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                               NIEUWSBRIEF 144 
 
                               9 december 2022 

   
 

 
 

Het geslachtsregister van Jezus. Alweer?!  

 

Toen bekend werd dat het Adventsproject voor de kinderen zou gaan over de 4 vrouwen uit de stamboom van 

Jezus, zei iemand: alweer!? En een ander zei: Nou, dat verhaal van Tamar slaan we maar over. Dat is zo 

ingewikkeld. 

 

Wie meegeluisterd heeft afgelopen zondag, weet nu welk verhaal het is. Het kwam opnieuw tot leven. Een 

verhaal over familieverhoudingen, het nakomen van je beloftes en je laten gaan.  

Een verhaal ook, net over het randje. Althans voor onze oren.  

Bij alle vier de vrouwen die aan bod komen deze weken gebeurt er iets net over het randje. Het is 

grensoverschrijdend. En niet alleen omdat twee van de vier vrouwen van buiten het volk, over de grens 

komen. Nee, ook omdat het in de verhalen vaak gaat over grensoverschrijdend gedrag. Macht wordt misbruikt 

en vrouwen worden tot lustobject gemaakt. Komende zondag klinkt het verhaal van David. Het heeft vast nog 

lang nagedreund in zijn oren. Dat ene zinnetje van de profeet Nathan: Gij zijt die man. (2 Samuël 12 vers 7)  

 

Die ene collega die zei ‘alweer?!’, die is er vast op terug gekomen. Zelden waren deze verhalen actueler dan 

nu. De kranten stonden bol van grensoverschrijdend gedrag. Afgelopen zomer ging het over seksueel 

misbruik. Afgelopen weken ging het over misbruik van roem en macht.  

En nee, de daders komen er niet zomaar mee weg. Ook in de Bijbel niet. Ook al denken wij, en sommige 

uitleggers dat wel. We zijn geneigd gedrag te vergoelijken. Zo zou David het ook niet kunnen helpen dat 

Batseba daar naakt buiten staat. Terwijl, dat staat niet eens in de tekst. Dat hebben wij, en vele kunstenaars 

in de loop van de geschiedenis, er van gemaakt.  

En zo zijn er nog wel meer zaken waar de Bijbeltekst niets over zegt, maar die wij door de tijd heen hebben 

ingevuld. Vanuit ons eigen denken over dat grensoverschrijdende gedrag. Vaak wordt van de vrouwen niet 

het slachtoffer, maar de schuldige gemaakt. Victim-blaming heet dat. Veel vrouwen (en ook mannen!) die te 

maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, krijgen daarvan zelf de schuld. ‘Dan had je maar niet…’ We 

nemen maar al te snel daders in bescherming. En vaak is er ook het onterechte schuldgevoel. Slachtoffers 

doen geen aangifte. Ze schamen zich of melden zich niet uit angst nagewezen te worden.  

 

Ik kan me voorstellen dat de vrouwen van deze Adventstijd dat ook hebben gedaan. Ze zijn op de achtergrond 

gebleven. Ze hebben er geen zaak van gemaakt. Maar we zijn hen niet vergeten. Ze hebben een plaats in die 

lange lijn van mensen. Een geschiedenis op weg naar Jezus. Zo laat God zien dat hij overal doorheen gaat. 

Door heel dat mensenleven van ons met alle gedrag dat werkelijk niet door de beugel kan. God gaat er dwars 

doorheen. Er wordt niet verdoezeld. Er wordt geen oordeel geveld. Met het noemen van hun namen, laten we 

deze weken alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag opstaan. Ook wij beschuldigen hen niet. Maar 

we noemen hun namen, omdat ook zij voluit mens mogen zijn.  

 

Misschien prevel je deze week je eigen naam mee, in de gebeden. Want ook velen van ons kennen verhalen 

die over de grens gingen. Durf het aan en noem je naam. En denk nooit: alweer?, of: te ingewikkeld. Noem 

het, elke keer opnieuw. Zodat het licht elke keer feller wordt. Dwars door de duisternis heen, op weg naar 

God die zegt: Ik zal er zijn. Juist voor jou.  

 

 

Ds. Marrit Bassa 
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Orde van dienst voor de Derde Adventszondag, 11 december 2022, Ontmoetingskerk, Heerde     
Voorganger: ds. R.M. den Hertog, Zwolle 

 

Welkom en mededelingen  

Intochtslied 287: 1, 2 – Rond het licht dat leven doet 

 

Bemoediging en Drempelgebed 

V: Onze hulp in de Naam van de Heer.  

G: UW NAAM ZEGT ONS DAT U UW WERELD TROUW BLIJFT.  

V: Gedenk dan de namen die ons uw trouw hebben getoond, 

G: VROUWEN EN MANNEN DIE ONS HIERIN ZIJN VOORGEGAAN.  

V: Heer, zo roept U elke dag opnieuw 

  uw mensen om in uw spoor van Liefde te dienen. 

  Hier zijn wij, Heer, doe intocht in ons hart en gebruik ons in uw dienst.  

G: DAT WIJ GEEN MISBRUIK ZULLEN MAKEN VAN ONZE MACHT OF POSITIE. 

V: Dat wij vanuit uw liefde de ander het volle leven zullen schenken.  

G: AMEN. 

 

Intochtspsalm 85: 1 - Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer 

Smeekgebed 

Zingen: Lied 454 - De mensen die gaan in het duister 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Groet V: De Heer zal bij u zijn. 

  G: DE HEER ZAL U BEWAREN. 

Gebed van de zondag 

 

Moment met de kinderen - De kinderen gaan naar de nevendienst 

 

Schriftlezing 2 Samuël 11: 14 - 27 

Zingen: Lied 146: 2 - Reken niet op mensenwaarde 

Schriftlezing Mattheüs 21: 1 - 9 

Zingen: Lied 339a    U komt de lof toe, U het gezang, 

    U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

    in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Verkondiging 

 

Lied 738 - Kom zing het lied van Eva 

 

De kinderen komen terug in de dienst. 

 

Gedachtenis dhr. Co Koning: 
• ontsteken gedachteniskaars 
• in memoriam 

Gedachtenis dhr. Gerard Smit 
• ontsteken gedachteniskaars 
• in memoriam 

Stilte 
Zingen: Psalm 84 vers 1 

  
DIENST GEBEDEN EN GAVEN 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Aandacht voor de collecte 

 

Lied 462 - Zal er ooit een dag van vrede 

Wegzending en zegen 

 

Organist:  Maarten Westenberg   Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut 
Ouderling: Alfred van Olst    Media:   Ben van Damme  
Diaken:  Bart Heres    Koster:   Daan de Jonge   
Lector:  Joop Wiederhold   
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Collecte Zondag 11 december  
1e collecte: Vrolijkheid in asielzoekerscentra 

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak 
nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in 
Nederland mogen blijven. 

Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten 
zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren 
ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en 

zelfvertrouwen. 
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de 
schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van 

azc’s worden de workshops afgesloten. 
 
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen 
en jongeren in azc’s. 
 
2e collecte: Doel van de Maand: Wilde Ganzen - Maak kinderen in India blij met rugzak vol 

schoolspullen 

Ieder straatkind in Chennai, India, die in het verleden een rugzak met schoolspullen heeft gekregen, is 

daardoor zó gemotiveerd geraakt dat ze allemaal hun basisschool en veelal ook de middelbare school 

hebben afgemaakt. Dit bewezen effectieve project willen we daarom ook dit jaar graag voortzetten. 

In de sloppenwijken van Chennai is de rugzak met het logo van stichting Amaidhi een grote hit. Ouders die 

dakloos zijn en op de stoep of in een zelfgemaakte hut wonen, ervaren de tas met inhoud als een grote 
steun in de rug. Zelf kunnen ze het namelijk niet betalen. En de kinderen zijn superblij met hun schriften, 
pennen en schooluniform. Want zonder deze spullen worden ze niet toegelaten tot school. 
Voorkomen van kinderarbeid Onderwijs tot 11 jaar is gratis in India. Maar je moet wel zelf je 
schoolspullen meenemen. De ouders van deze kinderen zijn uit beeld, of hebben geen geld. Daarom steunt 
Wilde Ganzen dit project. De impact is enorm. Deze simpele rugzak met inhoud zorgt ervoor dat kinderen 
naar school gaan, op school blijven en niet ingezet worden voor kinderarbeid. Al meer dan 5.000 kinderen 

hebben in het verleden een rugzak gekregen en geen enkel kind is daarna van school gegaan. 
 
Bloemen 

De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. H. de Vries. 
  
Uit de gemeente 
Mevr. W.H. Ottens-Lindeman verblijft voor verdere revalidatie en herstel op afdeling IJsselheem in het 
Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
  
Overleden 

Dhr. A. (Co) Koning is 2 december in de leeftijd van 92 jaar overleden. De dankdienst voor het leven wordt 
gehouden op vrijdag 9 december om 11.00 uur in de aula van de begraafplaats Ede, Asakker 6 te Ede. 
Voorafgaand is aldaar om 10.30 uur gelegenheid om het gezin te condoleren. Na afloop van de dankdienst 
vindt de begrafenis in besloten kring plaats. 
  
Dhr. Gerard Frederik Smid is 3 december in de leeftijd van 88 jaar overleden. Zaterdag 10 december is er 
een herdenking in de Ontmoetingskerk, aanvang 14.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en 

elkaar te ontmoeten in het Trefpunt. Voorafgaand aan de herdenking vindt in besloten kring de begrafenis 
plaats op begraafplaats Engelmanskamp. 
  
De gedachtenissen in het midden van de gemeente vinden plaats tijdens de morgendienst van zondag 11 

december. 
 

Uit de pastorie 

Een peuter leert praten door te benoemen wat er gebeurt. Zo kan een peuter aan het spelen zijn en hoor je 

hem of haar praten: ‘Zo, even deze pakken.’ Of: ‘Lukt niet, zit vast, blokje nee……’ En even later: ‘Mama 

helpen? Lukt niet!’ Dan moet er ergens een blokje uit een doos gevist worden. Hetzelfde gebeurt als er even 

iets misgaat. Bijvoorbeeld als de peuter omvalt: ‘Au. Zo bonk tegen de tafel, kijk maar, hier, au oppe hoofd, 

bonk gedaan. Kusje op.’ Je hoeft als ouder eigenlijk niet eens meer te kijken, omdat je uitgebreid verslag 

krijgt. Wij noemen dat hier in huis de ‘live ondertiteling’ bij alles wat er gebeurt. Ik wil niet beweren dat wij 

dat allemaal ook moeten doen. Maar, soms is het lang geen gek idee wat vaker aan elkaar te vertellen wat je 

doet. Dat voorkomt vast ook veel misverstanden. En als je alleen woont, vertel dan eens bij de koffie in de 

kerk wat je allemaal gedaan hebt. Dat is voor de luisteraar niet zomaar het zoveelste verhaal. Maar een 

ondertiteling van het leven van de ander. Daardoor begrijp je elkaar beter en kun je vast ook helpen als het 
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nodig is. Net als bij die peuter. Want meestal moet er na een lang verhaal ergens een kus op. Vaak krijgt ze 

er dan twee.  

 

Kleinkoor Glorify presenteert: 'Festival of Nine Lessons and Carols' 
Een Festival of Nine Lessons and Carols is een dienst die traditioneel rond Kerst plaatsvindt, 

met name in Engeland. 

In een dergelijke viering wordt het verhaal van de zondeval, de belofte van de Messias en 

de geboorte van Jezus verteld aan de hand van negen korte Bijbellezingen, de Lessons, 

afgewisseld met het zingen van Carols, hymnen en koormuziek. 

Om deze viering mee te maken is iedereen welkom op zondag 11 december van 16.00 -

17.00 uur in de Petruskerk, Kwartelweg 9 te Wapenveld. 

 

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 vraagt inwoners van Heerde brieven te schrijven tegen onrecht: 
Op zaterdagmiddag 10 december tussen 13.00 uur en 15.30 uur in restaurant De Spikke, Stationsstraat 8, 
Heerde. Burgemeester Wiggers en wethouder Van Ommen komen daar de eerste brief 
schrijven. Om 14.00 uur zal een Afghaanse vrouw, die sinds kort in de gemeente woont, 
vertellen over de mensenrechtensituatie in Afghanistan. Iedereen is van harte welkom! 

Zie voor meer info  www.inheerde.nl/amnesty en https://www.amnesty.nl/write-for-rights. 

Koffieochtend 
Komende woensdag 14 december staat de koffie weer klaar in het Jeugdpunt van de kerk.  
We gaan samen met Daan Dekker zingen. Misschien kunt u thuis al wat liederen uitzoeken die u graag wilt gaan zingen. 
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 28 december. 
 
Eetcafé 
Voor alleengaanden. 
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. (06-11248842). 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 
 
Samen aan Tafel 

In het Ontmoetingsblad heeft u al kunnen lezen over het thema van dit jaar ‘Aan tafel’. Op 19 november hebben we al 
een stamppottenbuffet gehad. Op 16 december biedt de diaconie een kerstdiner aan, aan de mensen van de 
voedselbank.  
Er zullen ook maaltijden voor ‘gemeenteleden’ zijn. ‘Gemeenteleden’ moet u vrij ruim zien. Gewoon 
mensen die willen aanschuiven of die u wilt meenemen. Verschillende werkgroepen zullen deze 
maaltijden organiseren. Op vrijdag 6 januari verzorgt het moderamen de maaltijd. Fijn om een keer 

niet te koken, andere mensen te ontmoeten. Vanaf 17.30 uur bent u welkom. We hopen ook op 
gezinnen met kinderen.  
In de hal van de kerk zal er vanaf zondag 11 december een intekenlijst klaarliggen. Er zal een bus 
klaarstaan waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen. De volgende maaltijd zal op 3 februari zijn.  

 

http://www.inheerde.nl/amnesty
https://www.amnesty.nl/write-for-rights
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Kerkbalans 2023 digitaal 
In het Ontmoetingsblad van december staat dat u ook digitaal mee kunt doen met de actie Kerkbalans in 
2023 en dat u zich hiervoor aan kunt melden. 

Dit kan met een berichtje naar kerkbalans@okheerde.nl.  Van harte aanbevolen. 
Wat er niet bij stond is dat, wanneer u in 2022 al digitaal heeft meegedaan, u zich niet opnieuw hoeft op te 
geven. 

 
Kerstviering samen met de PCOB 
De kerstviering van de PCOB vindt plaats op donderdagmiddag 15 december om 14.30 uur in de Spikke, 
Stationsstraat 8 te Heerde. We hebben een liturgie samengesteld en Zwier van der Weerd zal enkele 
liederen voor ons zingen. Om 16.30 uur is het gratis programma afgelopen. Om 17.00 uur start het 
avondprogramma met een koud en warm buffet. Hiervoor moet men zich opgeven door een betaling te doen 

van €30,- op rek.nr. NL79RABO0396513875 t.n.v. PCOB afdeling Heerde. 
 

Beste gemeenteleden. 

Eén van de belangrijkste functies binnen de organisatie van de kerk is: STOELENKOSTER. 

Zonder deze mensen wordt het onmogelijk om alle activiteiten soepel te kunnen laten verlopen. 
Deze club bestaat uit Ruud Haverkamp, Kees Schouten, Wim Huijssoon en Wim Wittenberg. 
Om de 4 weken heeft iemand volgens een rooster een week “dienst”. 
Dit houdt in dat diegene elke dag op het rooster kijkt welke activiteiten er zijn en hoe de opstellingen van de 

tafels en stoelen daarbij nodig zijn, met evt. nog speciale wensen. Dit kan ook inhouden dat er 2 x een gang 

naar de kerk nodig is op één dag, omdat er ’s morgens bv zitjes nodig zijn in de Ontmoetingsruimte, maar 

dat het ’s middags weer aangepast moet worden voor bv PCOB en ’s avonds nog een keer voor TOF. 

Helaas moet Wim Wittenberg afscheid nemen als stoelenkoster. Om gezondheidsredenen is het niet meer 

verantwoord om met tafels en stoelen te gaan sjouwen. 

Dus de Stoelenkosters zijn met spoed op zoek naar een nieuwe collega. Wim zal u met alle geduld inwerken! 

Lijkt het u wat om deze zeer belangrijke functie over te nemen, neem dan contact op met beheerder Adry 

Bregman. 06-15507046.  

 

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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