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                              NIEUWSBRIEF 141 
 
                              18 november 2022 

   
 

 
 
Zondag is het Eeuwigheidszondag; dan gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar. 
 

Lange tijd was zo’n gedachtenisdienst in protestantse kerken taboe. Het herdenken zou lijken op bidden 
voor of zelfs tot de overledenen. Daar hebben de reformatoren Luther en Calvijn voor gewaarschuwd. De 
gestorvenen zijn in Gods hand. Aan hun lot kunnen we niets veranderen, ook niet door voor hen te bidden. 
Het is aan Gods genade hoe het hun vergaat. Bidden doen we tot God. Hoe dierbaar onze gestorvenen ook 
zijn, zij kunnen ons niet meer horen. 
 
Toch hebben verdriet en rouw wel een plaats gekregen in de kerken van de Reformatie, ook in de 

eredienst. In sommige protestantse kerken kent men het gebruik van ‘rouw in de kerk brengen’. De zondag 

na een overlijden komt de familie samen naar de kerk waar de overledene thuishoorde. In gebed en preek 
besteedt de dominee aandacht aan het verdriet.  
Bij ons in de Ontmoetingskerk wordt op de zondag na een overlijden 
de naam van de gestorvene genoemd, een kaars wordt aangestoken 
er is een korte gedachtenis en vervolgens een moment stilte. In 
overleg met de nabestaanden zingen we een speciaal lied.  

 
Terwijl in de samenleving de aandacht voor herdenken is 
toegenomen, is ook in kerken het jaarlijkse herdenken herontdekt. 
Meestal met een speciale gedachtenisdienst op de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. 
Dat de gedachtenisdienst plaatsvindt op de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar is een traditie uit Duitsland. In 1816 stelde de koning van Pruisen deze dag in als 
‘dodenzondag’, vanwege de vele doden die door oorlogen in die tijd te betreuren waren. In sommige kerken 
worden van oudsher op oudejaarsavond de namen genoemd. 

Andere protestantse kerken sluiten aan bij de katholieke traditie, waarin de heiligen en gestorvenen al sinds 
de middeleeuwen op 2 november (Allerzielen) worden herdacht. Rond die periode zijn er de laatste jaren 

ook steeds meer herdenkingen buiten de kerk, georganiseerd door uitvaartondernemers, begraafplaatsen en 
zorginstellingen. 

Ook in de kerk zijn het delen van verdriet en het bieden van een rustmoment een belangrijke motivatie voor 
een gedachtenisviering. Maar gedenken in de kerk gaat verder dan dat. Er is het gebed om kracht, en de 
troost dat het leven niet eindigt met de dood.  

Gedenken gaat ook om verbondenheid en gemeenschap. Dat hebben christenen van de joodse traditie 
geleerd. Daarin worden bij het gedenken van gestorvenen in de synagoge en thuis speciale gebeden gezegd. 
Het zijn uitbundige gebeden, waarin de Eeuwige wordt verheerlijkt om zijn grootheid en goedheid. In het 
jodendom is het besef sterk dat ieder mens, iedere generatie, een schakel is in de lange geschiedenis van 
God met mensen. Door het gedenken blijven de gestorvenen en de levenden verbonden, zij zijn een 

gemeenschap in God. 

Verbondenheid met wie ons voorgingen en wat zij ons hebben voorgeleefd, zien we terug in het herdenken 
in de kerk. Ds. Mirjam Kollenstaart schrijft in haar blog: Eeuwigheidszondag is wat mij betreft dan ook geen 
dag om alléén maar te rouwen om wie we zijn verloren… Want in de kerk gaat het om Christus. Gaat het om 
de levende Heer. Eeuwigheidszondag gaat over het leven. Het leven met de Heer die leven geeft. 
 

Het bovenstaande komt uit magazine ‘Elisabeth’ van 20 november 2019 

 
 
 
 

 

https://www.elisabethmagazine.nl/rouw-is-rauw/
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Orde van dienst voor de gedachtenisdienst op 20 november 2022, Ontmoetingskerk, Heerde     
Voorgangers: ds. Marrit Bassa en pastor Lida Brugmans    

 

Muziek    

Welkom 

Stilte 

Zingen  Lied 601 vers 1 en 2 – Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

Groet   

Drempelgebed - gezongen door Lied 298 - Eeuwige, onze God 

Inleidend woord 

Kinderen op weg 

Gebed om ontferming 

Glorialied  Lied 885   

Lezing  Mattheus 5: 1 - 12 

Lied  Psalm 90a    allen: 1, 3, 5  solo: 2, 4, 6 

Overweging 

Orgel  Chant seraphique (engelenzang) - ‘Er is een land van louter licht’ 

Gedachten bij het aansteken van de kaarsen 

Inleiding door pastor Lida Brugmans   

Lied  De mensen die wij missen - Sela  piano en solozang 

 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 

Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 

God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 

  

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 

Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 

God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 

Troost ons Heer, wees ons nabij. 

Laat ons in uw armen vrede vinden. 

Draag ons Heer en koester ons 

als we denken aan de mensen die we missen. 

  

God, U kent de namen van de mensen die we missen. 

We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            

We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 

God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 

 
  

Noemen van de namen 

Tussen het noemen van de namen zingen we het volgende lied:   

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God - ‘Mon ame se repose’ uit Taizé   

 

‘Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil. 

Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem’. 

 
We gedenken en ontsteken kaarslicht voor: 
 
Mw. Gerrie Bosman-van Voorst,    overleden op 24 november 2021 
Dhr. Willem Wolf,      overleden op 17 december 2021 
Ds. Peter Hofland      overleden op 19 januari 2022  
Dhr. Geurt Landman,     overleden op 30 januari 2022 

Mw. Johanna (Annie) Veldkamp,    overleden op 5 februari 2022 
Dhr. Hermanus Veldkamp,     overleden op 17 maart 2022 
Mw. Christina Jacoba (Ineke) Westenberg-Boor, overleden op 22 maart 2022 
Mw. Dirkje (Dicky) Hilarius-Penninga,   overleden op 17 mei 2022 
Dhr. Jacob (Jaap) Dijkslag,     overleden op 4 juni 2022 
Mw. Gerie Boot-Dekker,     overleden op 6 juni 2022 

Mw. Joke Roggeband-van de Berg,   overleden op 7 juni 2022 
Mw. Imke (Emmy) Bruinsma-Land,   overleden op 30 juni 2022 
Mw. Loek Walsweer,     overleden op 12 augustus 2022 
Mw. Jinke Gerritsen – de Boer,    overleden op 3 oktober 2022 
Mevr. M. (Marianne) Hogenbirk-Ribbens,   overleden op 13 oktober 2022 
Mevr. Willempje Logtenberg   overleden 25 oktober 2022 
 

Na het noemen van de namen wordt er nog een kaars ontstoken voor hen die niet genoemd zijn, voor hen die niet 

gezien zijn.        

 

Kaarsjes  Iedereen krijgt de gelegenheid een kaarsje aan te steken.   

Gebeden      

Aandacht voor de collecten  
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Slotlied     Ga maar gerust    t. Sytze de Vries, m. Jean Sibelius     

  Lied 15 uit: Het liefste lied van overzee, II 

   

1 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan 

Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan   

Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 

Ik ben de wind waardoor je ademhaalt 

 

2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan 

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 

Ik ben de dag, die schemert in je droom 

 

3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 

ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

 
Zegen 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut 
Ouderling: Hotze Talsma   Tienerdienst:  Yvonne van der Veer 
Diaken:  Ellie Hendriks   Media:   Henk Ottens 
Lector:  Willeke Mateman  Koster:   Anneke de Vries 
 
Collecte Zondag 20 november  

1e collecte: Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk 

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die 

we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. 

Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen 

in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een 

begrijpend woord. 

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk 

materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar 

ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek 

met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het 

openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en 

gebedenboekjes beschikbaar en een online-ideeënbank met suggesties voor het 

organiseren van pastorale activiteiten. 

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en 

toerustingsmaterialen. 

2e collecte: Diaconie 
 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. M.H. Dijkslag. 

  
Uit de gemeente 
Mevr. W.H. Ottens-Lindeman en mevr. J. Bastiaannet-van de Put verblijven 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 is thuisgekomen uit het Zonnehuis. 
                                                                                                                                  
Huwelijksjubileum 
Dhr. Wim de Jong en mevr. Riek de Jong-Tuinman hopen 22 november hun 60-jarig huwelijk te gedenken. 
Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
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Gedachteniszondag - morgendienst  

In de morgendienst willen we samen met de gemeente een openingsgebed zingen.  

De pastor en predikant gaan zingend voor, de gemeente antwoord. De melodie is relatief eenvoudig. 

Mocht u vast willen horen hoe dat klinkt, kijk dan op de facebookpagina van de predikant.  

U kunt die vinden door op facebook te zoeken bij ‘Dominee Bassa’. Vanuit deze nieuwsbrief kunt u ook de 

volgende link kopiëren: https://www.youtube.com/watch?v=FGyVrTHHu50. 

 

Gedachteniszondag - middag 

Komende zondag is de kerk weer open in de middag van 14.00 tot 16.00 uur. Ook dan kan iedereen een 

dierbare gedenken in een rustige sfeer. Voor de mensen die op dat moment nog aanwezig 

zijn in de kerk, sluiten we deze middag ook af met kort liturgisch moment. We zingen nog 

een lied en vragen een zegen over de namen die (al is het alleen in stilte) genoemd zijn.  

 

Gedachteniszondag  

Zondag herdenken we de gemeenteleden die dit jaar zijn overleden. Het koffie drinken 

na de kerkdienst is in de Ontmoetingsruimte alleen voor de familieleden en bekenden van de mensen die we 

herdenken. Voor de overige gemeenteleden zal er in het Jeugdpunt koffie klaar staan. Dit in tegenstelling tot 

wat in het Ontmoetingsblad staat. Er is dus geen koffie vóór de dienst. 
 

Verwarming een graadje lager 

Vanaf 1 januari a.s. gaan onze energiekosten met ca. 400% stijgen. Dus ook voor onze financiën is het 
gunstig om minder energie te gebruiken. 
Vindt u het a.s. zondag minder warm in de kerk dan is dit de reden en kunt u zo nodig hier rekening 
mee houden met de kleding die u aantrekt. 

Begroting 2023 
In de CvK-vergadering van 3 november jl. is de begroting voor 2023 voorlopig vastgesteld. Vervolgens kan 
deze in de GK-vergadering van 14 december a.s. worden vastgesteld. 

Conform de voorschriften van de PKN wordt, nadat de begroting door het CvK voorlopig is vastgesteld, deze 
in samenvatting gepubliceerd en gedurende een week in zijn geheel ter inzage gelegd. 
Bij deze Nieuwsbrief treft u de samenvatting als bijlage aan. 
Voor het ter inzage leggen is gekozen voor de volgende oplossing. Voor het inzien van de begroting kunt u 
een afspraak maken met Hotze Talsma, 1e penningmeester van het CvK (h.talsma@hetnet.nl). Bellen mag 
ook 06-11266122. 
Korte toelichting 

In de meerjarenbegroting voor de komende jaren is rekening gehouden met een tekort. Gelet op onze 
financiële positie is dit verantwoord. 
Maar niet met een tekort zoals dat nu in de begroting staat. De reden hiervan is dat onze energiekosten 
m.i.v. 2023 stijgen met ruim € 30.000,-. 
Het energiecollectief waaraan we deelnemen heeft aangegeven dat we vanaf januari rekening moeten 
houden met een verviervoudiging van de energiekosten ten opzichte van 2022. 

De oorzaak hiervan mag bekend worden verondersteld. 

Uit de pastorie 

Het Sinterklaasjournaal wordt hier in huis aandachtig gevolgd. Wellicht doet u ook wel een beetje mee. Net 

voor de intocht van Sinterklaas bleek dat de stoomboot nogal lek was. Aan het einde van de aflevering zonk 

de boot daadwerkelijk. Dat leverde nogal wat reacties op. Ouders vonden het te eng voor hun kinderen, die 

raakten ervan in paniek.  

Een collega van mij schreef daarover het volgende: ‘Hieruit blijkt het ongeloof van al die mensen. Mensen 

die niet meer geloven, kunnen niet meer geloven dat het goed komt. Als je wel gelooft in Sinterklaas, dan 

kijk je er misschien wel van op. Maar, dan heb je er alle vertrouwen in dat het goedkomt. Daar zorgt je 

geloof voor.’ Ik vond dat een mooie analyse. Als we meteen in opstand komen als er iets fout gaat, dan mis 

je het vertrouwen. Dan mis je het geloof en de hoop dat het goed kan aflopen. Zo werd deze gedachte 

ineens een spiegel voor ons Godsgeloof. Die spiegel geef ik u als lezer mee. Trouwens, hier in huis werd een 

wenkbrauw opgetrokken, maar was er geen paniek. Het geloof bleek groot genoeg.  

ds. Marrit Bassa 

 
Bezinnen onder de bomen 
Op 8 november hebben we, onder leiding van onze pastor Lida Brugmans, een wandeling gemaakt in de 
buurt van de Schaapskooi. 
Een gedicht, gemaakt door een gemeentelid, was onze leidraad. 
Daar stond o.a. in ‘Seizoenen gaan als de deining van de zee, als het verloop van de dagen, maanden, jaren 

en wij deinen mee in ons jachtige leven, dat om stilte roept’. 
Tijdens de wandeling: 

https://www.youtube.com/watch?v=FGyVrTHHu50
mailto:h.talsma@hetnet.nl
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Luisteren naar de stilte, wat neem je waar. 
Samen in gesprek over: Wat raakt je in dit gedicht? 
Een mooie wandeling, genieten van de natuur, fijne gesprekken. 

Wilt u ook een keer meewandelen?  
Volgend voorjaar zal er weer een wandeling georganiseerd worden. 
 

Geef vluchtelingenkinderen een stem 
Met kerst collecteren we voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Dat is belangrijk om hun dagelijks leven iets te 
verlichten. Maar dat is niet genoeg. We vragen u om meer te 
doen om de onmenselijke situatie van vluchtelingen en hun 
kinderen in Griekenland te verbeteren. 

We kunnen niet langer wegkijken. Kaart dit onrecht aan bij de 
politiek. Schrijf uiterlijk half december een kaart aan Tweede 
Kamerleden. Kijk op kerkinactie.nl/vergeetzeniet voor het adres 
en een voorbeeldtekst. We doen dit met kerken in heel 
Nederland. Samen zijn we de kerk in actie. 
 

Oppasdienst 

We zijn dringend op zoek naar mensen die tijdens de viering op de kleine kinderen wil passen. Wanneer we  

8 mensen hebben (jongeren of ouderen), zijn die maar één keer in de twee maanden aan de beurt. 

 

Warme kamer 

Tijdens het OOV (overleg voor ontmoeting en verdieping) is het idee ontstaan om in het Jeugdpunt één keer 

in de twee weken op de donderdagmiddag en één keer in de twee weken op de vrijdagavond het Jeugdpunt 

open te stellen voor mensen die graag anderen willen ontmoeten voor een praatje of een spelletje of gewoon 

maar voor een kop koffie. Voor dit plan zoeken we een groep mensen die dit plan willen uitwerken en zich 

verder daarvoor willen inzetten. Voor verdere informatie kun je terecht bij Elly Douwes of Fredie van Holst. 

 
Kopij voor de nieuwsbrief 
Omdat de nieuwsbrief steeds langer wordt en er steeds meer overlap is met ons maandblad, het 
Ontmoetingsblad, nemen we in het vervolg de volgende spelregels in acht:  

• kopij die niet kan wachten tot het volgende maandblad zullen we, waar mogelijk, opnemen in de 
nieuwsbrief 

• voor kopij die wel kan wachten, verwijzen we u naar de redactie van het maandblad, M.A. Herfst, 

Kerkstraat 25, Veessen, ontmoetingsblad@okheerde.nl  
• een korte reactie van een activiteit of een persoonlijke mededeling kan ook geplaatst worden 
• eveneens is het mogelijk om data van geplande activiteiten door te geven. We zullen deze opnemen in 

een agenda  

 

Inleveren kopij voor de nieuwsbrief 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kerkbrief@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl
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