
1 
 
 

 
       

  
                           NIEUWSBRIEF 150 

 
                           20 januari 2023 

   
 

 
Onderdeel zijn van de vrede  

 

Zondag vieren we de Maaltijd van de Heer. Dat doen we niet voor niets. Het is een teken, door God gegeven, 
dat we mogen blijven herhalen. Het herinnert ons aan wie Jezus voor ons is. We worden uitgenodigd mee te 
doen. En die uitnodiging is er voor iedereen, niemand uitgezonderd.  

De één komt omdat het avondmaal hét teken is van elke keer opnieuw mogen beginnen. Voor de ander is 
brood en wijn hét voorbeeld van hoe radicale keuzes je iets kosten. Het kostte Jezus immers zijn leven. Weer 
een ander ervaart werkelijk een geopende hemel en een handreiking van een genadige God. Hoe dan ook, we 

vieren samen. We geven er ook samen betekenis aan. En al die betekenissen binden ons als 
geloofsgemeenschap.  

 

Tijdens de viering van de Maaltijd mogen wij onze eigen gaven naar de tafel brengen. We geven onze gaven 

aan de collecten. Maar we zetten ook de gaven van brood en wijn op tafel. Het is als bij Jezus, na zijn 

opstanding, aan de oever van het meer. Terwijl het vuurtje naast hem brandt, zegt hij: ‘Breng ook wat van 
jullie vangst’. Hij heeft onze gaven nodig, anders is zijn gave niet compleet.  

 

Na de collecte is het onze beurt om te ontvangen. We krijgen brood en wijn. Maar daar tussendoor klinkt de 

vredegroet. Misschien voor de één een wat vreemde gewoonte. Voor de ander een vertrouwd gebaar. Er 
bestaan hier ook flink wat verschillen in. In de ene kerk is het hét teken om elkaar hartelijk te begroeten en 
wordt het als een vrolijk hoogtepunt beleefd. In de andere kerk is het een veel afstandelijker ritueel dat 
eigenlijk alleen door de voorganger en diens helpers wordt uitgebeeld.  

De middenweg, zoals ik hier gezien heb, lijkt me passender. We groeten elkaar. Soms met een hand, soms 
met een knikje. We hebben elkaar gezien. We geven het teken door, als lopend vuur door de kerk, zonder dat 
we er voor van onze plek komen. Dat past ook bij de inhoud van deze groet. Het is een sacramentele 
handeling. Zoals ook brood en wijn sacramenteel van aard zijn. Door elkaar een teken van de vrede van 
Christus te geven, erkennen we als gemeente dat door Christus vrede tot stand gekomen is. Wij maken deel 

uit van die vrede door elkaar dat vredesteken door te geven. Zo worden we al deel van het werk van Christus. 
We gaan daardoor met elkaar verzoend op weg om de gaven te geven en te ontvangen. Je mag dus best 
zorgvuldig omgaan met zo’n teken.  

 

Het betekent niet dat onderlinge vrede er ook meteen is. Het is een teken van iets dat soms nog werkelijkheid 
moet worden. Vrede onderling, maar ook verder in de wereld. De vrede die we elkaar groeten gaat onszelf te 
boven. Het kan een diep verlangen zijn. Denk maar aan kerken in Oekraïne waar ook de Maaltijd wordt 
gevierd, mét vredegroet. Dan krijgt zo’n - in onze ogen toch vrij simpele - handeling ineens veel meer lading. 
Het wordt dan bijna een protest: er ís vrede, hier in deze gemeenschap, de wereld buiten nog niet, maar wij 
zijn er al deel van. Tegen alle verdrukking in!  

 

Afgelopen week raakte ik ontroerd door het verhaal van de Theoloog des Vaderlands, Katja Tolstaja. Als 
Russische vangt ze in haar huis in Kampen Oekraïners op. ‘We moeten onze hoop op vrede in actie omzetten’, 
zegt ze. ‘Door dagelijks kleine dingen te doen om vrede dichterbij te krijgen.’  

Ze is er zelf het levend voorbeeld van. 

Wij mogen er zelf ook mee beginnen, door elkaar zondag te groeten met vrede. Of je dat nou doet met een 
hand, of een voorzichtig knikje naar je buurman of -vrouw. Het is een klein gebaar, gekregen van Christus 
zelf, met een betekenis die groter is dan wij.  

 

 

Ds. Marrit Bassa 
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ORDE VAN DIENST  3e zondag van Epifanie, 22 januari 2023, Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 

AANVANG 

Welkom & mededelingen 

Stilte 

Psalm: Psalm 67 vers 1 en 2 – God zij ons gunstig en genadig 

Bemoediging en groet 

Gebed om ontferming   

Antwoordlied: Lied 280 vers 1, 4, 5, 6 en 7 - De vreugde voert ons naar dit huis 

 

WOORD 

Gesprek met kinderen 

Zingen: Lied 531 (samen met de kinderen) - Jezus die langs het water liep 

Kinderen gaan naar de nevendienst 

Lezing: Matteüs 4 vers 12 - 25   

Verkondiging 

Zingen : Lied 534 vers 1, 3 en 4 – Hij die de blinden weer liet zien  

Kinderen komen terug 

 

MAALTIJD VAN DE HEER 

Aandacht voor collecten 

Voorbeden   

Nodiging en vredegroet   

Tafelgebed 

v  De Heer zal bij u zijn en Hij zal u bewaren.  

  Heft uw hart omhoog  

a   Wij zijn met ons hart bij de Heer 

v   Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

a   Hij is het waard onze dank te ontvangen  

v  (Vervolg tafelgebed…) ... en zingen we:   

a  Lied 405 vers 1  - Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 

v   (Na de instellingswoorden) Zo verkondigen wij het Evangelie:  

a  Lied 407 a – acclamatie bij de instellingswoorden 

v  (Vervolg tafelgebed…) In verbondenheid met allen die ons voorgingen …. bidden wij: 

a   Onze Vader …   

Delen van brood en wijn     

Dankgebed   

 

WEGZENDING EN ZEGEN  

Slotlied: Lied 975 vers 1, 3 en 4 – Jezus roept hier mensen samen 

Zegen  

 

Organist:  Theo van der Wal  Kindernevendienst: Irma van der Maten     
Ouderling: Fredie van Holst  Media:   Erik Mateman    
Diaken:  Chris Burger   Koster:   Gerard Rooks 
Lector:  Henriët Broeder    
 
Collecte: Zondag 22 januari  

1e collecte: Een kerk van betekenis 
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een 

kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: 

middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag. Dorpskerken 

hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een 

maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de 

Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij 

ervaringen kunnen delen, ideeën opdoen en elkaar kunnen 

inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in de eigen omgeving.  

2e collecte: Diaconie 
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Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. G. 
Grootkarzijn-Mulder. 
  

Uit de gemeente 
Mevr. G.D. Groothuis-Swager verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

Mevr. Sj. Nijhof-Riddersma heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 
Mevr. E.J. Logt-Wichers is verhuisd naar woonzorgcentrum Brinkhoven te Heerde. 
 

Uit de pastorie 

Ziek zijn is niet leuk. Zeker niet als je nog klein bent. Inmiddels is de jongste al bijna 2 weken ziek, al gaat 

het sinds gister echt wat beter. Een flinke griep met daar bovenop een oorontsteking. Daar wordt niemand 

blij van. Bij het naar bed gaan is het kleding omwisselen één van de minst fijne werkjes. Want dan moet dat 

shirt over je oor. Ze kijkt er erg zielig bij. Ik laat haar tandenborstel zien en bijna barst ze in tranen uit. Niet 

dat ook nog. Ik laat het. Het is natuurlijk een goede en gezonde gewoonte, maar een paar keer zonder is ook 

geen ramp. Het betekent wel dat ik het over een paar dagen weer op moet pakken. De privileges van ziekzijn 

houden een keer op.  

Misschien gaat het met ons meedoen in de kerk ook zo. Er was corona, we waren ziek. Natuurlijk kun je dan 

zonder. Het is misschien af en toe best lastig het ritme weer op te pakken. Maar het lukt al behoorlijk, zou ik 

zeggen. Hou vol, want regelmatig deel zijn van een gemeenschap is een goede en gezonde gewoonte. De 

tandenborstel hier ligt al klaar.  

 

Koffieochtend 
Komende woensdag 25 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 8 februari. 
 
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. 
 

Actie Kerkbalans 2023 – Geef voor de kerk van morgen 
Deze week is als het goed is de envelop voor de actie Kerkbalans bij u bezorgd. 
Komende week komen de bezorgers opnieuw bij u langs om de antwoordenvelop weer op te halen. 
Mogen zij erop rekenen dat u de antwoordenvelop klaar hebt liggen? 
Met uw aller medewerking kunnen we er samen voor zorgen dat de actie ook dit jaar weer vlot en soepel verloopt.    
Alvast hartelijk dank. 
Doet u digitaal mee? 

Maandag 16 januari jl. heeft u als het goed is de mail ontvangen voor digitale deelname aan de actie 
Kerkbalans.  Velen hebben inmiddels al hun toezegging voor 2023 doorgegeven. 
Geldt dat niet voor u dan is het mailtje misschien even aan uw aandacht ontsnapt of misschien in de 
spam box terecht gekomen.  Uw reactie zien we alsnog graag komende week tegemoet. 
 
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. 
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. 

 
 
 
Gemeente-avond 
Eerder heeft u al kunnen lezen dat er in maart een gemeente-avond zal zijn. Deze is verplaatst naar 8 maart i.p.v. 15 
maart, dit in verband met beschikbare ruimte in de kerk.  
 

mailto:meldpost@okheerde.nl
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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.  

 
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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