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                             NIEUWSBRIEF 148 
 

                             6 januari 2023 
   
 

 

 

 

Epifanie 

 

De tijd na Kerst heeft in de geschiedenis van de kerken een naam gekregen. De tijd van Epifanie.  

Genoemd naar dat feest van het licht, Driekoningen. Zij zagen een ster, een groot licht. Het was voor hen 

een openbaring, een startsein om op reis te gaan. Een reis die hun leven zou veranderen en hun blik zou 

verruimen. Zo was het voor Maria ook een openbaring, toen zij de deur openzette voor deze vreemdelingen. 

Ook haar blik werd er ruimer van, haar kennis groter.  

 

Hoewel januaridagen nogal eens de neiging hebben wat guur en somber te zijn, roept deze tijd ons toch 

op te kijken naar het licht. Om ergens die openbaring te zien.  

Een van de openbaringen voor mij was de oudjaarsconference. Ik ben altijd wel benieuwd hoe iemand het 

jaar aan elkaar probeert te praten. En dan het liefst in een beeld weet te vangen.  

Dat gebeurde dit keer ook. Eigenlijk waren er twee beelden. Het ene beeld was een schip in de storm. Wij 

zijn het schip en het stormt om ons heen. En de vraag is: wie staat er aan het roer? Wie durft zich aan de 

mast vast te laten snoeren om toch het einde te halen? Want nee, het komt niet goed, we moeten het 

samen goed maken.  

Maar daaronder kwam nog een tweede beeld tevoorschijn. Het beeld van de dans. De vrijheid om je te 

laten gaan. Maar ook de vrijheid om kunst te laten zien, kunst te maken, op een plek waar dat kan.  

 

Claudia de Breij noemde een lijst van landen waar zij niet zou mogen dansen, omdat ze getrouwd is met 

een vrouw. Een pijnlijk lijstje. Voor haar staat het dansen voor vrijheid en kunnen zijn wie je bent. Daar 

tegenover zette ze een echte danser. Een prima ballerina. Uit Rusland. Zij kan en mocht de meest 

fantastische dansen dansen. Maar ze wilde dat niet meer doen in een land wat een oorlog was begonnen. 

Zij kon niet meer zijn wie ze wilde zijn in haar dans. En als protest stopte ze daar met dansen en vluchtte 

weg. De dans als metafoor voor vrijheid. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid om te zijn wie je bent. 

Vaak associeer ik dansen met even niet jezelf zijn, maar even opgaan in een gevoel of een emotie. Even 

vluchten in de dans. Maar oudjaarsavond werd de dans geen vlucht, maar een statement. En daarna werd 

er gedanst. Een openbaring. De boodschap bloeide open door de ontroerende bewegingen van de danseres.  

 

Ik hoop dat wij deze tijd van Epifanie leren dansen. Misschien soms even als vlucht. Maar vooral als 

statement. En als je, net als ik, eigenlijk niet dansen kunt, doe het dan als niemand kijkt. Of in je hoofd. 

Het is de tijd van het licht en zijn wie je bent. Dat mag al dansend, omdat je daarmee de morgen weer 

licht maakt.  

 

“Een danseres verlaat haar land, 

een land waar ik niet dansen kan, 

een land waar zij niet dansen wil, 

er is zo weinig verschil. 

Dans, dans de avond lang, 

en dan, de nacht aan flarden als je kan. 

Dans, toon me je gezicht, 

en dans met mij de morgen weer licht.” 

 

Claudia de Breij, 31-12-2022 

 

 

 

Ds. Marrit Bassa 
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Orde van dienst 8 januari 2023, Zondag na Driekoningen, Ontmoetingskerk, Heerde 
 
Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 

AANVANG 
Welkom door ouderling van dienst 
Stilte 
Intochtslied: Psalm 100 Nieuwe Psalmberijming 
 
1. Juich, heel de aarde, voor de HEER. 

Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 
Zing opgewekt met hart en stem. 
Kom met een vrolijk lied bij Hem. 

 

2. Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij! 
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij, 
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt. 
Hij is de herder die ons leidt.’ 

3. Trek jubelend zijn poorten door, 
zijn voorhof in en zing in koor. 
De HEER is goed en Hij verbindt 
zijn naam aan ons van kind op kind. 

 
Bemoediging en groet  

Inleiding     

Kyriegebed: Lied 356 vers 1, 3, 6 en 7 - O God die uit het water 
 
WOORD   
Gebed bij de opening van het Woord 
Moment voor de kinderen 
+ Kinderlied  (Kleine witte duif - Elly&Rikkert) 

Evangelielezing: Mattheus 3 vers 1 - 6 + 13 - 17  
Zingen: Lied 524 – Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan       
Verkondiging      

 
ANTWOORD 
Zingen: Lied 362 vers 1 en 3 – Hij die gesproken heeft een woord dat gáát     
Gebeden 
Aandacht voor de gaven     
 
WEGZENDING EN ZEGEN  

Slotlied: Lied 215 vers 1, 2, 4 en 7 – Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 

Zegen 
 

 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Jolanda Heirbaut     
Ouderling: Elly Douwes   Media:   Henk Ottens    
Diaken:  Wim van Ommen  Koster:   Gijsbert Pap 
Lector:  Willeke Mateman 
  
Collecte: Zondag 8 januari  

1e collecte: Thuis op de koffie 
Zondag15 januari zorgt de diaconie namens de gemeente dat er ca. 80 planten bezorgd worden 
bij kerkleden van 83 jaar en ouder en kerkleden die wonen in de Hofje Wendakker, Brinkhoven, 
Herbergier en de verschillende huizen van Philadelphia. 
2e collecte: Doel van de maand: INLIA 

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een 

netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in 

nood helpen. 

De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor geloofsgemeenschappen die 

het Charter van Groningen ondertekenden. Deze gemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen 

en asielzoekers in nood.  

Zie verder de informatie in het Ontmoetingsblad. 

 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. A. 
Remmerts-v.d. Wal, Lupineweg 6 (Molenbeek). 

 
 
 

https://assets.bakker.com/ProductPics/810x978/87585-00-BAKI_20190502140526.jpg
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Uit de gemeente 
Mevr. E.J. Logt-Wichers is verhuisd naar woonzorgcentrum Brinkhoven te Heerde. 

 

Uit de pastorie 

De oudste heeft een verveellijstje gemaakt. Op een papier zijn allerlei kolommen getekend. Het begint met 

een rij poppetjes met verschillende gezichtsuitdrukkingen. Daar moet je eerst uit kiezen. Zo voel je je dan, 

legt hij me uit. En dan kun je kiezen uit de kolommen wat je gaat doen.  

In het midden staat heel groot ‘als ik niet weet wat ik wil doen’. Aan het eind een kolom waarin je aan kunt 

vinken wat je hebt gedaan.  

Hier klinkt bijna dagelijks de klacht: ik weet niet wat ik wil doen. Ik noem dan een hele rij dingen op die je 

zou kunnen doen. Van kleien tot puzzelen en van rondjes rennen om het huis tot onder een deken op bed 

gaan liggen. Blijkbaar werd het tijd om die rij eens op papier te zetten. Dan hoef je het niet meer te vragen, 

je kijkt gewoon even op de lijst. Je kiest een emotie en daarna een activiteit. Best handig eigenlijk. Het zijn 

geen dingen die moeten, maar die kunnen als je je verveelt. Geen to-do lijst maar een verveellijst. Een lijst 

die zelfs rekening houdt met je gevoelens. Ik vind het lang zo’n gek idee niet. Een verveellijst. Wat zou er op 

die van ons staan? We kunnen meteen aan de slag: bedenken hoe je je voelt en iets kiezen om te doen. En 

als je klaar bent niet vergeten een vinkje te zetten! 

 
In de hal, bij de ingang, liggen de Amnestybrieven voor abonnees weer klaar; op buurten ingedeeld. 

Mocht u in die buurt wonen en de persoon is niet aanwezig, is het fijn als u hem mee wilt 

nemen en bezorgen. BVD! Wilt u ook meeschrijven? Bij de tafel zijn setjes.  

Koffieochtend 

Komende woensdag 11 januari staat de koffie weer klaar in het Jeugdpunt 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!  

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 25 januari. 
 
EETCAFÉ voor alleengaanden 
U bent weer van harte welkom bij het eetcafé op 13 januari. Start 11.30 uur met een drankje en om 12.00 
uur schuiven we aan de gedekte tafels aan en laten ons verrassen door het menu. Ook hier zullen we een 

prijsverhoging moeten invoeren vanwege de inflatie en energiekosten. De kosten bedragen vanaf januari 
2023 € 7,50. Graag contant afrekenen. Wanneer u als vaste gast niet kunt, mag u zich afmelden bij Adry 
Bregman. Nieuwe gasten mogen zich aanmelden bij Adry Bregman (06-11248842). Het volgende EETCAFÉ 
staat gepland op 10 Maart. Tot ziens, Adry Bregman 

 

Wintersoep bestellen 
Op zaterdag 28 januari brengen wij u overheerlijke erwtensoep en bruine bonensoep aan huis.  
De soepen worden gemaakt door slagerij Ter Weele in Oene en kosten 6,50 euro per emmertje  
van een liter. De opbrengst is voor de levering en onderhoud van waterfilters in Guinee.  

U kunt uw bestelling tot 18 januari plaatsen op de intekenlijsten in de kerk.  

Ook kunt u contact opnemen met Wim van Ommen, telefoon 0578-692584 of email 
ommen101@hetnet.nl.  

Wij vragen u om vooraf te betalen via de rekening van de diaconie onder vermelding  

van erwtensoep ZWO. NL54 RABO 0326539301. 

 

Kookdominee Han Wilmink in Heerde 

Lekker eten en daarbij ook nog wat geestelijk voedsel toegediend krijgen, wat wil een mens nog meer?  
‘Een maal met een verhaal’ noemt ds. Han Wilmink dat. 
Half februari komt ds. Wilmink bij ons (op uitnodiging van de Werkgroep Pastoraat) een kook-workshop 
geven. Al vele jaren is hij een groot fan van bijbels geïnspireerd eten. Ingrediënten, recepten, hij heeft al 
een paar Bijbelse Kookboeken op zijn naam staan en is behalve een goede kok ook een leuke gastheer. 

Vanwege de investering vooraf, willen we heel graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
We kunnen nog wel een paar koks gebruiken (maximaal 15) en nog veel meer mee-eters (max. 40). 
Datum: vrijdag 17 februari, koken om 16 uur, diner om 18.30 uur Opgeven: vóór 3 februari.  
Zie verder het Ontmoetingsblad.  Kosten: € 25 à € 30 (afhankelijk van aantal deelnemers). 
Aanmelden bij Gesien IJzerman, ge.ijzerman@planet.nl of 06 50802687, 

of bij Nelleke Heuver,  nengheuver@gmail.com of 06 10403383. 
 

Week van gebed 2023 - zondag 15 januari t/m zondag 22 januari  
Ook het komende jaar hopen we met de gezamenlijke kerken in Heerde de jaarlijkse week van gebed te 

kunnen organiseren. Het thema van de week is dit jaar:  
Doe goed, zoek recht. 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te 
doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt 

wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.  

mailto:ommen101@hetnet.nl
mailto:ge.ijzerman@planet.nl
mailto:nengheuver@gmail.com
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Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te 
bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid 
voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Daarom vinden we 
het ook belangrijk dat we samen als kerken voor Heerde bidden. De week van gebed wordt afgesloten met 
een tienerdienst. Het is de derde maal dat we een middag of avond met de tieners in de gebedsweek 
organiseren. Dat is niet alleen een goede gewoonte. De jeugd heeft immers de toekomst. Zij zijn degenen 

die straks de kerk mede vormen en dragen. De tienerdienst zal in het teken staan van Gods liefde voor ons. 

Dat we van waarde zijn! Bij deze de oproep aan u allen om tijdens de week van gebed voor onze jeugd te 
bidden. Niet alleen voor een gezegende dienst en fijne ontmoeting met elkaar, maar ook dat de harten van 
onze tieners bewogen harten mogen zijn. De tienerdienst is op zondag 22 januari in de Heerdt. De Rabozaal 
is vanaf 14.00 uur geopend.  
Bidt u mee?! De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door Missie Nederland, de 
Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 

2023 werd voorbereid door de kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, 
zoek recht’ naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George Floyd in 
deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op 
gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk. In het 
materiaal van dit jaar wordt gekeken naar de rol van de kerk en gebeden om eenheid. Het materiaal  
(liturgie, promotiemateriaal) kan besteld worden via de site van 

https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/week-van-gebed-voor-eenheid-van-christenen/ 
Welkom! U bent van harte welkom mee te bidden. Niet alleen in uw eigen gemeente, maar ook op andere 
avonden. Iedere gemeente heeft zijn eigen kleur, soms wennen, soms verrijking, maar samen vormen we 
de kerk in Heerde. 
 

Elke avond start om 19.00 uur en duurt tot 19.45 uur. Na afloop is er koffie en thee.  
Het schema:  

Maandag: Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde aan de Kanaalstraat  
Dinsdag:  Vrije Evangelische Gemeente aan de B. van Dijklaan  
Woensdag:  Hervormde gemeente Heerde aan de Dorpsstraat  
Donderdag: Chr. Gereformeerde Kerk aan de Acacialaan  
Vrijdag:  Verbindingskerk aan de Bonenburgerlaan  
Zaterdag:  Hebron/ Vergadering van Gelovigen/ Immanuel aan de Griftstraat  
Zondag:  Tienerdienst om 14.00 uur in de Heerdt 

 
Opruimen 
De eerste week in het nieuwe jaar is besteed aan het opruimen van een aantal 

dingen in de kerk. Zo kwamen we op de kapstok in de garderobe 
een hele hoop kussentjes tegen. Een aantal hiervan lijken niet 
meer in gebruik. Graag zou ik deze willen weghalen, maar hoe 

komen we er achter welke wel of niet meer in gebruik is. 
Hiervoor heb ik bedacht om de kussentjes allemaal (ook die nog 

in de kerk lagen) te verzamelen. Deze liggen nu op een stapeltje 
in het halletje van de hoofdingang op u te wachten, zodat u ze 
van uw naam kunt voorzien. Geborduurd of geplakt. Het is de 
bedoeling dat de kussentjes met naam in een mand komen te 
liggen waaruit u het steeds kunt meenemen in de kerk. 

Daarnaast zijn er ook een aantal paraplu’s gevonden. Deze liggen 
ook als gevonden voorwerp in het halletje van de hoofdingang. Hetgeen er op 1 
februari nog ligt zal een andere bestemming krijgen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Adry 
Bregman 

Sparen: Plus Boodschappen zegels 
In de kerk staan weer de spaardozen. Ook bij de Plus staat een containertje waar de zegels in kunnen worden gedaan. 
Ook bij mij kunnen de zegels of volle kaarten in de brievenbus worden gedaan: Els Hoogink, Keuterstraat 3A, tel: 06-
46384978.  
 

Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld 
Op woensdagmiddag 18 januari om 14.30 uur worden alle senioren uit onze gemeente van harte uitgenodigd voor de 
PCOB-bijeenkomst in het Trefpunt aan de Kanaalstraat te Heerde.  

 
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 

https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/week-van-gebed-voor-eenheid-van-christenen/
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