om 10.00 uur  
 
Orde van dienst voor de viering op 6 november 2022, Ontmoetingskerk, Heerde     

Voorganger: ds. Dineke van de Wetering                 

 

Welkom 

Stilte 

Zingen: Lied 136: 1, 12 en 13 – Loof de Heer, want Hij is goed 

Votum en groet 

Gebed 

Lezen Psalm 104: 1 en 2, 24, 27 en 28, 33 en 34 

Zingen: Lied 868 – Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 

Woorden ter inleiding 

Gebed om de Heilige Geest 

Kindermoment 

Kinderen gaan naar de kinderdienst 

Schriftlezing: Spreuken 30: 1a, 7 - 9 

Zingen: Lied 225 - Zingen wij van harte zeer 

Schriftlezing: 1 Timotheüs 6: 6 – 10, 17 - 19  

Zingen: Lied 712 – Het jaar neigt zich tot stille groet  

Verkondiging 

Zingen: Lied 553 HH: 1, 3 en 4 (melodie is die van Psalm 150)   

 
1. Dank U, Heer, voor al wat leeft, 

dank voor alles wat Gij geeft 
voedsel, vreugde, overvloed – 
Gij zijt overstelpend goed! 

Dank U wel voor al wat groeide, 

wind en wolken, licht en lucht, 
velden vol van goede vrucht, 
dank dat duizend bloemen bloeiden! 

 
3.  Armen in uw koninkrijk 

zijn reeds U, de koning rijk – 
wie zachtmoedig is beërft 

land waarin geen kind meer sterft; 
wie hier treurt mag binnentreden, 
wie een hart heeft recht en rein 
zal daar zonder zorgen zijn 
eindelijk een land van vrede! 

4. Dank U, Heer, dat wie zo leeft 
dankzij Pasen toekomst heeft 
honing, melk in overvloed, 
Kanaän wordt meer dan goed! 

Vrolijk zingen wij tezamen 

wereldwijd het hoogste lied 
als uw wil voorgoed geschiedt 
juichend halleluja, amen! 

 

Kinderen komen weer terug 

Zingen: kinderlied Lied 174 – Naäman woonde in het land naast Israël  

Gebeden 

Aandacht voor de collecte 

Zingen: Lied 704: 1 en 3 – Dank, dank nu allen God 

Zegen, gezongen amen 

 
Organist:  Maarten Westenberg  Kindernevendienst: Yvonne van der Wal 
Ouderling: Elly Douwes   Media:   Ben van Damme 
Diaken:  Lidie Dijkink   Koster:   Gerard Rooks   
Lector:  Janet Tijssen   
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Collecte Zondag 6 november  
1e collecte: Dorcas 

Dorcas gelooft in gerechtigheid en is overtuigd van het prachtige potentieel in 

ieder mens. Ze ziet een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende 

omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. Ze weet dat niet ieder mens 

dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. 

Daarom biedt zij hulp als de nood aan de man is. En redt ze levens wanneer die 

worden bedreigd. Daarom creëert zij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden 

die uitzichtloos lijken. Daarom helpt ze mensen overeind als die gevallen zijn. En biedt ze perspectief voor de 

allerarmsten. Ze ziet hen die ongezien zijn. 

Dat doet Dorcas vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Zij is daar waar het nodig is. Daar waar zij 

nodig is. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van 

mensen te raken. Dorcas kijkt mensen in de ogen en trekt met hen op. 

2e collecte: Kerk 

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

mevr. M.R. Rougoor-de Groot. 
  
Uit de gemeente 

Mevr. H. IJzerman-van Ommen is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Dhr. W.H.H. Grafhorst verblijft voor verdere revalidatie en herstel op afdeling IJsselheem in het 
Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

Mevr. G. de Wilde-Remmerts verblijft voor verdere revalidatie en herstel in 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. 

  
Uit de pastorie 

Ineens was er spanning hier in huis. De oudste zat met een kwestie. Hij wilde weer in het andere huis wonen. 

We vroegen waarom. ‘Nou’, was het antwoord, ‘Sinterklaas weet nog niet dat ik verhuisd ben en ergens anders 

woon.’ Tja, daar stonden wij als ouders nog niet bij stil. Hoe laat je zoiets weten? Al hardop denkend draagt 

hij zelf ook oplossingen aan. Je kunt gewoon bellen, of briefjes neerleggen in huis. Misschien kan de juf van 

school ook nog wel helpen.  

Natuurlijk hadden we dit kunnen afdoen als onzin. Maar een serieuze zaak als dit vraagt om een serieuze 

aanpak. Dat blijkt maar weer. Vanaf maandag begint het Sinterklaasjournaal. Het is een beetje Advent voor 

kleine kinderen. Er is echt iets ‘komende’. Dat mag je best serieus nemen, als een mooie oefening in het echte 

Advent. Hopelijk wordt die tijd net zo ‘vol verwachting’.  

Een hartelijke groet vanuit de Kanaalstraat.  

ds. Marrit Bassa 

 

Tekeningen uit Bangladesh. 

Afgelopen zomer is broeder Guillaume uit Bangladesh bij ons in een kerkdienst geweest om te vertellen over 

zijn werk. Wij als Ontmoetingskerk steunen zijn werk om scholen op te richten in kleine dorpjes in Bangladesh. 

Hij had een drietal tekeningen, gemaakt door schoolkinderen, meegenomen voor ons. De commissie KIEK 

heeft de tekeningen ingelijst en opgehangen in de ontmoetingsruimte, waarvoor onze dank. U kunt de 

tekeningen bekijken met een kopje koffie of bij het uitgaan van de kerk. De tekeningen zullen enkele weken 

blijven hangen. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle tieners tussen de 12 en 16 is de tienerclub the place to be! Op de 
vrijdagavonden in het winterseizoen is er voor de tieners vanaf de brugklas tot 
ongeveer 16 jaar de tienerclub in “Het Trefpunt”. Deze club gaat ook samen met 
de jongeren van de Johanneskerk. Dit weekend een leuke activiteit lasergamen:         GEEF JE OP bij 
Erwin Kers: tel. 0610104386 
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OOGSTVIERING 2022 ONTMOETINGSKERK HEERDE 

Afgelopen woensdag 2 november was 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. 

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 bij ons thuis afgeven (Bonenburgerlaan 40a of Braamkamp 18). 

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 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. 

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. 
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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.   

 

Thema-avond “Omgaan met rouw en gemis”: 17 november 
Als iemand met wie je relationeel nauw verbonden of verweven bent sterft, wordt je leven door elkaar 
geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor nieuwe vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan 

emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in woorden te vatten. Het delen van ervaringen met 
lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies. 
De werkgroep Pastoraat van de Ontmoetingskerk nodigt iedereen van harte uit voor een thema-avond 
“Omgaan met rouw en gemis”. Deze avond zal plaatsvinden in het Trefpunt, achter de Ontmoetingskerk, 

Kanaalstraat 21 in Heerde op donderdag 17 november. 
Rita IJzerman, uitvaartbegeleider en Erik van der Laan, beheerder van begraafplaats Engelmanskamp zullen 

aanwezig zijn. We hopen elkaar in een open sfeer te ontmoeten waarin we verhalen en herinneringen 
kunnen delen. 
  
Deze uitnodiging beperkt zich niet tot de leden van de ontmoetingskerk, Iedereen is welkom. Dus kom en 
neem gerust iemand mee. 
  
Aanvang: 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee klaar. 

Om een indruk te krijgen op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen, zouden we het fijn vinden als u 
zich uiterlijk 14 november aanmeldt voor deze avond. 
Aanmelden kan via meldpost@okheerde.nl of via tel. 06 50802687. 
Mocht vervoer een probleem zijn, dan graag even melden via bovenstaand mailadres of telefoonnummer. 
Dan zorgen wij dat u opgehaald en weer thuisgebracht wordt. 

 

In staat om te vergeven (Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe) 

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. Inloop 19.00 uur. We starten om 19.30 uur. 

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. 

 

Dagboekje  
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. 062679684. Als de bestelling geleverd is 
wordt zij bij u thuisgebracht. 
 

Inleveren kopij voor de nieuwsbrief 

Graag kopij voor de nieuwsbrief sturen naar: kerkbrief@okheerde.nl. Vóór donderdag 18.00 uur. 

 

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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