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Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de 
bron wordt vermeld. 
 
Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec  
Dr. N.E. Haspels, Hoorn, tel. (0229) 24 26 96, predikant@deoudekerk.nl 
Alleen voor pastoraat en bezoekwerk: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
 
Kerkgebouw: 
Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78 
Koster: Begrafenissen / Inlichtingen bij de Hr. N. Petten, tel. (0228) 51 39 71 
Website: www.deoudekerk.nl   
Deze wordt verzorgd  door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl  
 
 
Kerkenraad Protestantse  gemeente 
Voorzitter: Ds. N.E. Haspels, a.i. 
Scriba: Mw. M. Vissers, Pandhof 47  
1613 EK Grootebroek, tel. 51 64 55  
kerkenraad@deoudekerk.nl 

College  van kerkrentmeesters 
Voorzitter: Hr. H. Veenstra, tel. 52 31 22 
Secretaris: Hr. J.E. Swier, Eg 42, 
1611 LT Bovenkarspel, tel. 52 10 07  
kerkrentmeesters@deoudekerk.nl 
Penningmeester: Hr. R. Jetses 
penningmeestercvk@deoudekerk.nl 

Kerkbalans administratie  
(incl. collectebonnen)  
Hr. K. Dudink, de Roos 2, 
1611 KG  Bovenkarspel , tel. 51 87 34 
IBANnummer:  NL21 FVLB 0699 5437 54 
Prot.Gem.Stede Broec te Bovenkarspel 
kerkbalans@deoudekerk.nl 

Collectebonnen kunt u bestellen door 
overmaken van een bedrag van € 20.- of 
een veelvoud daarvan op bovengenoemd  
nummer, of via de website met Ideal. 
De bonnen worden thuisbezorgd. 

Beheerder begraafplaats Broekerhaven: 
Hr. W. Strating, tel. 51 48 13 
begraafplaatsbroekerhaven@ziggo.nl 

Ledenadministratie 
Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat 404, 
1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02 
ledenadministratie@deoudekerk.nl 

Diaconie 
Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32 
Secretaris: Hr.Ch. Blaauwkamer,   
tel. 51 31 29 
Penningmeester: Mw. H. Simons,  
tel. 51 61 48  
diaconie@deoudekerk.nl 

 

 
Pastoraal Team 
Ten zuiden van de spoorlijn: 
 
Grootebroek: 
Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71 
Mw. T. Boender, tel. 54 26 14 

Bovenkarspel: 
Mw. E. Jonkman, tel. 06-15273488 
Mw. H. Blom, tel. 51 36 87 

Ten noorden van de spoorlijn: 

Grootebroek: 
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32   
Mw. I. Henken, tel. 52 18 90 

Bovenkarspel: 
Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36 

ZWO Stede Broec 
Coördinatie: Hr. Ch. Blaauwkamer 
Houtzaagmolensingel 12 
1611 XL Bovenkarspel, tel. 51 31 29  

Auto-ophaaldienst 
Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55 
Opgeven uiterlijk vrijdagavond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboorte? Trouwplannen? 
Verdriet? Verlies? 

 

Blijf in contact met uw 
kerk….. 

 
Bel of schrijf naar: 

Marijke Vissers 
Pandhof 47 

1613 EK Grootebroek 
tel. 51 64 55 

kerkenraad@deoudekerk.nl 
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     IN-DRUK: 

     Rob van Essen houdt 

     EEN PLEIDOOI VOOR DE ZIEL 
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    NIEUWS VAN HET 

    PASTORAAL TEAM 
     Seniorenmiddag dinsdag 27 maart 
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PRESESWISSELING PROTESTANTSE 

KERK IN NEDERLAND 

(artikel uit TROUW)  

Saskia van Meggelen neemt het 
stokje over van Karin van den 
Broeke.  
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S A M E N  , kerkblad van de 
Protestantse Gemeente Stede Broec 

Jaargang 26 - nr. 3 
25 maart t/m 29 april 2018 

 



 

 
 
 
De diensten van de Protestantse Gemeente  worden elke zondag gehouden 
in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.  
 
25 maart - 10.00 uur  Palmzondag     

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Mw. Gerding, Mw. Jonkman en Mw. Lasschuit 
Organist : Hr. Maring 
Collectes : Kerk en 40 dagentijdproject ‘Mothers Union’ 
Oppas/kindernevendienst : Willie Visser  
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Mw. De Bruin 
 

29 maart - 19.30 uur  Witte Donderdag, viering Heilg Avondmaal 
  m.m.v. de Cantorij o.l.v. Piet Lasschuit 

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Hr. Blaauwkamer en Hr. Dudink 
  en Hr. Verbeek 
Organist :    Hr. Spoelstra 
Koster : Mw. Maassen 
Auto-ophaaldienst : op aanvraag 
 
30 maart - 19.30 uur  Goede Vrijdag 
  m.m.v. de Cantorij o.l.v. Piet Lasschuit 

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Mw. Boender en Mw. Vissers 
Organist : Hr. Spoelstra 
Koster : Mw. Dudink  
Auto-ophaaldienst : op aanvraag 
 

1 april - 10.00 uur  Pasen 

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Hr. Verbeek, Mw. Lasschuit        
  en Hr. Dudink  
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Stichting June 
Oppas/kindernevendienst : Willemijn Weeteling 
Koster : Hr. Petten 
Auto-ophaaldienst : Mw. Gerding 

Kerkdiensten 



 

8 april - 10.00 uur  Quasi modo geniti   

Voorganger : Ds. L. van Loo, Hoogkarspel 
Ambtsdragers : Mw. De Kroon, Hr. Swier en Hr. Visser  
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Stichting Kartini 
Oppas/kindernevendienst : nog niet bekend 
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Hr. Swier 

Na de dienst is er koffie en thee 

 
15 april - 10.00 uur  Misericordias Domini   

Voorganger : Mw. Ds. J. Berbée-Bakhuis, Abbenes 
Ambtsdragers : Hr. Veenstra, Mw. Lasschuit en Mw. Broekstra 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Dorcas 
Oppas/kindernevendienst : nog niet bekend 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra 

 

22 april - 10.00 uur  Zondag Jubilate   

Voorganger : Mw. A. Kraal, Venhuizen 
Ambtsdragers : Hr. Blaauwkamer, Mw. Vissers en Mw. Jonkman 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Inloophuis De Baanbreker 
Oppas/kindernevendienst : nog niet bekend 
Koster : Mw. Dudink 
Auto-ophaaldienst : Hr. Vissers 

 

29 april - 10.00 uur  Zondag Cantate  
  m.m.v. de Cantorij o.l.v. Piet Lasschuit  

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Mw. Gerding, Mw. Lasschuit en Hr. Visser 
Organist : Hr. Maring 
Collectes : Kerk en Inloophuis Pisa 
Oppas/kindernevendienst : nog niet bekend 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Mw. De Bruin 

Na de dienst is er koffie en thee 



 

   
 

 

Kroniek van een dorpsdominee (147) 

Het voorjaar lijkt moeite te hebben om echt door te breken. De 

Siberische kou belaagt ons nog af en toe. Zou dat het werk van Poetin 

zijn? 

We staan voor de lijdensweek, waarin het hart van alle liturgie klopt. 

We vieren dinsdag tijdens de seniorenbijeenkomst het Heilig 

Avondmaal, net als donderdagmorgen in De Stek, in de samenkomst 

van de Zonnebloem (oecumenisch). Plus ’s avonds in onze viering van 

Witte Donderdag. De cantorij speelt in de diensten op donderdag en 

Goede Vrijdag een belangrijke rol. En dan op naar Pasen. 

Daarna vertrekt een groep van 25 mensen uit onze gemeente naar 

Malta voor de derde en laatste Paulusreis. De laatste hoofdstukken van 

het boek Handelingen vertellen daarover. Op 17 april hopen we terug 

te keren en dan uit Rome.  

Op 19 februari j.l. overleed Jan van der Vinne, 78 jaar oud. Voordat hij 

getroffen werd door een ernstige ziekte – jaren geleden – was Jan een 

buitengewoon actieve man, zowel in de kerkelijke gemeente als in Stede 

Broec. Veel mensen kenden hem daardoor. Het was dan ook druk bij 

de condoleance en in de dankdienst voor zijn leven, op 24 februari.  

Na die dienst hebben we Jan van der Vinne begeleid naar zijn laatste 

rustplaats bij Elly, op Rustoord, achter onze kerk. 

Jan – zoals de meesten van ons hem noemden – had rechtvaardigheid 

en vreugde hoog in het vaandel staan. Hij liet ons na waar zijn 

inspiratie vandaan kwam, in de woorden van Dag Hammerskjold: 

                Ik weet niet wie – of wat – de vraag stelde. 

                Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. 

                Ik herinner me niet dat ik antwoordde. 

                Maar eens zei ik ‘ja’ tegen iemand – of iets.  

                Vanaf dat moment heb ik de zekerheid 

                dat het leven zinvol is en 

                dat mijn leven een doel heeft. 

 Dankbaar zijn we voor wat Jan – samen met Elly – voor onze kerk en 

gemeente betekent heeft. We wensen de kinderen en kleinkinderen en  

het achterkleinkind Gods troost en zegen.  

Pastoralia 



 

Op 23 februari j.l. overleed Elisabeth Jonkman-Dral, belijdend lid van 

onze gemeente. Zuster Jonkman woonde voorheen in de St. 

Martinusstraat, bij het bruggetje. De laatste jaren van haar leven 

verbleef ze in het Gezinspaviljoen. Geboren op 31 januari 1923 en 

gedoopt als Elisabeth Dral, kreeg ze in haar huwelijk zeven kinderen, 

waar ze haar zorg aan besteedde. Later ook aan de kleinkinderen. Als ik 

bij haar langs ging, waren die het belangrijkste gespreksonderwerp, in 

liefde, bezorgdheid en trots. 

Op 28 februari j.l. hebben we in onze kerk met dankbaarheid afscheid 

van haar genomen, waarna ze in Bovenkarspel op onze begraafplaats 

bij haar man begraven is. We wensen de kinderen en 

(achter)kleinkinderen Gods troost en zegen. 

  

Ik hoop u allen te ontmoeten in een of meer van de samenkomsten in 

de Goede Week. 

  

Met broederlijke groet,  

Nanne Haspels 

 

 

 

 

 

Toelichting bij de collectes. 
 
25 maart    Mothers Union 
Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda 

Moeders zijn de ruggengraat van de 
Oegandese samenleving, maar armoede, 
ziekte en huiselijk geweld maken hun leven 
zwaar. Mothers' Union, het 
vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, 
wil hier verandering in brengen. 
Medewerkers bezoeken vrouwen in 
gebieden waar door de jarenlange 

burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor 
totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen 
zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers 

Van de Diaconie  

 

 



 

van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze 
leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ 
Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met 
conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk.  Vrouwen voelen 
zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, 
kerk en dorp.   
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals 
Mothers’ Union in Oeganda. 

 

1 april    Stichting June  

Stichting June heeft als missie:  
de levensomstandigheden in Gambia verbeteren. 
Dit wordt gedaan door het uitvoeren van kleinschalige projecten zoals de 
bouw van scholen, een brug, diverse machines en waterputten. Daarnaast 
zorgt de stichting ervoor dat kinderen naar school kunnen door middel van 
sponsoring. Alle projecten worden uitgevoerd door Gambianen, waardoor zij 
ook inkomsten genereren. Stichting June is een onafhankelijke niet politieke en 
niet religieuze stichting. 

 
8 april    Stichting Kartini 

Onderwijs in Indonesië staat open voor iedereen, maar zonder geld blijft de 
schoolbank een onbereikbare plek. Daarom bekostigen sponsorouders uit 
Nederland de schoolloopbaan van een kind.  
Kartini zorgt dat het geld goed terecht komt. Dat doen ze samen met de 
lokale stichting Permata Hati, wat ‘diamanten hart’ betekent. Deze groep 
van sociaal bewogen Indonesische professionals kent land en volk, de weg 
en de spraak.  
De werkers van Permata Hati en Kartini hebben veel persoonlijk contact en 
dat komt de effectiviteit ten goede. 

 

15 april     Dorcas     

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en 
diepe armoede, in Oost-Europa, Afrika en het 
Midden-Oosten, ongeacht hun religie, ras, 
geslacht of politieke overtuiging. Ze doet dit met langlopende projecten 
m.b.t. werk en inkomen, water, hygiëne en gezondheid en kinderontwikkeling. 
Overheden, kerken en lokale gemeenschappen worden aangesproken op 
hun eigen verantwoordelijkheid voor het welzijn van armen en verdrukten. 
Het gaat hierbij om ouderen, chronisch zieken, gevangenen, mensen met 
een beperking. Persoonlijke aandacht staat steeds voorop. Bij rampen biedt 



 

Dorcas concrete hulp, die gekoppeld is aan programma’s voor 
wederopbouw en preventie. 
Dorcas onderscheidt zich met de kernwaarden: Gelovig, Gedurfd en 
Gezamenlijk! 
  
22 april    Inloophuis De Baanbreker 

Inloophuis de Baanbreker in Enkhuizen is een gezellige ontmoetingsruimte 
voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Met name voor mensen met een 
psychiatrische achtergrond, een al dan niet lichamelijke handicap, of een 
chronische ziekte. Bij signalen dat ondersteuning nodig is, kan men direct 
hulp bieden, of mensen de juiste weg wijzen. 

 
29 april     
 
Inloophuis Pisa biedt een ruimte voor ontmoeting van mensen die te maken 
hebben met kanker. Met name diegenen die “naast de patiënten staan”. 
Voor gezinsleden en vrienden is het vaak moeilijk, ermee om te gaan als 
iemand, die zo dichtbij is, kanker heeft. Door er samen over te praten, kan 
men weer verder, gesteund door de onderlinge troost en raadgeving. 
 
 
 
 
 

 

 
 
25 maart    zesde zondag van de veertigdagentijd 

Kleur: paars. kleur van inkeer en verootmoediging. 
Lezing: :Marcus 11: 1-11 en Jesaja 50: 4-7  

Allen die voor hem uitliepen of achter hem aan kwamen riepen luidkeels: 
‘Hosanna Hij die komt in de naam van de Heer’. 

 

1 april    Pasen  

Kleur: wit, kleur van de reinheid. 
Lezing: Genesis 2: 4b-25 Alternatief Johannes 20, 1-18 

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker 
was, liep Maria uit Magdala met Petrus en de andere leerling 

van wie Jezus veel hield, naar het graf en zag dat de steen van de opening 
van het graf was weggehaald… 

Bij de diensten 



 

8 april    tweede zondag van Pasen   

Kleur: wit. kleur van de reinheid. 
Lezing: Johannes 20: (19) 24-31 Alternatief Genesis 3,1-14  

‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij’. 
 
 
 

15 april   derde zondag van Pasen 

Kleur: wit. kleur van de reinheid. 
Lezing: Johannes 21: 15-24 Alternatief Genesis 4: 1-16  

‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet 
van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat, in 
vervulling moet gaan.’ 
 

22 april    vierde zondag van Pasen   

Kleur: wit. kleur van de reinheid. 
Lezing: Johannes 10: 11-16 Alternatief Genesis 6: 1-4  

‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven 
voor de schapen.’ 

 

29 april    vijfde zondag van Pasen 

Kleur: wit. kleur van de reinheid.   
Lezing: Johannes 15: 1-8 Alternatief Genesis 6: 5-22  

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij, 
die geen vrucht draagt, snijdt hij weg… 
 
 
 
 
 

    Vergaderrooster Kerkenraad 
 
     10  april :  CvK  

 16  april : Moderamen  

           24 april : Diaconie         

           25 april : Kerkenraad 
 

 



 

Collecteopbrengsten 
 

 

                                                                      En de bloemen         
            waren  voor :     

11 februari : 

Kerk  €     47,85 Dhr. Hoogland  
Slavernij vissers in Ghana €   113,00 Dhr. Van der Vinne 

18 februari : 
Kerk  €     78,25 Fam. Hermans 
40 dagentijd - Libanon €   150,75 Mevr. Postema 

25 februari :  
Kerk                   €     77,00 Dhr. Van Dis 
40 dagentijd -   gebr. Mantel (2 bossen) 
Schuldhulpmaatje €   150,42 Ds. De Vlieger 
    Fam. Mosis 

4 maart :  
Kerk €     62,60  Mw. Postema 
40 dagentijd - 
Vrouwen in Papoea Nw.Guinea €   139,82  

11 maart : 
Kerk  €     65,30 Mevr. Verbeek  
40 dagentijd - 
Kerk Almere: Supermarkt €   193,70  
 
 
           

 
(Herinnering) 

Uitnodiging van ‘De Zonnebloem’  
voor een Witte Donderdagviering.  
 
Ook dit jaar verzorgt de Zonnebloem deze viering weer voor u.  
Het wordt gehouden in dorpshuis “De Stek” te Grootebroek,  
donderdag 29 maart, ’s morgens van 10.00 tot 12.00 uur.  

Het is voor iedereen toegankelijk, gelovigen en ongelovigen. 
Pater Peelen en dominee Nanne Haspels gaan voor in de viering. 

Van harte uitgenodigd!   (zie ook vorige kerkblad) 



 Uit: OPEN DEUR april 2015 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ter overweging 



 

 
 
 
Resultaat Actie Kerkbalans 2018 

We hebben de resultaten van Actie Kerkbalans nu definitief en we komen op 
een bedrag van ruim€ 50.000,- Een prachtig resultaat!  Naast de 
toezeggingen, die regelmatig worden overgemaakt, ontvangen we ook ieder 
jaar éénmalige bijdragen. We zijn hier erg dankbaar voor en we verkeren als 
kerkelijke gemeente in een positie dat we de begroting voor dit jaar 2018 
eigenlijk rond hebben. Voor ons als college is dit altijd prettig. 
Prachtig dat we dit als “gemeente“ mogelijk maken. 
 
SIM aanvraag toren  

Nu de restauratie van de toren is afgesloten dienen we voor 1 april een SIM 
aanvraag is. Dit betekent een instandhouding subsidie voor monumenten. In 
samenwerking met onze architect is een onderhoudsplan opgesteld  met 
begroting voor de jaren 2019 – 2024. Als het opgegeven bedrag wordt 
goedgekeurd dan  worden 50 % van de kosten door de rijksdienst vergoed. 
Ieder jaar ontvangen we dan een deel van het budget en kunnen de nodige 
werkzaamheden worden uitgevoerd. De voorbereiding en uitvoering wordt 
verzorgd door de restauratiecommissie, die bestaat Jan Menno Hermans, Piet 
Lasschuit, Hottem Veenstra en Dik Blokker van Architectenbureau Schagen. 
 
Hottem Veenstra 

 

 

 

Bedankjes. 

 

Op zondag 18 februari werden wij aangenaam verrast met een mooie  
bos bloemen. 
Dit ter gelegenheid van ons veertigjarig huwelijk. Onze dank daarvoor. 
Ook voor andere blijken van meeleven. 
Wij hebben dit feit mogen vieren met ons gezin. We zijn een week met 
elkaar op stap geweest en hebben het fantastisch gehad. Iets waar we 
met veel plezier en dankbaarheid op terug mogen kijken. 

Jan-Menno en Lia 

 

Van de kerkrentmeesters 



 

 
                                                     
Wij willen u allen van harte 
bedanken voor de prachtige 
bloemen die wij ontvingen, naar 
aanleiding van ons huwelijk. 
Erg leuk, we hebben het enorm 
gewaardeerd.  

Hartelijke groeten namens  
Benjamin, Caroline & Boris 
Schippers.. 
 
 
 

 
 

Hiermede willen wij U bedanken. 
Voor de belangstelling en de bloemen die wij hebben ontvangen 
bij het overlijden van onze Zus Marie Sluys-Mantel. 

De gebroeders Mantel.  

 

 

 
 

   Beste mensen, 

25 Februari mocht ik de bloemen uit de kerk ontvangen, omdat ik in het  
ziekenhuis lag. 
Na 12 dagen mocht ik gelukkig weer naar huis ...... het beste plekje. 
Het meeleven vanuit onze fijne kerkelijke gemeenschap doet je goed. 
Mijn hartelijke dank!!!! 
Via de kerkomroep volg ik de kerkdiensten en zo ben ik er toch een  
beetje bij.  

Gerry Postema – van der Laan 
 
 



 

Rob van Essen (1947) werd, 

na enkele jaren werkzaam te 

zijn geweest in de psychiatrie 

en verslavingszorg, 

Nederlands Hervormd 

predikant in de Amsterdamse 

Indische Buurt. Na 

Amsterdam was hij 

werkzaam in Utrecht 

(Pniëlkerk/ Vredeskerk) en 

vervolgens (p.t) in Den Haag 

(Bethelkerk en Laakkapel). 

Daarnaast was hij diaconaal 

medewerker van de 

Protestantse Gemeente 

Rijswijk. 

 

Nieuws van het Pastoraal Team! 

 
Op dinsdag 27 maart a.s. wordt er weer een seniorenmiddag gehouden in onze  
oude kerk, aanvang 14.00 uur. 

Ontvangst met koffie/thee. 

In deze stille week voor Pasen zullen we met elkaar het 'Heilig Avondmaal'' 
vieren.  
Na de viering willen we onder het genot van een hapje en een drankje 
een poosje terugkeren naar onze jeugdtijd. We vragen u daarom uw 

Poëziealbum mee te nemen, waaruit dan het mooiste rijmpje,versje 
of gedicht mag worden voorgelezen,zodat we daar allemaal van  

kunnen gnieten. Dit geldt waarschijnlijk alleen voor de dames onder u. 
(heren schroom niet ook uw poeziealbum mee te nemen). 
 
U kunt u opgeven bij: 
Nel Kleton, tel.514571 
An de Kroon, tel. 520886 

 

 

 

IN-DRUK 

 

Pleidooi voor de ziel 
 
Als ik ga winkelen in de Haagse binnenstad hoor je 

ze van ver: enthousiaste gelovigen die met gitaar 

en keyboard en Johan de Heer-repertoire mensen 

voor Jezus willen winnen. En evenals zo velen loop 

ik meestal snel door. Van zoveel blijmoedige 

zekerheid heb ik niet terug. Zij proberen zielen te 

winnen voor het Lam. Maar waar is het 

tegendraadse geluid dat ik tussen de kooptempels 

laat horen? Helaas heeft het woord ‘ziel’ een 

theologische mottenballengeur gekregen, terwijl het 

toch heel fundamenteel is. In de Schrift staat het 

voor het leven zelf ! Gelovig-zijn is daarom niet een 



 

zaak van het hebben van meer of minder orthodoxe overtuigingen, maar een 

pelgrimage naar door God bedoelde menselijkheid. Mens durf te leven!  

Al die winkelende mensen om mij heen, ja ik zelf, wij lopen volgens Jezus 

groot gevaar onze ziel te verliezen.  

Koopzondagen als eigentijdse invulling van zondagsheiliging. Omdat de 

economie heilig is verklaard, wankelt het bestaan in Groningen. We hebben 

‘sociale media’, maar ze verworden tot bronnen van nepnieuws en 

wederzijdse verdachtmaking. Onze samenleving mist niet zozeer waarden en  

normen, ze mist een ziel. Daarom, zo lees ik in het evangelie, is Jezus de weg 

van het kruis gegaan. Hij leed aan onze zonden. Hij staat voor de afgewezen, 

verachte en onzichtbaar gemaakte naaste. Hij is op zijn ziel getrapt en schopt 

niet terug.  

Aan het kruis openbaart Jezus dat God niet als een usurpator - overweldiger - 

in onze werkelijkheid aanwezig is. De God van de bijbel ‘geeft’ de mens niet 

slechts vrijheid. Hij is Zijn vrijheid! Wie de vrijheid gebruikt om ten koste van 

anderen te leven, lijdt schade aan zijn ziel.   

God is liefde, menen we te weten.  Wát liefde is, leert een mens pas 

gaandeweg. Elke keer dat ik het dacht te weten, toen ik verliefd werd, 

kinderen kreeg, de liefde zag van een dochter die haar demente vader 

verpleegde, bleek mijn opvatting van liefde te klein, te zelfzuchtig, te burgerlijk. 

Liefde is Golgotha: eindeloos geduld. Eindeloos dragen. In de psalmen lezen 

we ‘een ogenblik duurt Gods toorn, een leven lang Zijn welbehagen’. Dat is 

zoveel welbehagen dat je er haast onder zou bezwijken!  

Al liggen Pasen en Pinksteren  - opstanding en uitstorting van de Geest - 

historisch achter ons, daarmee is het kruis niet achterhaald. Zo in de trant van: 

een akelig intermezzo, vlug vergeten. In Zijn zwakheid en menselijkheid is 

Jezus voor ons God.  En de Geest die Hij zendt is de Geest die Gods 

zwakheid, Zijn liefde, communiceert. Jezus is de gewonde genezer: Hij liet de 

vragen en de pijn toe en zo kon Hij Gods antwoord worden. In de ogen en 

handen van deze mens was de ontferming en barmhartigheid van God. De 

uitdrukking ‘zielen winnen voor het Lam’ is van graaf von Zinzendorf (1700-

1760). Hij realiseerde zich dat wij in de strijd om de ziel van mensen, steeds 

weer op het kruis moeten zien. Het wijst de weg van wolf naar Lam, de weg 

van de menswording. Toch goed daarvan te blijven zingen, binnen en buiten 

de kerk.  

 

Rob van Essen 



 

‘Charismatische’ Saskia van Meggelen 

nieuwe preses Protestantse Kerk in Nederland 

Maaike van Houten, 9 maart 2018 

Met de Bredase predikant Saskia van 

Meggelen (50) heeft de Protestantse Kerk in 

Nederland opnieuw een vrouwelijke preses. 

Van Meggelen heeft naar eigen zeggen een 

charismatische inslag.  

Ze houdt niet van hokjes, maar als het moet, dan 

positioneert ze zichzelf in het midden van de 

brede Protestantse kerk, tussen de orthodoxe en 

de vrijzinnige kant.  

Van Meggelen werd vrijdag tijdens de 

vergadering van het kerkbestuur pas na 

langdurig beraad gekozen. Er stond drie kwartier 

voor de verkiezing van nieuwe bestuursleden op de agenda, maar de 

synode had meer dan twee uur nodig voordat ze tot een besluit kwam. 

Er was een voordracht van het dagelijks bestuur, maar vanuit de synode 

kwam ook een tegenkandidaat vanuit de orthodoxe hoek, waartoe 

ongeveer twintig procent van de PKN wordt gerekend. Binnen de 

gereformeerde bond mogen vrouwen geen dominee zijn, en daar zijn 

ook grote bezwaren tegen het zegenen van homoseksuele relaties in de 

kerk. Dat kan nu in PKN-kerken wel. Van Meggelen staat daar achter. 

Er is bij de zegening wel nog een klein verschil tussen huwelijken 

tussen hetero’s en homo’s. De nieuwe preses vindt dat dat nu goed 

geregeld is. “Het is niet aan mij om dat te gaan veranderen”, zegt ze. Ze 

wil ook als voorzitter ‘de volle breedte van de kerk dienen’. “Dat ga ik 

doen door een luisterend oor, en door te verbinden.” 

Ik houd van de kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God 

mij ook roept, daar wil ik zijn kerk dienen. Voor mij is dat nu deze 

plek. 

Van Meggelen groeide op in Zuidland, in een behoudend gereformeerd-

synodaal nest: haar ouders waren lid van het confessioneel beraad. Ze 

ging theologie studeren aan de christelijk-gereformeerde hogeschool in 

Apeldoorn. “Mijn ouders vonden Kampen erg links, dit was veilig voor 



 

een 17-jarig meisje”, zei ze. Na een paar jaar ging ze toch naar Kampen. 

“Ik heb een goede tijd gehad in Apeldoorn, maar ik hoorde thuis in 

Kampen.” 

Sinds drie jaar is ze predikant in de Johanneskerk in Breda, daarvoor 

stond ze onder andere in Lopik en in Almkerk. Ze is sinds januari lid 

van de synode, eerder was ze dat ook al vijf jaar. Daarnaast is ze onder 

meer lid van Kerk & Krijgsmacht en bestuurslid van Seminarium Bond 

Vrije Evangelische Gemeenten. Ze is gescheiden en heeft twee 

dochters. 

De opvolgster van Karin van den Broeke noemde het vrijdag een 

verrassing dat het voorzitterschap ‘op haar pad kwam.’ Van Meggelen 

is er erg blij mee: “Ik houd van de kerk, al mijn leven lang, en op wat 

voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn kerk dienen. Voor mij is 

dat nu deze plek.” 

Artikel overgenomen uit TROUW 

 
 

 Vieringen in RIGTERSHOF in de serre.  

  Donderdag ’s morgens om 10.00 uur (tenzij anders aangegeven) 

  •  29 maart - 14.30 uur    
     Oecumenische viering,  m.m.v. Dameskoor uit Lutjebroek  
  -   Pater Peelen en Piet Pels  

  •  5, 12 en 19 april  -   Ineke Koomen en Ria Botman 

  •   26 april   -   Piet Pels 

 
 

Bedankje. 

 
Groot is Uw trouw oh Heer ! 
Elke dag aan ons weer betoond. 

Na een jaar van opbouwende pijn en nu op naar een verder herstel. 

Dankbaar naar al diegenen, die in de vorm van: 
Gebeden, bloemen, kaarten, telefoongesprekken, emails en apps met ons 
hebben meegeleefd. 

Wim en Lidian van Dis. 
 

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/aan-de-hand-van-karin-van-den-broeke-bevrijdde-de-pkn-zichzelf-uit-de-overlevingsstand~a623bf8a/


 

  ZINGEND DE LENTE IN 

 

Matineeconcert Antonín Dvořák  

Uitgevoerd door Oratoriumkoor “Stem en Snaren”  

Waar:          Westerkerk in Enkhuizen (Westerstraat 138, 1601 AN) 
Wanneer:    Zaterdag 21 april 2018 
Aanvang:     16.00 uur 
Kerk open:  15.30 

Kaarten 
€ 15 (aan de kassa in de Westerkerk op 21 april) 
€ 13,50 (voorverkoop) 

Uitgevoerd wordt de Mis in D van Antonín Dvořák en zes korte liederen van Dvořák in 
een bewerking voor vierstemmig koor door Leoš Janáček, onder leiding van dirigent 
Marcel Joosen met aan de vleugel Alexander Koeznetsov. 

Antonín Dvořák werd wereldberoemd door zijn composities waarin hij Tsjechische en 
Slavische volksmuziek wist te vertalen naar de muziek van de negentiende-eeuwse 
romantische stijl. 

De eenvoudige maar hartverwarmende Mis in D voor koor, solisten en slechts orgel 
als begeleiding toont Dvořák op z’n puurst. Stem en Snaren zal in deze uitvoering 
zowel de koor- als solistenpartijen zingen met een vleugel als begeleiding.  

Leoš Janáček koos een zestal duetten, gebaseerd op de Moravische volkspoëzie en -
muziek uit een reeks die Dvořák componeerde onder de titel Klänge aus Mähren 
(Moravische Klanken) en bewerkte deze voor gemengd koor. Stem en Snaren zingt 
alle zes duetten (Sechs Klänge aus Mähren). 

Tussen Mis in D en Sechs Klänge aus Mähren zal als intermezzo nog een unieke 
uitvoering worden gegeven: Marcel Joosen zal samen met Alexander Koeznetsov een 
tweetal ‘quatre mains’ (vier handen) nummers spelen uit Dvořáks “legenden – opus 
59”. 

Voorverkoopadressen 
De Wit muziekhandel en Boekhandel Smit, Enkhuizen 
Bruna Streekhof, Bovenkarspel 
Mw. Z. Nijdam-Tuinder, Andijk - 0228-591503 
Mw. I. Lucassen-Weijland, Wervershoof - 0228-582194 
 
Zie ook: www.stemensnaren.nl 
Meer informatie via: informatie@stemensnaren.nl 

http://www.stemensnaren.nl/
mailto:informatie@stemensnaren.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


