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Ineens is alles relatief. 

 
Twee zware aardbevingen in een halve dag. Het dodental loopt per uur gigantisch op en staat nu 
(woensdagmorgen) al op bijna tienduizend. 
Hartverscheurende beelden: mensen die compleet lamgeslagen zijn, in shock door al die doden om hen 
heen, anderen die met de moed der wanhoop en met blote handen de puinhopen doorzoeken en  

waarachtig een klein meisje, Nour, uit weten te graven, weer anderen die in de sneeuw en de vrieskou 

moeten overnachten zonder enige bescherming.  
Tegelijk ook beelden van hulp die van alle kanten op gang komt. 
Maandag was het eerste super-gespecialiseerde en getrainde 
reddingsteam vanuit Nederland al onderweg, en zo zijn er veel rijke 
(en zelfs arme) landen die hulp bieden, ook Zweden (dat van Turkije 
niet bij de NAVO mag) stuurt mensen en middelen. 
 

Ik weet niet hoe ik me tot zo’n ramp moet verhouden. Aan de ene 
kant: wij hebben het goed, we trekken de portemonnee en doneren 
een bedrag naar Giro 555, aan de ander kant: ik sla vele pagina’s in 
de krant over waar wel héél gedetailleerd verslag wordt gedaan, en 
waar ook meteen kritische vraagtekens worden geplaatst bij de 
bouwwijze in een aardbevingsgevoelig gebied.  
 

Hoe zullen we de moed erin houden? Hoe zullen we geloof houden in een goede afloop? In de komst van een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde? 

Gerard Reve riep het in de jaren zestig al naar boven, toen hij het oorlogsgraf van een jonge jongen zag: 
‘Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’ Protest en ‘Heer ontferm U’ in enen. 
 
Alleen: bij wie zul je protesteren? En wat helpt ons kyriëgebed tegen dit soort onontkoombaar 

natuurgeweld? Die aardplaten schuiven gewoon door hoor, dus over tien of twintig jaar is er weer zo’n ramp. 
Tegen de klimaatopwarming hadden we wat kunnen doen destijds (Club van Rome, 1972!!), maar dat kostte 
ons te veel welvaart. En zonde dat ik het zeg, maar ik geloof niet in een God die de thermostaat van de 
aarde een graadje lager kan afstellen. 
 
Dus mijn gemengde gevoelens zijn deze keer wel erg sombere gevoelens.  
Maar misschien, misschien gaan er ook wat ogen open. ‘Crisis als kans’. Omdat inderdaad opeens alles 

relatief wordt. Even vergeten we de geopolitieke en de religieuze twisten, even slaan Oost en West, Rode 
Halve Maan en Rode Kruis de handen ineen en proberen te redden wat er te redden valt. 
En misschien, héél misschien biedt dat een opening naar de toekomst, want het kan dus wel: met respect 
voor alle verschillen toch naast elkaar staan en werken aan het behoud van het leven. 
 
Gerrit Heuver 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

ORDE VAN DIENST zondag 12 februari 2023, 6e van Epifanie Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 
AANVANG 

Welkom door ouderling van dienst 
Stilte 

Intochtslied: Psalm 146c 1, 4 en 7 – Alles wat ademt heeft love de Here 
Bemoediging en groet  

 
DE TIEN WOORDEN  
Inleiding     

Verootmoediging 
De Tien Woorden: Deuteronomium 5 
Loflied: Lied 310 – Eén is de Heer, de God der Goden 
 
WOORD 
Gebed van de zondag  
Moment voor de kinderen 

Schriftlezing:  Mattheus 5 vers 17 t/m 26  
Zingen: Lied 544 vers 1 en 3 – Christus naar wie wij heten  
Verkondiging      

 
ANTWOORD 
Zingen: Lied 912 vers 1, 2, 3 en 5 – Neem mijn leven, laat het, Heer   
Gedachtenismoment 

Gedachtenis: Harmen (Harry) Hilarius 
• ontsteken gedachteniskaars 
• in memoriam 

Stilte 

Zingen: lied 139: 2 – Gij zijt zo diep vertrouwd met mij 

 

Gebeden afgesloten met het Onze Vader    

  
WEGZENDING EN ZEGEN  
Slotlied: Lied 630 vers 1 en 4 – Sta op! – Een morgen ongedacht     
Zegen 
 
Organist:  Theo van der Wal  Media:  Ben van Damme    

Ouderling: Elly Douwes   Koster:  Gerard Rooks   
Diaken:  Peter Hendriks   
Lector:  Alie Strikwerda    
 
Collecte: Zondag 12 februari  
1e collecte: Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië 

Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor 23 

miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke 

droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in 

de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het internationale kerkelijke 

netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral 

aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en 

boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen 

verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze 

kunnen planten en oogsten. Ook leren ze over andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf), zodat ze 

minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 

 
2e collecte: doel van de maand: Save the Children 

Kinderen op de vlucht hebben jouw hulp nodig. Er zijn meer dan 40 miljoen kinderen op 
de vlucht. Noodgedwongen vluchten is levensgevaarlijk en heeft rampzalige gevolgen: 
• Kinderen kunnen gescheiden raken van hun ouders; 

• Het risico om slachtoffer te worden van uitbuiting en mensenhandel is groot; 

• Traumatische ervaringen geven mentale problemen. 

Op zoek naar veiligheid hebben zij dringend hulp nodig. Doneer nu, en geef voedsel,    

schoon water, onderdak en mentale steun aan kinderen op de vlucht! 



3 
 
 

Kerk & Schooldienst – geen kindernevendienst in de Ontmoetingskerk  

Deze zondag wordt de Kerk & Schooldienst gehouden in diverse kerken van Heerde. Dit jaar is de 

Ontmoetingskerk niet aan de beurt. De kinderen die regelmatig bij ons te vinden zijn, gaan op bezoek bij 

een andere kerk. Daarom is er dit keer geen kindernevendienst. Wel is er oppas!  

Vanzelfsprekend zijn alle kinderen volgende week weer van harte welkom bij de kindernevendienst! 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. S. Nijhof- 
Riddersma. 

  
Uit de gemeente 
Dhr. J.H. de Boer is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
  
Overleden 
Dhr. Harmen (Harry) Hilarius, woonzorgcentrum Rehoboth is 6 februari in de leeftijd van 79 jaar overleden. 

De herdenkingsdienst vindt plaats a.s. maandag 13 februari in de Ontmoetingskerk. Voorafgaand aan de 
herdenkingsdienst is er gelegenheid om de familie te condoleren en afscheid te nemen tussen 10.15 – 10.45 
uur. 
Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaats vinden op begraafplaats Engelmanskamp.   
 

Uit de pastorie 
Afgelopen week hadden we bezoek. Een klein jongetje waggelde door het huis. Zijn moeder had hem op de 

grond gezet in onze woonkamer en hij ging op onderzoek uit. De oudste vond dat eigenlijk wel grappig. Hij 

zocht wat speelgoed voor hem op. Zelf ging onze jonge gast ook op zoek en haalde algauw van alles overhoop. 

De jongste had daar grote moeite mee. Verontwaardigd wees ze op het feit dat er puzzelstukken op de grond 

gegooid werden. Snikkend ging ze achter een stoel staan. Ze was er even niet. Haar domein werd ineens 

overgenomen door een vreemde. Het lukte haar niet om daar het leuke van te zien. Het kleine jochie liet zich 

niet kennen en kwam nieuwsgierig naar de stoel. Hij ging op zoek. Achter de stoel vond hij haar. Het had 

even tijd nodig, maar daarna ging het beter.  Ze accepteerde zijn aanwezigheid en ging zelf ook weer aan de 

slag.  

Ik moest glimlachen om dat meisje achter de stoel. Hoe herkenbaar! Als een vreemde ineens op jouw 

terrein komt, is dat lang niet altijd even leuk. Maar deze vreemde liet zich niet kennen en zocht haar op. Zij 

liet zich vinden. Laten wij ons ook vinden door een vreemde, een nieuweling of gast? Ik hoop het. Als dat 

lukt kun je namelijk best een fijne middag hebben samen!  

 

1e collecte zondag 19 februari Noodhulp slachtoffers aardbeving 

Maandag 6 februari werden Turkije en Syrië getroffen door twee 

allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door meer dan 25 

naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd, en dat 

aantal loopt nog steeds op. Daarnaast zijn er tienduizenden gewonden 

en vele gebouwen zijn ingestort.  

Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de 

slachtoffers in Syrië, omdat we daar via onze partners, lokale kerken, 

hulp op de juiste plek kunnen geven. Hulp is dringend nodig, want na 

een bloedige burgeroorlog gevolgd door een diepe economische crisis 

is dit opnieuw een grote ramp voor een kwetsbaar land als Syrië. De 

situatie is des te moeilijker omdat de weersomstandigheden belabberd 

zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van 

maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo 

goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.  

Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang 

actief is. Op 19 februari collecteren we voor de zwaar getroffen bevolking van Syrië. Doe mee en geef! Uw 

steun is dringend nodig. Namens ds. Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo, zeggen 

we: “Dank voor uw bezorgdheid, gebed en hulp.” 

 

 
Vastenmaaltijden 40-dagentijd 
Zoals u in het Ontmoetingsblad hebt kunnen lezen, organiseert de Diaconie dit jaar gedurende de 40-
dagentijd iedere week een vastenmaaltijd, te beginnen op Aswoensdag, 22 februari. De maaltijd op deze 
dag zal beginnen om 18.30 uur in het Jeugdpunt waarna er om 19.30 uur een Vesperdienst zal zijn. De 
maaltijden daarna, op donderdag 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart, en 30 maart zullen om 18.00 uur 

beginnen, ook in het Jeugdpunt. We vragen u om u voor de eerste maaltijd, op 22 februari, van tevoren aan 
te melden, zodat we een idee hebben van het aantal mensen dat we kunnen verwachten. Gasten zijn 
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uiteraard ook van harte welkom. Aanmelden kan bij Elly en Peter Hendriks, tel. 06-48620635 of 06-
26796846.  
Die eerste avond zullen we zelf voor soep en brood zorgen en we vragen voor de volgende avonden 
vrijwilligers die ook wel een keer voor de soep willen zorgen. Ook daarvoor kunt u zich bij ons opgeven. 

Namens de Diaconie. 
 

40-dagen tijd 
Op 22 februari (Aswoensdag) is de start van de 40-dagen tijd. Ook nu wordt er weer een 40-dagenkalender 
uitgegeven. Deze kunt u gratis bestellen: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/. 
Er ligt ook een aantal exemplaren in de hal van de kerk. 
 
Samen aan Tafel 

Op vrijdag 3 maart gaan de beamisten een maaltijd voor gemeenteleden verzorgen.  
Vanaf 17.30 uur is iedereen - jong en oud – van harte welkom!   
In de hal van de kerk zal een intekenlijst komen te liggen.   
Kosten: vrijwillige bijdrage in de bus bij de uitgang. 
Mocht vervoer een probleem zijn,  laat het even weten bij de aanmelding en er zal 
voor vervoer gezorgd worden. 
 

Gemeente-avond woensdag 8 maart. We beginnen met een vesper omdat het biddag is. 

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.  
 
Plaatjes sparen: Het mooiste plekkien 
Afgelopen zondag werden er al plaatjes van het boek van de Plus geruild. Er is toen geopperd dat meer 
mensen dit tijdens de koffie kunnen doen. Dus een idee voor aankomende zondag. Wanneer u thuis 

opschrijft welke plaatjes u nog nodig heeft en de dubbele plaatjes meeneemt kunnen we met elkaar 
mogelijk ruilen. 
 
Dagtocht ‘Utrecht’ 
De reiscommissie van de Johanneskerk organiseert weer een dagtocht. 
Op zaterdag 1 april willen we een dagtocht naar Utrecht organiseren. Het plan is als volgt: We reizen per trein naar 

Utrecht en bezoeken ’s ochtends het Catharijneconvent met museum of de tentoonstelling “Gospel, muzikale reis van 
kracht en hoop” aldaar.  Vervolgens gaan we naar het DomCafé om daar te lunchen.  
Voor het middagprogramma kunnen we kiezen tussen een stadswandeling of bezichtiging van de Dom. Om 15.30 uur 
sluiten we de dag af met een gratis concert in de Dom.  

We willen graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. De kosten zijn mede afhankelijk van het bezit van een 
Museumkaart en/of OV-kortingskaart.  
Graag zo spoedig mogelijk (voorlopige) opgave bij reiscommisie@hervormdheerde.nl of telefonisch bij Joke Ekelmans op 

0578 696746. Save the date!   
Joke Ekelmans, Arie Keizer, Annie Reil en Hennie de Vos  
 
 
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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