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                             NIEUWSBRIEF 154 

 
                             17 februari 2023 

   
 

Stof ben je en tot stof keer je terug. (Genesis 3 vers 19)  

 

Stof. Of As. Als symbool komt het in de bijbel vaker voor. Het laat je denken aan vergankelijkheid. Aan vuur 

en de resten van iets dat ooit was. Zoals je in die woorden uit Genesis de weemoed naar het paradijs kunt 

proeven.  

 

We spreiden as uit over de aarde. Omdat het vruchtbaar is. Het koolstof kan dienen als grondstof voor zoveel 

andere dingen. As wordt gebruikt om schoon te maken. Het schuurt, zoals soda. Je tanden en je was zouden 

er witter van worden.  

 

As kennen wij als donker stof. We strooien het uit of blazen het weg. Of we scheppen het uit onze kachel. Het 

is een rest die overblijft. Het verbrokkelt, verkruimelt waar je bij staat. Het valt niet op te rapen. Het verstuift 

tussen je vingers. Als je een vuurkorf beetpakt, weet je dat je vieze handen krijgt. En iedereen die weleens 

een smeulende kaarsenpit heeft willen doven met zijn vingers, weet dat er een zwarte veeg achterblijft. Die 

trekt wel weg, maar niet in één keer. Daar moet je op boenen.  

In de kerkelijke traditie is er een dag genoemd naar dit zwarte overblijfsel. 

Aswoensdag. De dag waarop formeel de 40-dagentijd begint. Als je de zondagen niet meerekent, is het 

inderdaad na 40 dagen Pasen. Het is ook de dag dat Carnaval voorbij is. Het is de eerste dag van de Vasten.  

 

Wij vieren over het algemeen niet zoveel Carnaval. Hoewel, in mijn vorige gemeente moesten we er toch een 

beetje aan geloven. Elk jaar trok er een optocht langs ons huis.  

Voor jongeren is het een leuk feest. Het idee is dat je even iemand anders bent, je verkleedt en de regels 

even worden omgedraaid. De resten worden opgemaakt. Nog even is het feest. En op die woensdag smeult 

het na en is er alleen de as nog over.  

 

Jammer genoeg kennen lang niet alle feestvierders de echte betekenis van Carnaval. Vooral niet boven de 

rivieren. Maar als je werkelijk Carnaval viert, kom je woensdag ook naar de kerk.  

Om de as te voelen. Het teken van een vergankelijk leven. Een teken van boetedoening. Een teken van 

donkerte en zwaarte. Maar ook een teken van schoonmaak en reinheid.  

 

Eigenlijk is er komend weekend niet zoveel te vieren. Er zijn al puinhopen genoeg in deze wereld. De as ligt 

overal. Alleen al daarom zou je willen dat iedereen woensdag tot inkeer komt en even de as aanraakt. Om te 

zien dat je er niet zo makkelijk vanaf komt en wat voor grauwheid het kan achterlaten. Het teken van de as 

roept ons op om schoon te maken. Om uit te kijken naar een nieuw begin. Zoals de as op de tuin een bron 

van vruchtbaarheid kan zijn.  

 

In veel kerken worden de buxustakjes van Palmpasen verbrand. De takjes van het feest van vorig jaar worden 

nu tot as. Zo raken hoogtepunt en dieptepunt elkaar.  

 

En nee, we hoeven komende woensdag geen askruisje op ons hoofd te schilderen. 

Maar we mogen de as wel voelen, om een gebaar te maken. Mocht iemand dat nog denken, daar is weinig 

rooms aan. Het heeft alles te maken met de traditie van de wereldkerk.  

 

We mogen vanaf woensdag onze hoop onderstrepen. De hoop op een nieuw begin.  

Zoals dat altijd al zichtbaar is in het Paaslicht.  

 

Ds. Marrit Bassa 
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ORDE VAN DIENST zondag 19 februari 2023, 7e van Epifanie Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur 

Voorganger: dhr. Erwin Verboom 

Thema: “Totaal Anders” 

 

VOORBEREIDING 

Welkom en Mededelingen 

Moment van Stilte 

Intochtslied: Lied 906, God is tegenwoordig, vers 1, 6 en 8 

Votum en Groet 

Klein Gloria (staande) : Lied 195, Ere zij de Vader en de Zoon 

 

Gebed om Ontferming Tijdens het gebed om ontferming zingen wij na de woorden: 

“Biddend om ontferming, zingen we woorden van troost en hoop” 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

 

Groot Gloria: Zingt volop Gods lof, de hemelen rond  

(tekst ds. Sytze de Vries, melodie NLB 150a) 

1. Zingt volop Gods lof de hemelen rond. 
Verblijd u in Hem, een lied in de mond, 

Gij engelen, machten voor zijn aangezicht 
En Zingt u te buiten in ’t hemelse licht. 
 

2. Zingt volop Gods lof! Gij aarde in koor 

Stem in met het lied dat daar wordt gehoord. 
Bezing zijn genade, Gij schepping, looft Hem 
Die u leerde zingen. Geef liefde uw stem! 
 

3. Zingt volop Gods lof! Gij aarde in koor 
Stem in met het lied dat daar wordt gehoord. 
Bezing zijn genade, Gij schepping, looft Hem 

Die u leerde zingen. Geef liefde uw stem! 

4. Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank 
Van snaren en fluit: betoon Hem uw dank! 

Met al wat geluid geeft sla aan het akkoord 
Van wat hij gedaan heeft, en zing het dan voort. 
 

5. Zingt volop Gods lof want waardig is Hij 

Mijn blijvende dank, door Hem zijn wij 
Tot leven geroepen, voor liefde bestemd. 
Besteed dan uw adem aan zingen voor Hem! 

 

 

RONDOM HET WOORD 

Gebed bij de opening van het Woord 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het licht mee 

Schriftlezing: Exodus 22: 20 - 26 

Zingen: Lied 995, O Vader, trek het lot U aan 

Schriftlezing: Matteüs 5: 33 - 48 

Zingen: Lied 967, Zonne der Gerechtigheid, vers 1, 3, 4 en 6 

 

Overdenking: “Totaal Anders” 

 

Lied na de overdenking: lied 608, De steppe zal bloeien 
    Hierna komen de kinderen terug van de kindernevendienst 

Gedicht: Zowaar als ik besta (een gedicht van Hans Bouma) 

 

Niet te geloven 

Hoe onbestaanbaar 

Maar het kwam mij ter 

ore, 

Het overspoelde mij, 

 

Tot in alle diepten 

Van mijn ziel 

Liep ik ermee vol –  

 

  

De droom van een wereld, 

Het leven 

Een grote symfonie 

 

Niet te geloven 

Hoe onbestaanbaar 

 

 

Maar ik geloof erin, 

Ik heb het gehoord, 

Met eigen ogen gezien, 

 

Zowaar als ik besta: 

Het zal er van komen 

Lied voor de kinderen  “Ja is ja, nee is nee” (een YouTube opname) 

 

COLLECTE EN GEBEDEN 

Dank- en voorbeden: Dankgebed / Voorbede / Stil gebed 

Zingend afgesloten met Lied 1006, Onze vader in de hemel (YouTube opname van Nederland zingt) 
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Collecte   1: Noodhulp Slachtoffers aardbeving Syrië 

    2: Kerk 

 

WEGZENDING & ZEGEN 

Slotlied “Ga maar gerust”   Tekst: ds. Sytze de Vries, uit Liefste lied van Overzee 

(melodie “Ik bouw op U” - Evangelische Liedbundel 246) 

 

1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan 

Ik ben je baken, ook in diepe nacht 

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 

Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 

Ik ben de wind waardoor je ademhaalt 

 

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan  

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen  

Ik ben de dag, die schemert in je droom 

 

3. Ga maar gerust, want ik zal met je 
meegaan 

     Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 

Ben ik de hand, die al je tranen wist. 

Zegenbede (afgesloten met een gezongen) Amen 

 
Organist:  Daan Dekker   Kindernevendienst: Irma van der Maten   
Ouderling: Mart Meeske   Media:   Henk Ottens   
Diaken:  Peter Hendriks   Koster:   Paul Dijkink 
Lector:  Joop Wiederhold   
 

Collecte: Zondag 19 februari  

1e collecte 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.” 

2e collecte: Kerk 

 
Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. G.D. 

Groothuis-Swager. 

 

Uit de gemeente 
Dhr. Jos Lammers en mevr. Annet Lammers-Houtman hopen 17 februari hun 45-jarig huwelijksjubileum te 
gedenken. 
Dhr. Leo Douwes en mevr. Elly Douwes-Wielink hopen 22 februari hun 45-jarig huwelijksjubileum te 
gedenken. 
Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 
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Uit de pastorie 

Met haar tong uit de mond was ze bezig. Er verscheen een rondje op het papier.  

‘Kijk, rondje mama’, zei ze. ‘Is een tas’. Daarna werd er nog een rondje getekend. ‘Is een bloem. Echt!’ Ik 

had nieuwe kleurpotloden gekocht. Tot op heden hadden we een doosje zogenaamde dikpunters (van die 

korte dikke potloodjes voor peuterhandjes) en mijn Bruynzeel-doos van vroeger. Hoe fijn het ook is om iets 

uit je eigen jeugd te kunnen hergebruiken, het deksel van het blik had de tijd niet goed doorstaan. Bij het 

minste of geringste vielen alle potloden eruit. Daarnaast vermoed ik dat de kwaliteit van potloden niet per se 

vooruitgaat als je ze al bijna 30 jaar hebt.   

Na grondig onderzoek kocht ik nieuwe. Met prachtige, goed doordachte kleuren en een handige driekantige 

vorm. En de doos kan tenminste fatsoenlijk dicht. De jongste ging direct aan de slag.  

Zo verschenen de rondjes op papier. Voor mij waren ze ongeveer hetzelfde.  

Maar voor haar was het elke keer een nieuwe verbeelding. IJverig werd voorwerp na voorwerp getekend en 

benoemd. ‘Echt!’ Ze komt niet met de voor ons bekende excuses: ‘Het moet ongeveer hier op lijken’. Nee, 

het ís zo. Voor mij is er dan de schone taak om mee te gaan met haar verbeelding. Zij mag vertellen wat ze 

tekent en ik bied haar nieuwe kleuren aan.  

Een gesprek vraagt ook om verbeeldingskracht. Wat zou hij of zij bedoelen met dat woord? Of die ene zin? 

Soms is het dan als met zo’n tekening. Je ziet er zelf een simpel rondje in, maar het blijkt een prachtige bloem 

te zijn. Een luisterend oor is dan de doos kleurpotloden. Je biedt iemand nieuwe woorden, nieuwe beelden 

aan om mee te praten. Dan wordt een simpel gesprek een ècht verhaal.   

 

40-dagen tijd - Bijbelcursus in maart 

De tijd van 40 dagen voor Pasen is een goede tijd voor bezinning. Nadenken over wat ons drijft, nadenken 

over de bron van ons geloof. Dat kan onder andere door de Bijbel te lezen. De maand maart willen we 

gebruiken voor een Bijbelcursus. Op alle dinsdagavonden gaan we met elkaar de Bijbel lezen. Dit keer het 

bijbelboek Ester. Een bekend verhaal, maar misschien weet je lang niet alles meer. Hoe zat het met Mordechai 

en Haman? En wie was Vasti en wat doet mevrouw Ragebol in dit verhaal?  

Op de dinsdagavonden 7, 14, 21 en 28 maart ben je om 20.00 uur welkom in het Jeugdpunt. Elke avond 

sluiten we rond 21.30 uur af. Er zijn bijbels in de kerk, maar neem gerust het exemplaar mee waaruit je zelf 

het liefste leest. Samen lezen we het bijbelboek en ontdekken we wat het voor betekenis heeft voor onszelf.  

Omdat we ongeveer willen weten hoeveel koffie er gezet moet worden: belangstellenden mogen zich melden 

via predikant@okheerde.nl. 

 

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 
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, 

 
Spaardoosjes en vastenactie. 
Wanneer op Aswoensdag (22 februari) de veertigdagentijd begint, betekent dat al eeuwen voor veel 
christenen het begin van ‘de grote vasten’. In deze periode bereiden mensen zich voor op het komende 
Paasfeest door ‘af te zien van…’ en ‘ruimte te maken voor…’  Door te vasten ontstaat ruimte voor God en de 
ander. 
Na afloop van de dienst kunt u/kun jij een spaardoosje meenemen voor de vastenactie. Elke week staat er 

een spaartip in de 40-dagen kalender om een idee te krijgen wat de mogelijkheden om te vasten zijn. 
Natuurlijk kunt u/kun jij ook zelf een vastenactiviteit bedenken. Mocht u een goede vastentip willen delen 
met anderen kunt u die doorgeven aan ruudhaverkamp@planet.nl. De spaardoosjes kunnen met Pasen 

worden ingeleverd. De opbrengst is voor mensen in Moldavië, het armste land van Europa. 
 
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. 
 

mailto:predikant@okheerde.nl
mailto:ruudhaverkamp@planet.nl
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Koffieochtend 
Komende woensdag 22 februari staat de koffie weer klaar in het Jeugdpunt van de kerk.  
Deze ochtend gaat Sonja Niessen een presentatie geven over het Woudagemaal.  
Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld ooit gebouwd, en dat 

zo nu en dan ook nog in werking is. Het gemaal bevindt zich in Lemmer nabij Tacozijl in 
Friesland. 

Voel u 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 maart. 
 
TAIZÉ viering 

Op 26 februari vindt er een TAIZÉ viering plaats in Elburg, Jukweg 12, Oostendorp-
Elburg. Graag wil ik hiernaartoe. Wie gaat er met mij mee? Ik kan nog 3 mensen 
meenemen in de auto. Een tweede volle auto is natuurlijk ook altijd gezellig! Aanvang is 
19:30 uur. Vertrek vanaf de Ontmoetingskerk om 18.45 uur. Na de dienst zijn we 

uitgenodigd bij pastor Lida Brugmans voor een kopje koffie.     
Adry Bregman 06-11248842 
 

Gemeente-avond woensdag 8 maart. We beginnen deze avond met een vesper. 

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 mogelijk met 
elkaar ruilen. 
 
Dagtocht ‘Utrecht’ 
De reiscommissie van de Johanneskerk organiseert weer een dagtocht. 
Wat fijn dat er voldoende belangstelling is voor de dagtocht naar Utrecht!  

Het globale programma is als volgt: 
We gaan per auto naar NS-station Wezep en vertrekken daar om 9.00 uur met de trein naar Utrecht CS. We drinken 
koffie langs de route van het NS-station naar het museum Catharijneconvent. Om 11.00 uur bezoeken we het museum 
en/of de tentoonstelling “Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop”. Rond 12.30 uur gaan we richting de Domkerk om 

ergens te lunchen. Vanaf 14.00 uur is er een keuzeprogramma. U kunt ervoor kiezen op eigen gelegenheid de Dom te 
bezichtigen of rond de Dom te verblijven. De andere mogelijkheid is een groepsstadswandeling aan de hand van een 
plattegrond met omschrijving. Om 15.30 uur treffen we elkaar weer bij het concert in de Domkerk, georganiseerd door 

de Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk. De kosten voor deze dag bedragen € 55 maximaal. Als u geen OV-
(korting) kaart heeft en geen museumkaart, dan betaalt u € 55. Bent u in het bezit van een vrij reizen of kortingkaart NS 
en regelt u het OV-bewijs zelf, dan betaalt u € 40. Bent u daarnaast ook in het bezit van een museumkaart o.i.d. dan 
betaalt u € 25. Voor degenen die geen NS-voordeelkaart hebben regelen wij een NS-groepsticket daluren. U moet het 
wel even aan ons doorgeven als u hieraan wilt meedoen. Bij aanmelding graag de volgende informatie: Naam, adres en 
telefoonnummer en of u mee wilt doen met de groepsticket daluren van de NS. Alle opgaven waren tot nu toe 
VOORLOPIG. Voor definitieve opgave moet u ons nog wel even een e-mail sturen!  

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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