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Collectief of individueel 

 

In Nunspeet lees ik met een aantal gemeenteleden een boek (zie hiernaast) van 

de Tsjechische priester Thomás Halík. Halík groeide op onder het communisme 

en werd in het geheim tot priester gewijd. Intussen is hij hoogleraar te Praag. 

In het hoofdstuk dat we vorige week lazen, moppert Halík er wat over dat de 

kerk veel te veel op de particuliere, individuele toer is gegaan: ‘Als het maar 

goed zit tussen God en mijn ziel. Als ik maar verlost word.’ 

Nee, zegt Halík, het evangelie is veel hoger en breder. Het gaat om de hele 

schepping; het Koningschap van God omvat het hele universum.  

Ik was het heel erg met hem eens. 

 

In dezelfde week las ik een stukje terug van dominee J.J. Suurmond waarin hij 

schrijft dat (in het christelijk geloof) elk mens een vindplaats is van God. 

Kerst vertelt dat God onder ons is komen wonen. Immanuël: God met ons. 

En dus ook: wij met God. En een hogere kijk op de mens niet denkbaar, aldus 

Suurmond. De waardigheid van de aardse mens is verankerd in de hemelse God.  

Vergeten we dit, dan kunnen mensen makkelijk als een ding behandeld worden, zegt hij. Dan kunnen ze 

opgeofferd worden, aan oorlogen, aan de economie, tot slaaf gemaakt, noem maar op. 

Suurmond zet het belang van de individuele mens centraal. 

En alweer: ik was het ook met hem heel erg eens. 

 

Gemengde gevoelens, weer es. Ik was student in de jaren ’70. We waren allemaal zo rood als een kroot, en 

we verwachtten collectief het heil van de ‘omverwerping van onderdrukkende structuren’.  

En niet ten onrechte, zie bijvoorbeeld hoe tienduizenden Nederlandse gezinnen gemangeld zijn door 

structureel onmenselijk overheidshandelen in het toeslagenschandaal. Vandaag een groot stuk in de krant 

van een bestuursrechter die er nog altijd buikpijn van heeft: ‘Hoe hebben we het kunnen laten gebeuren? 

Het niet dóór gehad?’  

 

Maar juist die (terechte, gezegende!) buikpijn toont volgens mij aan, dat je er met alléén andere 

maatschappelijke omstandigheden niet komt. Zie Genesis 3. De structuren zijn er perfect, paradijselijk. En 

toch dient er zich een stemmetje aan en is het aan het individu (Adam, dat zijn wij hè? Niet een mythisch 

figuur uit de prehistorie!) om daar wel of geen gehoor aan te geven.  

Zijn/haar hoogst eigen geweten te laten antwoorden op dat stemmetje. Om er samen met alle andere 

mensen die hun geweten laten spreken ervoor te zorgen dat we niet weer in nieuwe, vervreemdende en 

onderdrukkende structuren terecht komen. 

‘Adam, Eva, waar ben je?’ 

Kruipen we tussen de bosjes, of gaan we rechtop staan: ‘Hier ben ik!’ 

 

Gerrit Heuver 
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AANVANG 

Liturgie Zondag 15 januari 2023 – Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur 

2e Epifanie, Kana-zondag, voorbereiding heilig avondmaal 
 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 
AANVANG 

Welkom door ouderling van dienst 
Stilte 
Intochtslied: Psalm 66 vers 1 en 2  
Bemoediging en groet  
Kyriegebed   
Glorialied: Lied 305 – Alle eer en alle glorie 
 

WOORD   
Gebed bij de opening van het Woord 
Moment voor de kinderen 
Lezing Oude Testament: Jesaja 62 vers 1 - 5 
Zingen: ‘Lied uit het donker’ (melodie Lied 473, tekst Kees Smits)

1. In deze donkertijden 

en dagen hoopgericht, 
verdwalen wij in lijden 
en zoeken naar wat zicht. 
Nog is de nacht niet klaar. 
Wij schuilen bij een ander; 

soms vinden wij elkaar. 

2. Het zoeken duurt nog dagen, 

wij worden nu zo moe, 
nog smijt de kou haar vlagen; 
wij weten echt niet hoe. 
Dan gaat een lichtpunt aan. 
Wij rennen naar dat teken, 
verwarmen ons bestaan. 

3. Wie heeft dit licht ontstoken? 
Wie kan zelf stralend zijn? 
Men heeft van Hem gesproken, 
geen plaats nu meer voor schijn. 

Profeten zeiden luid: 
Jouw Heer komt helend lijden: 
zing, dans je redding uit! 

Kinderen en tieners gaan naar hun eigen dienst 
 

Evangelielezing: Johannes 2 vers 1 - 11  
Zingen: Lied 528 vers 1, 3 en 4 - Omdat Hij niet ver wou zijn 
      
 
Verkondiging      
 
ANTWOORD 

Zingen: Lied 653 vers 1, 5 en 7 - U kennen, uit en tot U leven 
Aandacht voor de gaven 
Kinderen komen terug + Kinderlied (Bruiloft in Kana)  

Gedachtenis Margo Hendrik (Henk) Dijkslag 

• Ontsteken gedachteniskaars 
• In memoriam 

Stilte 

Zingen: lied 139 vers 1 en 2 – Heer, die mij ziet zoals ik ben 

 
Gebeden 

  
WEGZENDING EN ZEGEN  
Slotlied: Lied 791 vers 1, 3, 4, 5 en 6 – Liefde, eenmaal uitgesproken    
Zegen 

 

Organist:  Daan Dekker   Kindernevendienst: Tjitske Koops     
Ouderling: Gerard Doggen   Tienerdienst:  Willeke Mateman    
Diaken:  Lidie Dijkink   Media:   Ben van Damme 
Lector:  Murielle Stijf   Koster:   Anneke de Vries 
  



3 
 
 

Collecte: Zondag 15 januari  
1e collecte: Ondersteuning Gemeenten Goed toegerust aan de slag. 

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei 

terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot 

jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt 

de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo 

goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook 

online trainingen, e-learnings en webinars. Met de trainingen vergroten 

werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit.  

Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat 

zij goed toegerust aan de slag kunnen! 

2e collecte: Kerk 

 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. P.J. Eigeman. 

  
Uit de gemeente 
Mevr. G.D. Groothuis-Swager is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Mevr. E.J. Logt-Wichers is verhuisd naar woonzorgcentrum Brinkhoven Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. 
  

Overleden 
Dhr. Margo Hendrik (Henk) Dijkslag is dinsdag 10 januari in de leeftijd van 66 jaar overleden. 

Het afscheid vindt in stilte plaats. De gedachtenis in het midden van de gemeente vindt plaats tijdens de 
dienst van a.s. zondag 15 januari. 
 
Thuis op de koffie  
Zondag gaan we weer voor een bezoek thuis op de koffie, bij onze 83-plussers en nemen een mooi plantje 
mee. Er is dan geen koffiedrinken in de kerk. 
Na afloop van de dienst staan we met mandjes met genummerde kaartjes bij de uitgang. In de grote zaal 

staan de plantjes met de nummertjes. Het plantje dat bij uw nummertje hoort, mag u bezorgen bij het adres 
dat op het plantje staat. 
Indien u niet in de gelegenheid bent om het bezoekje op 15 januari te doen, dan verzoeken wij u om dit 
even kenbaar te maken bij het door u te bezoeken adres. Dit voorkomt dat er mensen tevergeefs met de 
koffie zitten te wachten. 
We hopen dat jullie een gezellig koffiemoment zullen hebben. 

Bij voorbaat dank! 
Namens de diaconie, Peter en Elly Hendriks en Lidie Dijkink 

 

Uit de pastorie 

Het is al half januari, maar nog steeds hoor ik af en toe het kerstverhaal. In één van de populaire 

prentenboeken van deze dagen zegt een schildpad: ‘sssst’. Voor de jongste het startsein om over te springen 

op het kerstverhaal. ‘Sssst’, zegt ze met haar vinger op haar neus, ‘je maakt de baby wakker. Want Jezus is 

geboren.’ Ik vind het altijd wonderlijk hoe moeiteloos een peuter schakelt tussen verhalen. Dat heeft natuurlijk 

allemaal te maken met associaties. Maar vooral ook met herhaling. Want het boek met dat specifieke zinnetje 

hebben we rond de Kerst zo’n twee keer per dag gelezen. En het boek met de schildpad is al een week of 6 

vaste prik. Ik ken het inmiddels uit mijn hoofd. Soms denk je: alweer dat boek? (Zij mag namelijk kiezen.) 

Maar voor een peuter is dit natuurlijk dé manier om taalvaardigheid op te doen. Sommige zinnen uit een 

voorleesboek kun je namelijk ‘in het echt’ ook gebruiken. Ineens lijkt een verhaal uit het boek op wat je zelf 

meemaakt. Dan zeg ik: ‘Kijk, nu gebeurt er dit, net als in het boek van….’ Daarom is het zo goed om de 

bijbelverhalen te blijven lezen. Misschien kennen wij ook genoeg verhalen uit ons hoofd en lukt het moeiteloos 

ze aan elkaar te verbinden. Of doen ze ons denken aan situaties die zich voordoen in ons leven. Ik zou zeggen: 

blijven lezen. Liefst elke dag. En af en toe een gewoon boek tussendoor kan prima. Er zijn altijd momenten 

om over te springen.  

 

Actie Kerkbalans 2023 – Geef voor de kerk van morgen 

Zaterdag 14 januari is de startbijeenkomst van de actie Kerkbalans dit jaar. 

In een bijeenkomst in het Trefpunt wordt/is samen met alle bezorgers kort stilgestaan bij de betekenis en 

het doel van de actie Kerkbalans. 

Alle bezorgers gaan vanaf maandag a.s. op pad om de enveloppe bij u te bezorgen. 

In de envelop vindt u: 

- De brief waarin nut en noodzaak van de actie Kerkbalans worden uitgelegd; 

- De folder met daarin o.a. de begroting van 2023 van onze kerk; 
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- Het antwoordformulier waarop uw bijdrage voor 2022 staat en waarop u kunt invullen wat u in 

  2023 gaat geven; 

- Een envelop voor het antwoordformulier. 

In de week van maandag 23 januari a.s. wordt deze envelop weer bij u opgehaald. 

Zorgt u ervoor dat de envelop dan klaarligt wanneer de bezorger bij u aanbelt? 

 

Doet u digitaal mee? 

Dan krijgt u komende week een E-mail met daarin: 

- De brief waarin nut en noodzaak van de actie Kerkbalans worden uitgelegd; 

- De folder met daarin o.a. de begroting van 2023 van onze kerk; 

- De inloggegevens. Via de link www.okheerde.nl/bijdragen/ kunt u rechtstreeks naar de juiste 

  pagina op de website van de kerk. 

Met uw aller medewerking kunnen we er samen voor zorgen dat de actie ook dit jaar weer vlot en soepel 

verloopt.    Alvast hartelijk dank. 

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 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. 

 

Samen aan Tafel 
In het Ontmoetingsblad hebt u/ hebben jullie al kunnen lezen over het thema van dit jaar “Aan tafel”. Op 
vrijdag 3 februari gaat gespreksgroep SIGZAG (Samen In Gesprek Zondag Avond Groep) een maaltijd voor 
gemeenteleden verzorgen. Vanaf 17.30 uur is iedereen - jong en oud – van harte welkom! 
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst. Aanmelden kan ook via de mail 
(meldpost@okheerde.nl) of tel.  
06 50802687. 

Kosten: vrijwillige bijdrage in de bus bij de uitgang. 
Mocht vervoer een probleem zijn, laat het even weten bij de aanmelding en wij regelen vervoer. 
 

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. 
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.  
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. 
Verdere informatie vindt u in het Ontmoetingsblad. 
 
Week van gebed 2023 - zondag 15 januari t/m zondag 22 januari  
In de bijlage vindt u informatie over de gebedsweek. 
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 
 

http://www.okheerde.nl/bijdragen/
mailto:ommen101@hetnet.nl
mailto:meldpost@okheerde.nl
mailto:ge.ijzerman@planet.nl
mailto:nengheuver@gmail.com
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Bedankt 
Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten en brieven die ik heb gekregen toen ik het 
ziekenhuis lag. Heel fijn dat er zo meegeleefd wordt, dat doet een mens goed. 
Piet Eigeman 

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 

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

