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Idealen 

Tegenwoordig mag iedereen haar/zijn eigen mening hebben, zijn/haar eigen idealen koesteren. Dat is 
vergeleken met een paar generaties eerder grote winst. Maar is het alleen winst?  
‘Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk’. Een mooie zin uit de Bijbel (in de R.K.-vertaling).  
Ik denk dat idealen een soort van concreet gemaakte visioenen zijn, zoals: oorlog zou er niet moeten zijn, 
alle mensen horen gelijke kansen te hebben, natuur en economie in evenwicht, geld is een middel en geen 

doel. Zomaar wat idealen. 
Politieke partijen waren vroeger verenigingen van mensen die samen dezelfde idealen nastreefden. Idealen 

die golden voor de hele gemeenschap: het ideaal van vrijheid en democratie, het ideaal van sociale 
rechtvaardigheid, het ideaal van christelijke waarden verankerd in de wet, noem maar op. Die idealen gaven 
richting aan het politieke proces. Aan de inrichting van onze samenleving. Die idealen botsten ook wel eens, 
juist omdat er verschillende visioenen achter zaten, maar daar kon je dan over praten zonder elkaar 
compleet af te branden. 
Helaas zijn partijen meer en meer verenigingen van belangenbehartigers geworden. Niet een ideaal 
motiveert ze, maar een belang. Misschien overdrijf ik wat, maar toch. 

Ouderen, boeren, dierenbeschermers, QAnon aanhangers: allemaal 
hebben ze één of meer mensen in de Volksvertegenwoordiging die daar 
vooral zitten om hun particuliere belang te verdedigen. 
Daardoor gaat het er (alweer: denk ik) ook zo hard aan toe 
tegenwoordig. Er is geen debat meer, om te kijken hoe we SAMEN op de 
beste manier het belang van iedereen kunnen dienen, er is alleen nog 

een woordenstrijd om te kijken hoe MIJN belang er het beste van af 
komt.  

Ik herinner me een filmpje van Bert en Ernie uit Sesamstraat. Ze krijgen een dropveter om eerlijk te 
verdelen samen. Bert weet het zo te draaien dat hij de hele veter alleen naar binnen schrokt, en Ernie heeft 
het nakijken. 
 
Terug naar die Bijbeltekst: ‘Waar het visioen ontbreekt…’ Dat staat haaks op belangenbehartiging, haaks op 

groeps-egoïsme en eigen soort eerst.  
‘Daar verwildert het volk’. Niet zomaar een paar losse mensen, geen individuen, maar het volk. De 
gemeenschap, wij samen.  
De enige manier waarop we uit de verwildering komen is naar mijn mening dat we ons weer gaan afvragen 
wat goed is voor iedereen. Waarbij ook iedereen wat water bij de wijn moet willen doen. Anders verzanden 
we steeds meer in een strijd van iedereen tegen iedereen. 
Nog maar eens een woord van Jezus: ,,Zoals jij wilt dat mensen jou behandelen, zo moet jij hen 

behandelen.’’   
 
Gerrit Heuver 
 

 

Advent 

Het wasrek staat er. Afgelopen zondag stond ik daar, met wat knijpers en wat babykleertjes. Meteen ontstond 

er al gesprek: ‘Wij hingen de was nooit op, op zondag.’ Maar ook: ‘Oh, is het te koud bij jullie, dat je hier je 

was moet ophangen?’ En ineens hingen er sokjes bij. En een prachtig roze pakje met frisse bloemetjes. Hoe 

leuk is het eigenlijk dat een idee op papier in het echt meteen goed uitpakt! Verwachtingsvol blijven we 

uitkijken naar de diensten van de komende zondagen. En natuurlijk naar wat er aan het rekje wordt gehangen. 

Vergeet vooral niet er even langs te lopen of zelf iets mee te nemen.  

Ds. Marrit Bassa 
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Orde van dienst voor de Tweede Adventszondag, 4 december 2022, Ontmoetingskerk, Heerde     
Voorganger: pastor Lida Brugmans 

Thema: Advent met Tamar  
Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

Intochtslied: Lied 442 :1, 2 - Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen 

Bemoediging en Groet 

 

Adventskaars wordt aangestoken door Coen Stijf 

Gedichtje bij de 2e Adventskaars: 

Twee kaarsen als een teken, 

als lichtjes in de nacht. 

Zo laat God aan ons weten: 

Ik geef je nieuwe kracht. 

 

Gebed om ontferming  

Glorialied: 146c: 1, 3, 7 - Alles wat adem heeft love de Here 

 

In gesprek met Jacob  

Daarna gaan de kinderen naar hun eigen dienst 

 

Zingen Lied 105: 3 – God, die aan ons zich openbaarde 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Bijbellezingen uit Matteüs: 1: 1 - 6 en 16 (BGT) en uit Genesis 38: 27 - 30 (NBV) 

Matteüs 1: 1 - 3 De voorouders van Jezus 
1Jezus Christus kwam uit de familie van David en Abraham. Hier volgt de lijst van zijn voorouders. 

Van Abraham tot David 
2Abraham was de vader van Isaak. Isaak was de vader van Jakob. Jakob was de vader van Juda en zijn 
broers.  
3Juda was de vader van Peres en Zerach. Hun moeder was Tamar. 
 

Genesis 38: 27 - 30 
27Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze (Tamar) een tweeling ter wereld. 28Tijdens de 
bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten 
teken dat hij zich het eerst had laten zien. 29 
Maar hij trok zijn hand weer terug, en daar kwam zijn broer tevoorschijn. ‘Wat een baanbreker ben jij!’ zei 
ze. Hij kreeg de naam Peres. 30Daarna kwam zijn broer, met om zijn hand de rode draad. Hij werd 
Zerach genoemd. 
 

Matteüs 1: 3 - 6 en 16 
Peres was de vader van Chesron. Chesron was de vader van Aram.  
4Aram was de vader van Amminadab. Amminadab was de vader van Nachson. Nachson was de vader van 
Salmon. 
5Salmon was de vader van Boaz. De moeder van Boaz was Rachab. Boaz was de vader van Obed. De 
moeder van Obed was Ruth. Obed was de vader van Isaï. 
 6Isaï was de vader van koning David. 

 

Hierna volgt nog een lange rij namen. Die eindigt in vs 16 met: 
Jakob was de vader van Jozef. 
Jozef was de man van Maria, en Maria was de moeder van Jezus. Jezus wordt ook Christus genoemd. 
 
Zingen Lied 90a: 1 - O God, die droeg ons voorgeslacht 

 

Overdenking  

Zingen Lied 502: 1, 2, 4 - Wij zingen door de tranen heen 

 

De kinderen komen terug  

Babykleertjes worden opgehangen 
Met de kinderen zingen we het projectlied: tekst: Erik Idema, mel. Lied 469 
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1.Ik zing van licht dat God ons geeft: 
   het levenslicht voor al wat leeft. 

   Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
   Wie geeft het aan de mensen door? 
 

2. De stam van Juda bleef bestaan, 
   want Tamar is niet weggegaan. 
   Als hoopvolle en sterke vrouw 
   bleef zij geloven in Gods trouw. 

3. Ik zing van licht dat God ons geeft: 
    het levenslicht voor al wat leeft. 

    Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
    Wie geeft het aan de mensen door? 
 

 

Gebeden en voorbeden en gezamenlijk uitgesproken Onze Vader  

Aandacht voor de collecte  

1. KiA: Werelddiaconaat: Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen 

2. Kerk 

Slotlied 444: 1, 2, 3, 4 - Nu daagt het in het oosten 

Zegen met gezongen amen 

 

Organist:  Henk van der Maten   Kindernevendienst: Tjitske Koops 
Ouderling: Mart Meeske    Personage:  Arend Strikwerda 
Diaken:  Bart Heres    Media:   Hanneke Gerritsen 

Lector:  Annemieke van de Weerdhof  Koster:   Paul Dijkink 
 
Collecte Zondag 4 december  

1e collecte: Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen 

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meesten terecht 

gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de 

economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. 

Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in 

sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. 

Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder. 

Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen, en andere 
noodhulpprojecten wereldwijd. 

 

2e collecte: Kerk 

 
Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. J. 
Bastiaannet-v.d. Put. 
  
Uit de gemeente 

Dhr. T.G. Remmerts is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mevr. R.A. van Marle-van Raalte heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 
Mevr. W.H. Ottens-Lindeman is voor verdere revalidatie en herstel verhuisd naar afdeling IJsselheem in het 
Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Dhr. W.H.H. Grafhorst verblijft voor revalidatie en herstel op afdeling IJsselheem in het Isalaziekenhuis, Dr. 
van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Mevr. N. Rijsdorp-van Laar is na een tijdelijk verblijf in Hanzeheerd Brinkhoven, nu definitief verhuisd naar 

Hanzeheerd Brinkhoven. 

 

Uit de pastorie 

Ik kocht een nieuwe deurmat. Er lag een metalen rek voor de voordeur. Met een prachtig bloemmotief erin. 

Maar roestvrij was het al heel lang niet meer. Nu ligt er een stevige borstelmat. Met een mooie aluminium 

rand. Aan de binnenkant ligt ook iets nieuws.  

Ik legde uit aan de kinderen: je veegt eerst je schoenen op deze borstelmat. Dan gaat het vuil eraf. En als je 

schoenen dan nog nat zijn, dan vangt de tweede mat het vocht wel op. Dan wordt het niet zo’n rommel 

binnen. Een schoon en droog welkom, dat is het idee. Ze keken me begrijpend aan en veegden dapper met 

hun schoenen heen en weer. Toen we droog en wel in de hal stonden, liep er ineens een spin voor ons uit. 

Die had de veegactie blijkbaar overleefd, of was uit iemands jas of haar gevallen. Twee paar ogen volgden 

het diertje met belangstelling. Tot er ineens een voet werd uitgestoken. Op de deurmat buiten werd de smurrie 

van de voetzool geveegd. Dat was natuurlijk zeer correct. Maar ik had die spin een wat warmer welkom 

gegund. Hopelijk komt een volgende gast iets verder dan de mat.  

Ds. Marrit Bassa 



4 
 

 

Geef vluchtelingenkinderen in Griekenland 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 15 december een kaart aan Tweede 

Kamerleden.  

In de hal van de kerk liggen flyers voor u klaar met een toelichting, 

voorbeeldtekst en een postzegel. Voor een kaart moet u zelf zorgen.  

We doen dit met kerken in heel Nederland. Samen zijn we de kerk in actie. 

Voor meer informatie, kijk op kerkinactie.nl/vergeetzeniet. 

 

Write for Rights 2022 
Amnesty Heerde organiseert op 10 december- de internationale dag van de Rechten van de Mens- de 
bekende schrijfactie Write for Rights in restaurant de Spikke,  
Stationsstraat 8 in Heerde. Er worden op die dag wereldwijd miljoenen brieven geschreven tegen onrecht. 
Burgemeester Wiggers komt op 10 december om 13.00 uur de eerste brief tekenen. 

Vanaf die tijd is iedereen van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn en om zelf één 
of meer brieven te schrijven of te ondertekenen, dit kan tot 15.30 uur. Om 14.00 uur 

zal Sakina, een Afghaanse vrouw die sinds kort met haar gezin in onze gemeente woont, iets vertellen over 
haar werk bij een mensenrechtenorganisatie in Afghanistan. 
Ook kunnen er schrijfpakketjes (met daarin 10 voorbeeldbrieven en schrijfpapier) opgehaald worden. Als u 
bekend bent bij Amnesty Heerde en thuis al een schrijfpakket heeft ontvangen, kunt u de geschreven 
brieven (en groetenkaarten) op 10 december bij ons brengen in de Spikke. Of kijk op onze website waar er 

inleveradressen zijn. Wij sturen alle brieven en kaarten in één keer op, dus u hoeft deze niet zelf te posten. 
Heeft u thuis geen schrijfpakket ontvangen en wilt u wel graag meedoen en van tevoren vast de brieven 
schrijven, dan kunt u een schrijfpakket aanvragen door een email te sturen naar: 
amnestyheerde@gmail.com met als onderwerp “aanvraag brieven” en in de mail graag uw naam en adres. 
De aangevraagde schrijfpakketjes worden dan bij u thuisbezorgd. Een hartelijke groet,  
Amnesty werkgroep Heerde (www.inheerde.nl/amnesty) 
 

EETCAFÉ 
Voor alleen gaanden. 
U bent 16 december weer welkom om aan tafel te gaan met uw bekende disgenoten. We zullen proberen het 
menu voor te bereiden in kerstsferen. Kunt u onverhoopt niet, graag afmelden bij Adry Bregman. Bent u 

nieuw, graag aanmelden bij Adry Bregman, (06-112488420). De kosten zijn € 6,-. Graag contant afrekenen. 
We beginnen met een drankje vooraf vanaf 11.30 uur.  

Het volgende eetcafé staat gepland op 13 januari 2023. 
P.S. Nog steeds ben ik op zoek naar iemand die mijn taak bij het eetcafé zou willen overnemen! 
Adry Bregman 

 
Adventskalender 
Er liggen adventskalenders in de kerk. U mag deze meenemen. Ook 
staat de link naar de Online Adventskalender op de Homepage van 
onze website. U kunt gewoon naar beneden scrollen en dan ziet u 
vanzelf wel de kalender. 

 

 
 
 

 
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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