
1 
 

 
       

  
                               NIEUWSBRIEF 136 
 
                                 14 oktober 2022 

   
 

Omzien naar elkaar 
 
Tijdens de kerkenraadsvergadering afgelopen 
woensdag hebben we het gehad over de energie-
armoede. 
Energie-armoede, een woord dat we nu regelmatig 
lezen in de krant en horen op de televisie. We hebben 
te maken met een ongekende stijging van de 
energieprijzen en daarmee van onze energierekening. 
Stijgingen van enkele honderden euro’s per maand zijn 
geen uitzondering. Verder zijn de prijzen van onze 
boodschappen flink gestegen door de forse inflatie. Dit 
alles heeft grote gevolgen, allereerst voor mensen met 
lage inkomens. Zij hadden het al moeilijk om 
maandelijks rond te komen. Maar nu komen ook de 
mensen met een middeninkomen in de knel, omdat ze 
hun begroting niet meer rond krijgen. Wat kunnen wij als mensen van de kerk in deze situatie doen? 
 
Het is goed om realistisch te zijn. Het probleem van de torenhoge energieprijzen is groot en complex en de 
oplossing ervan ligt niet binnen ons bereik. Maar dit betekent niet dat wij helemaal niets kunnen betekenen 
voor mensen die knel zitten. Geldzorgen leveren veel stress en andere gezondheidsklachten op.  
Het kan dan fijn zijn wanneer er iemand naast je staat en met je meedenkt. Een stuk persoonlijke aandacht 
en betrokkenheid maakt dan veel verschil. 
 
 
 
 
 
 
 
In het beleidsplan van onze kerk staat dat wij, de mensen van de Ontmoetingskerk, een gemeenschap willen 
zijn die omziet naar elkaar. Dit doen wij door het buurtpastoraat. Indien je het idee hebt dat er iemand bij 
jou in de buurt het moeilijk heeft en mogelijk geldzorgen heeft door de hoge energienota, probeer dan 
samen te kijken welke hulp deze persoon kan inschakelen.  
 
   
Geef licht (Stef Bos) 
 
Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 
 
Geef licht, Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht, Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
 

Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
Zie hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 
Om het niet te willen zien 
 
En Hij geeft licht, Geeft licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Voor wat er vaak niet is 
Dus geef licht 
Geef licht, Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 
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Orde van dienst voor de viering op 16 oktober 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
Voorganger: ds. Johan Meijer, Borne 
 
OM TE BEGINNEN 
Welkom 
Stil worden 
Zingen: Intochtslied 154b: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6v, 7m, 8a – Heel de schepping, prijs de Heer 
Bemoediging en groet  
Gebed om ontferming 
Zingen: Glorialied 8b 1 – 5 – Zie de zon, zie de maan 
 
RONDOM HET WOORD 
Gebed bij opening van de Bijbel 
Begin kindernevendienst, met moment voor de kinderen 
Schriftlezing: Job 38 
Zingen: lied 850 - Geen taal bij machte U te meten 
Verkondiging 
……………… Geen taal bij machte U te meten 
Orgelspel 
Kinderen komen terug 
Zingen: lied 162: 1, 2 en 6 – In het begin lag de aarde verloren 
 
ROND DE TAFEL 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Informatie over de inzameling van de gaven 

 
GEZEGEND VERDER 
Zingen slotlied 849 – Zoek de wegen van de wijsheid 

 
Zegen met gezongen Amen 

Organist:  Daan Dekker   Kindernevendienst: Yvonne van der Wal  
Ouderling: Gerard Doggen   Media:   Erik Mateman 
Diaken:  Peter Hendriks   Koster:   Anneke de Vries 
Lector:  Henriet Broeder  
 
Collecte Zondag 16 oktober  
1e collecte: Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, 
waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun 
producten krijgen. 
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale 
gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben 
de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt u mee? Geef 
boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen! 
 

2e collecte: Diaconie 
 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar                       
mevr. G. Grafhorst- de Jong (Griftbuurt). 

Uit de gemeente 
Dhr. W.H.H. Grafhorst, (Griftbuurt) verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Mevr. G. Grafhorst-de Jong, (Griftbuurt) heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 
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Vanuit de pastorie  
In de hal staan nog wat dozen. Verderop een paar verfblikken.  
Her en der wordt nog een stoel verschoven en een kast in elkaar geschroefd. 
Hier binnen in huis krijgt alles langzaamaan een plekje. Het zal nog wel even duren voor het echt af is, want 
schilderen met kleine kinderen erbij…. Dat is natuurlijk niet echt handig!  
Op dit moment proberen we kamer voor kamer te werken. Je moet niet alles tegelijk willen.  
Dat zal voor het werk hier in de gemeente ook zo zijn. Ik kan ook niet alles tegelijk. (Al zou ik het soms wel 
willen!) Kamer voor kamer, onderwerp voor onderwerp, stukje bij beetje, zullen we elkaar leren kennen. En 
beetje bij beetje zal ik steeds meer overzicht krijgen in wat er hier in de gemeente allemaal gebeurt. Want 
volgens mij is dat een heleboel! Samen met Lida zijn er al wat ideeën en plannen. Het is mooi om meteen 
samen te kunnen werken. Zo zal het stap voor stap steeds meer als de eigen gemeente gaan voelen. Na 
afgelopen zondag heb ik er in elk geval zin in. U ook? 
Een groet vanuit de pastorie,  
ds. Marrit Bassa 
 
PS Oppas gezocht  
De jongste pastoriebewoners hebben net hun verjaardag gevierd. Ze zijn nu 6 en 2. Dat klinkt al best groot, 
maar dat is nog wel veel te klein om alleen thuis te blijven. En als predikant ben je nogal eens weg in de 
avond. Hun vader, Maarten, is dirigent en zingt vaak mee in concertzalen. Ook veel avondwerk dus. Kortom, 
we hebben nieuwe oppas nodig. Weet u of jij iemand die dat leuk vindt? (Misschien je buurmeisje of 
buurjongen, (klein)zoon of -dochter?) Dan horen we het graag! Onze stelregel: liefst vanaf een jaar of 16. We 
kijken samen naar welke vergoeding passend is.  
 

Kindernevendienst 
Afgelopen zondag heeft ds. Marrit tijdens de bevestigingsdienst de bijbel “Mijn eerste  
Bijbelverhalen” ontvangen namens de kinderen en de leiding van de kindernevendienst.  

 

 
 

Koffieochtend 
Komende woensdag 19 oktober 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! Woensdag 
komt Henk van der Maten en gaan we een half uur zingen met elkaar. Misschien kunt u thuis al wat 
liederen opzoeken uit het liedboek die u graag zou willen zingen. 
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 2 november.  
 
Eetcafé nieuws 
Zoals u vast wel gelezen hebt in ons informatieblad en kerkbrief, is er weer een eetcafé op vrijdag 21 oktober. We 
beginnen met een drankje vanaf half 12 en omstreeks 12 uur gaan we aan de maaltijd. We gaan 
ervan uit dat de "vaste klanten" weer enthousiast meedoen en zij hoeven zich dan ook niet op te 
geven. Behalve natuurlijk als u verhinderd bent. Graag zouden we ook nieuwe gemeenteleden die 
altijd alleen aan tafel zitten, welkom willen heten. Samen aan tafel, hoe gezellig is dat. Geeft u zich 
dan even op bij Adry, tel. 06 11248842 of per mail: a.bregman@kpnmail.nl. Graag vóór maandag 
17 oktober, dit in verband met de boodschappen. De kosten zijn nog steeds 6 euro. We hopen op 
een gezellig eetcafé! 
De volgende eetcafés kunt u alvast in uw agenda noteren: 16 dec, 13 jan, 10 mrt, 21 apr, 26 mei. 
 
Bedankt 
Erg blij en verrast waren we met alle berichtjes, kaarten en bloemen die we hebben mogen ontvangen in verband met 
ons 25 jarig huwelijk. 
Hartelijk dank daarvoor! 
Met vriendelijke groet, 
Barmond en Mariann Houtman 
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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. 

Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld 
We nodigen alle senioren uit de gemeente van harte uit voor de PCOB-bijeenkomst op woensdagmiddag 19 
oktober in het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde om 14.30 uur.  
Het thema van deze middag is veiligheid. 
U leest het tegenwoordig regelmatig in de krant: “oudere het slachtoffer geworden van babbeltruc”. 
Babbeltrucs en, nu de dagen weer wat donkerder worden ook inbraken, gaan de gemeente Heerde niet voorbij. 
Toch is het mogelijk om deze nare gebeurtenissen zoveel mogelijk te voorkomen dan wel tegen te gaan. 
Bewustwording, alert gedrag en de buurt inschakelen zijn daarbij goede wapens. Wout Schoonhoven, 
wijkagent van Wapenveld geeft u allerlei tips en informatie hoe u kunt voorkomen slachtoffer te worden van 
de babbeltruc en een inbraak. Tevens vertelt hij wat zijn functie van wijkagent inhoudt. Daarbij krijgt u 
volop gelegenheid om zelf vragen te stellen.  
U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis.  
 
 
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 


