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Lijdensdruk 

 

Lijdensdruk is een term die ik leerde van onze psychotherapeut op de Hezenberg. 

Met enige regelmaat hadden we cliënten (‘gasten’, zeiden we) die resistent leken tegen elke vorm van 
therapie. Niets werkte, ze knapten niet op en ook niet verder af. 
Ze hadden wel klachten: in hun relatie, in hun baan, in hun persoonlijk functioneren. Ze voelden zich 
chronisch ongelukkig, klachten genoeg. Vooral over anderen. Maar we kregen ze niet aan het werk.  

En ‘werk’ betekende dan: in een proces komen van kijken naar jezelf, naar je eigen leven, naar de afslagen 

die je genomen hebt, naar de dingen die je zijn overkomen maar óók naar de dingen die je hebt gedaan. 
Zelfreflectie, met een mooi woord.  
 
‘Ze hebben nog niet genoeg last van zichzelf’ zei onze peut dan wel eens. De lijdensdruk was nog niet hoog 
genoeg. Daar moest eerst nog een onsje of wat bij, tot iemand zó veel last kreeg van zichzelf dat-ie eindelijk 

toch maar aan de slag ging. Soms niet, en ging iemand onverrichter zake weer naar huis. Aan de ene kant 
jammer, aan de andere kant begrijp ik dat prima hoor, want zo’n proces is niet eenvoudig. Het levert je 
(meestal) heel wat op, maar het kost je (meestal) ook heel wat. En dan heb ik het niet over geld. 
 
Hetzelfde verschijnsel doet zich volgens mij voor rond sociale media. 
Ik lees haast wekelijks stukken in de krant of zie items op TV die gaan over mensen (en heus niet alleen 
jongeren) die last hebben van negatieve reacties op Facebook, Twitter of TikTok. Het ‘open riool’ heten die 

(a-)sociale media ook wel. Moddergooien, bedreigingen, fake-foto’s plaatsen: het schijnt aan de orde van de 
dag. 
Maar tegelijk zijn die digitale platforms voor praatjes en plaatjes zo verslavend, dat men er ook niet af wil. 
Als ik ‘internet verslaving’ intik op Google, krijg ik meer dan 1 
miljoen resultaten! 

‘Ik heb wel eens een week geprobeerd zònder, maar dan is het alsof 
ik niet leef!’ zei iemand. 

 
Misschien heb ik makkelijk praten. Ik heb niet zoveel ervaring met 
verslaving. Nou ja vroeger: aan koffie. En misschien tegenwoordig 
wel aan aandacht, zult u zeggen: ,,Waarom moet je zo lang na je 
AOW nog doorgaan met preken en stukjes schrijven? Heb je dan 
nooit genoeg aandacht?” Tja . . .  

 
Alle gekheid op een stickie: kennelijk is de lijdensdruk bij 
slachtoffers van digitaal geweld nog niet groot genoeg. Steen en 
been klagen over negatieve reacties, over privacy-schendingen, over 
Marc Zuckerberg die meer van je weet dan je eigen partner: het is 
niet genoeg om de hele zooi overboord te gooien. Het moet eerst 
nog erger worden. 

Nou ja, dat zal dan ook wel gebeuren. We staan nog maar aan het 
begin. 

 
Gerrit Heuver 
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ORDE VAN DIENST zondag 29 januari 2023 Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur. 

Voorganger: ds. Gerrit Heuver 

 

BEGINNEN  
Welkom en mededelingen  
Moment van stilte en inkeer 
Zingen: Psalm 107: 1 – Gods goedheid houdt ons staande 
 
Bemoediging en Groet 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:  die trouw blijft voor eeuwig 
A:  EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 
V:  Genade zij u en vrede 
     van God onze Vader door Christus Jezus onze Heer 

A:  AMEN 

Zingen: Psalm 107: 9 – Waarom sluit gij uw ogen? 
 
Ter inleiding  

Kyriëgebed, na elke bede: Heer, Ontferm U    

                                                                                                 
 
Gloria uit Taizé  
 
 

 
 
HOREN 
 
Gezongen gebed bij de Schriften: lied 324 – Wat vrolijk over U geschreven staat 
 
Moment voor de kinderen 

 
Schriftlezing: Jesaja 61: 1 - 3 (NBV 21) 
Zingen: Lied 316: 1, 4 – Het woord dat u ten leven riep 

Schriftlezing: Mattheüs 5: 1 - 12 (NBV 21) 

Zingen: Lied 1001 – De wijze woorden en het groot vertoon 

Woorden bij het WOORD (evt. aanwezige kinderen mogen naar de kleurtafel) 
Zingen: Lied 321 – Niet als een storm, als een vloed 
Kinderen komen terug. 
We zien en horen Lied 783:1 – Voor mij is geluk 
Daarna zingen we samen lied 783 helemaal 

 
DANKEN EN DELEN 
Inzameling van de gaven 

Gebeden, met de gezongen bede: Houd mij in leven 

Stil gebed 
Onze Vader 

 
GAAN 
Slotlied: 992 – Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
Zegen                       

Allen: Amen   

 

Organist:  Henk van der Maten  Kindernevendienst: Yvonne van der Wal     

Ouderling: Hotze Talsma   Media:   Bart Heres   
Diaken:  Elly Hendriks   Koster:   Willeke Mateman 
Lector:  Hester de Wilde    
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Collecte: Zondag 29 januari  
1e collecte: Nederland speelt Sirkelslag 

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel 
tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse 

gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden 
jongerengroepen vanaf hun eigen plek voor de hoogste 

score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. 
Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. 
Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 

geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 
 

2e collecte: Kerk 
 
Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar  
mevr. J. Bruining-Brinksma. 
  
Uit de gemeente 

Dhr. J.H. de Boer is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
Mevr. G.D. Groothuis-Swager is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

Mevr. E.J. Logt-Wichers is verhuisd naar woonzorgcentrum Brinkhoven, kamer 122, Brinkhoven 1, 8181 DB 
Heerde. 
 
Uit de pastorie 
‘Nee, zelf!’ Dat is zo ongeveer het meest gehoorde zinnetje hier in huis. Hoe komt een 2-jarige eigenlijk aan 

het begrip ‘zelf’? Waarschijnlijk omdat wij dat als ouders vaak hebben gezegd. ‘Doe het maar zelf’. Dat zeg 
je natuurlijk om een kind te stimuleren zelfstandig dingen te doen. Je leert ze hoe je een lepel vasthoudt, 
hoe je zonder morsen drinkt en hoe je de trap op moet lopen. Vervolgens krijg je dat meteen terug: ‘Nee, 
zelf!’ Meestal op momenten dat je denkt: laat mij het maar doen, want dan wordt er tenminste niet 
geknoeid, of val je nergens vanaf. Maar ja, je hebt natuurlijk zelf gezegd dat ze het zelf moesten leren. 
Soms kun je dat ook inzetten als geheim wapen. Er wordt inmiddels weer druk tandengepoetst, maar de 

peuter heeft er niet altijd zin in. Dan klinkt een ander veelgehoord zinnetje: ‘Nee, wil niet!’ Dan zeg ik: Moet 
ìk het doen, of doe je het zelf? Bij het woordje ‘zelf’ zie je haar opveren. Natuurlijk doet ze het zelf. Ze grist 
de borstel uit mijn handen en begint te poetsen.  
Wij willen graag ook het liefst alles zelf doen. Dat kunnen we heus wel. En we houden er al helemaal niet 
van als een ander het van ons wil overnemen of even komt vertellen hoe het moet. We geven weinig uit 
handen. Maar wat als het zelf niet (meer) lukt? Durf je dat ook toe te geven? En een stap verder: durf je 

dan om hulp te vragen? De peuter hier vindt dat af en toe ook ingewikkeld. Maar soms gebeurt het. Na wat 

gekauw op de tandenborstel geeft ze hem ineens aan mij. ‘Mama helpen?’ en ze houdt haar mond open. Ja 
hoor, ik wil wel helpen. Zo doen we allebei wat. Als we klaar zijn legt zij de borstel weer op de plek waar ie 
hoort. Dat kan ze namelijk zelf.  
 
Studeren 
Komende week heb ik, op een enkele afspraak na, gereserveerd om te studeren. In de afgelopen tijd deed ik 
een cursus en daar hoort nog een eindopdracht bij. Tegelijk met deze opdracht wil ik ook inspiratie opdoen 

voor een nieuwe cursus: dus ik hoef me niet te vervelen.  
Mocht er iets zijn, dan kunt u terecht bij het meldpunt of pastor Lida Brugmans.  
Ds. Marrit Bassa.  
 
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. 
 
 
 
 
 

mailto:meldpost@okheerde.nl


4 
 
 

 
 
Kookdominee Han Wilmink in Heerde 
 ‘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 
De gemeenteavond is woensdag 8 maart i.p.v. 15 maart in verband met de beschikbare ruimte in de kerk. 
 
Wintersoep bezorgen 
A.s. zaterdag 28 januari brengen wij de bestelde wintersoep tussen 9 en 12 uur bij u aan huis. Wij hopen 
dat u de soep in ontvangst kunt nemen en wensen u smakelijk eten.  
Werkgroep ZWO 

 
Actie Kerkbalans 2023 – Geef voor de kerk van morgen 
Op het moment dat u dit leest zit de actie Kerkbalans er bijna op. De bezorgers doen hun best om de laatste 
antwoordenveloppen op te halen. Zorgt u ervoor dat deze klaar ligt? 
Van de digitale deelnemers heeft inmiddels 60% gereageerd. Hier is dus nog een eindsprintje nodig. 

Zondag 5 februari a.s. wordt tijdens het koffiedrinken na de dienst de uitslag bekend gemaakt. Hopelijk 

kunnen we dan deze actie Kerkbalans afsluiten met een mooi resultaat. 
U bent van harte welkom. 
 
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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