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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:  NL95 RABO 0373 7347 86 
(let wel, de bankrekening is gewijzigd!) 
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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 ENGELEN VAN NU 
 Als een engel op je weg komt, verandert  
       dit je leven meestal ingrijpend.  
       Engelen verschenen in bijbelse tijden,  
       maar ook vandaag nog vertellen mensen  
       over hun ervaringen met een engel. Hoe       
       veranderen die ervaringen hun leven? 

      Een artikel van André Mulder uit de “Open Deur”  
      van een aantal jaren geleden. 
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VAN DE ZWO 
Over de Kerstcampagne van  
Kerk in Actie: 
GEEF LICHT AAN KINDEREN IN DE  
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De diensten van de Protestantse Gemeente  worden elke zondag gehouden 
in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.  

2 december - 10.00 uur  Eerste Advent - Ad te Levavi   

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Hr. Blaauwkamer, Mw. Simons en Hr. Visser 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes  : Kerk en Stichting Down 
Oppas/kindernevendienst : Willie Visser 
Koster : Hr. Swier 
Auto-ophaaldienst : Mw. De Bruin 
 
9 december - 10.00 uur  Tweede Advent – Populus Sion    

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Mw. De Kroon, Hr. Visser en Hr. Veenstra 
Organist :    Hr. Spoelstra  
Collectes : Kerk en het Ziekenhuis in Jordanië 
Oppas/kindernevendienst : Coby Pels  
Koster : Mw. Maassen 
Auto-ophaaldienst : Hr. Veenstra 
 
16 december - 10.00 uur  Derde Advent – Gaudete 
  Viering Heilig Avondmaal  

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Hr. Veenstra, Mw. Boender, Hr. Dudink  
  en Mw. Lasschuit 
Organist : Hr. Maring 
Collectes : Kerk en Liliane Fonds  
Oppas/kindernevendienst : Ludo Luckerhoff 
Koster : Mw. Dudink  
Auto-ophaaldienst : nog niet bekend 
 
23 december - 10.00 uur  Vierde Advent – Rorate Coeli 
  m.m.v. de Cantorij o.l.v. Piet Lasschuit  

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Mw. Gerding, Hr. Visser en Mw. Vissers  
Organist : Hr. Ruiter 
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Collectes : Kerk en Simavi 
Oppas/kindernevendienst : Nel Kleton 
Koster : Hr. en Mw. De Vries 
Auto-ophaaldienst : Hr. Vissers 
 
24 december - 21.00 uur  Kerstnachtdienst   

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Mw. Boender, Hr. Verbeek en Hr. Dudink 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collecte : Kinderen in de Knel 
Koster : Hr. Visser 
 
25 december - 10.00 uur  Kerstmorgen - Gezinsdienst   

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Hr. Blaauwkamer, Mw. Simons  
  en Mw. Broekstra 
Organist : Hr. Maring 
Collectes : Kerk en Kinderen in de Knel 
Koster : Mw. Maassen  
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra 
 
30 december - 10.00 uur    

Voorganger : Ds. L. van Loo, Hoogkarspel 
Ambtsdragers  : Mw. Gerding, Mw. Jonkman en Mw. Lasschuit  
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Sensoor 
Oppas/kindernevendienst : Coby Pels 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Mw. De Bruin 

 
31 december - 19.30 uur  Oudjaar  

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Mw. De Kroon, Mw. Vissers en Hr. Visser  
Organist : Hr. Maring 
Collecte : Kerk  
Koster : Hr. Petten 
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6 januari - 10.00 uur    

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Mw. De Kroon, Mw, Broekstra en Mw. Vissers  
Organist : nog niet bekend 
Collectes : Kerk en  
Oppas/kindernevendienst : Geeske Dudink 
Koster : Hr. en Mw. De Vries 
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra 

Na de dienst bij het koffie- en theedrinken, ook warme wijn! 
 
13 januari - 10.00 uur    

Voorganger : Ds. M. Camarasa, Venhuizen 
Ambtsdragers  : Mw. Boender, Mw. Simons en Mw. Lasschuit  
Organist : nog niet bekend 
Collectes : Kerk en Amnesty International 
Oppas/kindernevendienst : Nel Kleton 
Koster : Hr. Swier 
Auto-ophaaldienst : Mw. De Bruin 
 
20 januari - 10.00 uur    

Voorganger : Mw. Ds. M. Kraak-Verdonk, Opperdoes 
Ambtsdragers  : Hr. Blaauwkamer, Hr. Visser en Hr. Verbeek  
Organist : nog niet bekend 
Collectes : Kerk en Sensoor 
Oppas/kindernevendienst : Willie Visser 
Koster : Mw. Maassen 
Auto-ophaaldienst : Hr. Verbeek 

 

 

 
   Vergaderrooster Kerkenraad 
       7  januari :  Moderamen  

   8  januari : Diaconie  

 
 

6



 

Kroniek van een dorpsdominee 153 
De donkere dagen zijn weer in het land. We doen er alles aan om dit duister te 
lijf te gaan – met lichtjes in allerlei kleuren en vormen. En met verhalen over 
licht dat sterker is dan het duister. En liefde sterker dan de dood. 

Een tijding van vreugde, zo vertaalde Maria van der Zeyde ooit het woord 
Evangelie.  Blijde boodschap dus.  
In de Advent horen we hoe 4 evangelisten (Markus, Mattheus, Lukas en 
Johannes) hun evangelie beginnen, d.w.z. de insteek die ze kiezen. Die vier 
verschillende manieren mochten naast elkaar bestaan volgens de jonge kerk. 
Sterker nog, er zijn vier vertellers nodig; dat verhoogt het aanzien en de 
betrouwbaarheid. Samen vormen de evangeliën het Evangelie, de tijding van 
vreugde over Jezus de Messias. 

Dat getal vier komen we vaker tegen in de Bijbel, vooral in apocalyptische 
geschriften zoals Ezechiël, Daniel en Openbaring. Bijvoorbeeld vier dragers van 
de troon, gevleugelde gestalten met gezichten van een mens, een leeuw, een 
stier en een adelaar. Ergens aan het eind van de tweede eeuw kwamen enkele 
theologen op het idee die vier gestalten te koppelen aan de vier evangelisten. 
En zo kunt u nu in allerlei kerken in Europa Markus afgebeeld zien als een 
leeuw, Mattheus als een engel, Lukas als een stier en Johannes als een adelaar, 
eventueel met een boekrol in handen of klauwen. Waarom welk dier bij welke 
evangelist hoort, heeft weliswaar te maken met het begin van de evangeliën, 
maar de redenering is dunnetjes. U hoort er meer van in de Advent. 

In de Kerstavonddienst verwelkomen we Romy de Kroon, die onder meer een 
lied van Trijntje Oosterhuis zingt. Kerstmorgen zingt Piet Lasschuit met ons 
bekende liederen.  

Tot slot nog even een blik wat verder vooruit. Eind januari is de jaarlijkse 
gebedsweek voor de eenheid van de christelijke kerken. In onze gemeente 
maken we er op 27 januari een Maria-zondag van. Met o.a. een Ave Maria 
van zangeres Beyoncé. Ik ben heel benieuwd.  

Voor de komende tijd wens ik u het licht van Kerst toe.  
 
Met broederlijke groet,  
 
Nanne Haspels 
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Toelichting bij de collectes. 
2 december    Stichting Down 
In de kern Noordholland Noord, doet deze stichting heel veel goed werk in de ondersteuning 
van gezinnen met een kind met het syndroom van Down. Samen erover kunnen praten, de 
ervaringen delen en elkaar vragen stellen. Zo worden de gezinnen ondersteund en wordt het 
leven van het kind en het gehele gezin er beter van. 

9 december    Ziekenhuis in Jordanië  
Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek in Jordanie. 
Vooral is daar zorg voor de bedoeïenen. Een volk dat verspreid leeft en vaak heel arm is. Zij 
zorgt voor en met hen. Bid voor en met hen. Geeft voorlichting over gezondheid en probeert 
een “ziekenhuis” draaiende te houden. Echt een project dat onze steun heel erg hard nodig 
heeft en meer dan verdiend. 

16 december    Liliane Fonds 
Het Lilianefonds wil de wereld openen voor kinderen met een handicap in 
ontwikkelingslanden. Een handicap betekent daar vaak uitstoting uit de 
gemeenschap. Ze zijn een last en worden als minderwaardig gezien. Of als 
“door god gestraften”. Lokale medewerkers worden gezocht en opgeleid om 
gehandicapten te begeleiden en de gemeenschap voor te lichten. 

23 december    Simavi 
Moeders spelen een belangrijke rol bij Simavi. In vooral de armste landen zijn zij veelal 
verantwoordelijk voor de voedselvoorziening en de gezondheidszorg. Samen met de moeders 
in de gemeenschap wordt o.a. voor goed drinkwater gezorgd en voor hygiene bij 
zwangerschappen. Zomaar een paar heel belangrijke dingen die wij zo normaal vinden. 
Een waterpomp betekent ongelooflijk veel voor gezinnen in de dorpen. Elke dag kilometers 
lopen voor vervuild water, ziekte en angst. Als dat de realiteit is, dag in dag uit, dan geloof je 
niet dat er een eenvoudige oplossing voor is. Als gevolg van het vervuilde water sterven veel 
kinderen in deze dorpen. 
Simavi wil de mensen helpen en zorgen dat er waterpompen geplaatst worden. 
Water is een medicijn; door schoon water kunnen de kinderen gezond naar school. 

24 december en 25 december  
Kerstcollecte voor ‘Kerk in Actie - Kinderen in de Knel’ 
Zie hiervoor de toelichting in het artikel van ZWO op pag. 11. 

30 december en 20 januari   
Sensoor is een telefonische hulpdienst. Mensen kunnen bellen als er 
“niemand meer is die luistert”. Helaas blijkt hier veel behoefte aan te 
zijn. De medewerkers van Sensoor kunnen naast een luisterend oor ook daadwerkelijk hulp 
bieden door mensen de juiste weg te wijzen. 
31 december    Kerk 
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6 januari    Inlia 
INLIA is het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van asielzoekers. 
Vanuit een netwerk van geloofsgemeenschappen wordt hulp geboden aan asielzoekers en 
mensen die met asielzoekers in aanraking komen; met name inzake het verkrijgen van een 
verblijfsvergunning. Dit is een “moeilijke materie” waarin het heel goed is dat er deskundigen 
vanuit hun inzicht hulp kunnen bieden. 
13 januari    Amnesty International  
Amnesty International werkt voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. Het symbool 
van de organisatie is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto 'Het is beter 
een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.' Het is 's werelds meest verbreide 
mensenrechtenorganisatie. Amnesty International krijgt haar inkomsten vooral uit individuele 
donaties. Het werkterrein van de vereniging is breder geworden, maar gevangenschap, 
marteling en executie zijn  de belangrijkste onderwerpen gebleven. 
 
 

2 december    eerste zondag van de Advent 
Kleur: paars, kleur van de tijd van voorbereiding en bezinning. 

Markus de Leeuw 
Lezingen:    Ezechiel 1: 1-10 en Markus 1: 1-8  
De belangrijkste invalshoek is: met de komst van Jezus is een 
nieuwe tijd aangebroken. 
 
9 december    tweede zondag van de Advent         
Kleur: paars, kleur van de tijd van voorbereiding en bezinning. 

Mattheus de Engel 
Lezing:    Mattheus 1: 1, 17 en 18-25 
De belangrijkste invalshoek is de onderwijzing;  
Mozes aangescherpt. 
 
16 december    derde zondag van de Advent 

Kleur: paars, kleur van de tijd van voorbereiding en bezinning.  

Lukas de Jonge Stier 
Lezing:    Lukas 1: 1-4 en 5-19 
De belangrijkste invalshoek is verhalen voor de 
kerkgemeenschap: Emmaüsgangers 
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23 december    vierde zondag van de Advent 

Kleur: paars, kleur van de tijd van voorbereiding en bezinning. 

Johannes de Adelaar 
Lezingen:    Openbaring 4: 6-8 en Johannes 1: 1-18  
De belangrijkste invalshoek is dieper ingaan op de betekenis 
van Jezus als Logos / Woord 

De afgebeelde (medaillons van) vensterglazen zijn te vinden in het kerkgebouw te 
Krommeniedijk. Rond 1939 werd het gebouw gerestaureerd. Tot dan stonden er geen 
voorstellingen op de glazen. De toenmalige predikant, dominee Rudolph Boeke, bedacht de 
voorstellingen. De glazen zijn gebrandschilderd door de kunstschilder Willem Bogtman uit 
Haarlem. 
25 december    Kerst 
Kleur: wit, kleur van de reinheid en van het Koninkrijk van God. 
Lezingen: Lukas 2: 1-20 en Mattheus 2: 1-12 
    ❖ 
30 december    zondag na Kerst 

Kleur: wit, kleur van de reinheid. 
Lezingen: Jesaja 61: 10-11 en Lucas 2: 33-40 

Hij zegt tot hen: waarom hebben jullie mij gezocht? Wist je niet dat ik zijn moet 
in wat van mijn Vader is? 

6 januari     Epifanie     

Kleur: wit, kleur van de reinheid. 
Lezing: Jesaja 60: 1-6 en Matteüs 2: 1  

Ze komen het huisje binnen en zien het kindje, met Maria, zijn 
moeder en neervallend bewijzen zij de hulde. 

13 januari     eerste zondag na Epifanie 

Kleur: wit, kleur van de reinheid. 
Lezingen: Jesaja 40: 1-11 en  Lucas 3: 15-16 en 21-22 

Er er geschiedt een stem uit de hemel: jij bent mijn welbeminde zoon, in jou 
heb ik behagen. 

20 januari     tweede zondag na Epifanie     

Kleur: groen, kleur van barmhartigheid en de hoop.  
Lezingen: Jesaja 62: 1–5 en Johannes 2: 1–11 

Iedere mens zet de goede wijn eerst voor, en wanneer ze 
flink gedronken hebben de mindere; maar jij hebt de goede 
wijn bewaard tot daarnet.   
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 En de bloemen 
 waren voor :     

21 oktober: 
Kerk  €     57,50 Ds. Mak  
KIA ‘Versterk de Kerk’ €     78,27 

28 oktober : 
Kerk  €     90,45 dirigent van het koor 
Stichting MAF €   162,30 

4 november :  

Kerk                   €     46,49 Mw. Kraal 
Leger des Heils €     77,35  

7 november :  
Dorcas €     69,15  

11 november : 
Kerk  €     49,65 Mw. Verburg  
Amnesty International €     66,45  

18 november :   
Kerk  €     50,90 Hr. Hovenier 
JOP  €     74,80  

18 oktober :  
Leerhuis  €   112,05  

 
 
 
  Vieringen in RIGTERSHOF in de serre.  
  Donderdag ’s morgens om 10.00 uur (tenzij anders aangegeven) 

  •  6 en 13 december -   Ineke Koomen en Ria Botman  

  •  20 december, 14.30 uur       Oecumenische Kerstviering 
       m.m.v. het Dameskoor uit Lutjebroek 
   -   Pater Peelen en Piet Pels 

  •  27 december  -   Piet Pels 

  •  3, 10 en 17 januari   -   Ineke Koomen en Ria Botman 
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Kerst 2018: Geef Licht aan Kinderen in de Knel  
 
Kerst is het feest van licht. Jezus' 
geboorte maakte Gods licht 
zichtbaar. We delen Zijn licht 
met elkaar en geven het door. 
Ook aan kwetsbare kinderen 
voor wie het leven vaak donker 
is. Zij verlangen naar een 
uitgestoken hand, een warm 

hart en een sterke schouder. 

Met deze Kerstcampagne van Kerk in Actie wordt zo het licht doorgegeven 
aan: -  kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika 
 -  werkende kinderen in Colombia 
 -  weeskinderen in Oekraïne 

-  vluchtelingenkinderen in Myanmar 
-  Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon 

De ZWO steunt al jaren de Kerstactie voor Kinderen in de Knel. Wij vragen 
ook dit jaar weer uw steun. Tijdens de Kerstnachtdienst van 24 december en 
de Kerstdienst op 25 december wordt er voor dit doel gecollecteerd. 
   De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige 
burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven  
voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen 
daar leven in extreme armoede.  
   Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke 
organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen 
ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken 
en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij 
psychologische hulp.  
Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij 
drinkwater- en sanitaire voorzieningen.   
Wij hebben wat folders van alle Adventzondagen. Als u wilt, kunt u deze 
meenemen. 
 
Wij wensen u heel goede en gezegende dagen en een gezond 2019. 
 
Corine, Marieke, Charles en Clara. 
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Op zoek naar 
Kerst 
Lopend langs 
al het geglitter en geschitter –
straten bomen huizen 
feestelijk verlicht 
winkels etalages 
uitbundig juwelend 
in pracht en praal – 
besef ik plots wat ik wil: 

zoeken wil ik 
ik kan niet anders 
zoeken wil ik 
naar de wereld daarachter  
de andere wereld 
die ik vermoed 
zoeken wil ik – 

“wie zoekt die zal vinden” 
zo staat er geschreven 
en zie:  
dan ontvouwt zich  
voor mij het Wezenlijke 
de bron van verstilling 
in goddelijk licht 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“wie zoekt die zal vinden” 
zo staat er geschreven  
en zie:  
dan kniel ik met herders 
koningen engelen en 
zoekers van alle tijden en 
plaatsen 
neer bij het Kind 
dit Kind dat in zich draagt 
de Naam aller namen 
Immanuel 
God met ons – 
 

 

 
 

Oeke Kruythof 
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Engelen verschijnen in allerlei vormen:  
als mens, als licht, als stem of als  
aanraking. Veel mensen zien de  
ontmoeting met een engel als een  
ommekeer in hun leven. Zeker wanneer  
de engel verscheen op een moment  
waarop het niet zo goed met hen ging.  

‘Ik ben minder bang voor de dood’. 
Peter ontving de engelervaring toen hij  
zich midden in een crisis bevond. Hij was  
gescheiden, woonde weer alleen en voelde  
zich eenzaam. Innerlijk sloot hij zich af voor  
mensen, hij kon geen contact meer met  
anderen maken. Hij was in paniek en lag  
op bed met de vraag of hij zo wel verder  
wilde leven.  
Op dit dieptepunt in zijn leven ervoer hij een  
liefdevolle, lichtende gestalte. Hij voelde dat  
er iemand was die voor hem zorgde, hij werd opgetild, gekoesterd en 
gedragen. Sindsdien voelde Peter zich lichter, kon hij zich overgeven aan het 
leven zoals het was en was hij meer betrokken op mensen dan voorheen. Hij 
was niet meer bang voor de dood en richtte zich minder op materiële zaken. 
Hij ging vrijwilligerswerk doen om mensen te helpen. En hij ging theologie 
studeren.  

Engelen zorgen voor verandering in je leven. Ze kunnen je psychologisch uit 
een dal halen, je in een nieuwe fase van je leven brengen. Ze werpen soms 
ook een ander licht op wat er echt toe doet in het leven.  

‘Ik ben naar mezelf en naar andere mensen gaan luisteren’. 
Karel gooide na het horen van de stem van een engel radicaal zijn leven om. 
Als een van de directeuren van een uitgeverij stond hij met zijn collega's voor 
lastige beslissingen. Hij was heel ongelukkig met de koers die in het bedrijf 
werd gekozen en stond op een dag woedend zijn boot te schrobben. Hij werd 
gekweld door de vraag wat hij moest doen. Het antwoord kreeg hij in de 
vorm van een mannenstem die achter hem klonk: 'Luisteren. Luisteren naar 
jezelf en naar de mensen om je heen' Karel keek om en zag niemand. Maar 
hij wist zeker dat dit het juiste antwoord was. Na deze ervaring gaf hij zijn 
baan als directeur op en ging als projectmedewerker met mensen aan de 
slag, zodat hij niet meer boven maar naast mensen kwam te staan. Ook 
luisterde hij naar zijn verlangen om weer te gaan boetseren, iets waar hij 
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zich lang geen tijd voor had gegund. Zo kon hij meer eenheid ervaren tussen 
wie hij ten diepste was en hoe hij zich gedroeg in de buitenwereld.  

Een engelervaring kan je levensloop veranderen als het gaat om de dingen 
die je doet, de carrière die je nastreeft. Een engelervaring kan ook je 
persoonlijkheid veranderen. Veel mensen geven aan dat ze na een 
engelervaring hulpvaardiger geworden zijn, meer compassie hebben met de 
medemens en meer eerbied voor het leven voelen. Ook geven ze aan dat ze 
gevoeliger zijn geworden voor bijzondere ervaringen en het aanvoelen van 
situaties. Heb je eenmaal een engel gezien, dan kan het zijn dat je vaker iets 
meemaakt als een visioen of een voorspellende droom. 

“Ik ben zekerder geworden, hulpvaardiger, en hecht me niet aan geld of 
bezit”. 
Corry onderging na de behandeling tegen borstkanker een 
borstreconstructie. Tijdens deze operatie had ze een zeer intense ervaring 
van een engel die zich over haar lichaam uitstrekte om haar te verwarmen. 
De ervaring bevestigde haar geloof dat er een hogere wereld is die voor 
haar zorgt. Geloven werd voor haar weten. Ze zegt door deze en andere 
ervaringen nog liefdevoller naar mensen te zijn geworden. De ervaring is een 
blijvende kracht in haar leven en aan het aardse hecht ze niet meer.  
Sommige mensen noemen de engelervaring dan ook wel een bekering. 
 

André Mulder 
is lector theologie en Levensbeschouwing 

aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. 
 

 

Oproep pennenactie.  
(Later dan gepland, met excuses van de redactie) 

Al geruime tijd staat er achter in de kerk een 
verzamelbox voor pennen en viltstiften. Heeft u thuis 
nog pennen of viltstiften, die niet meer worden 
gebruikt, dan is stichting Elim daar heel blij mee !!!!   
Aan wees- en straatkinderen in Indonesië kunnen wij 
een huis of opleiding geven. 
Mocht u niet in de kerk komen, dan kunnen de pennen en stiften ingeleverd 
worden bij Lidian van Dis, of ik kom ze bij jullie ophalen. 

Esdoornlaan 2 b, 
1613 VB Grootebroek.  
Tel: 518909 

Vriendelijke groet, Lidian van Dis. 
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Actie Kerkbalans 2019 

We zijn begonnen met de voorbereidingen voor actie kerkbalans 2019. Het 
thema is: “Geef voor onze kerk”.   
Het betekent dat er diverse zaken moeten worden gepland en geregeld om 
in januari 2019 de actie voor iedereen soepel te kunnen laten verlopen. 
 
Begroting 2019 

De begroting voor 2019 is door de kerkenraad goedgekeurd en deze zult u 
in verkorte vorm bij de actie kerkbalans terug zien. Zo grijpt alles in elkaar. 
 
Toren restauratie ( BRIM ) en instandhouding ( SIM ) 

Over de periode 2012 – 2017 hadden we subsidie voor de “restauratie” 
van de toren. Over deze periode moesten we verantwoording afleggen met 
een financieel rapport en een accountants verklaring.  
Op 21 november hebben we bezoek gehad van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed ( RCE ) om deze rapportage te bespreken en vragen te 
beantwoorden. Tevens wordt gecontroleerd of de werkzaamheden zijn 
uitgevoerd. Alle werkzaamheden zijn keurig binnen het subsidie budget 
gebleven. Ook de tegenvallers, die er altijd zijn, konden we zo mee 
financieren. We verwachten op korte termijn het eindrapport. 
Voor Wim Jurg was dit een afronding van een groot dossier, waarvoor 
namens onze gemeente veel dank. 

Inmiddels hebben we een instandhouding subsidie aangevraagd voor de 
jaren 2019 – 2024 en deze is ook al toegekend, zodat we het benodigde 
onderhoud kunnen plannen. 
 
Kerktuin 

De planten in de kerktuin hebben deze zomer te lijden gehad van de droogte. 
Recent is de beplanting weer aangevuld. Rondom het terras zijn ook  diverse 
soorten “ bijenplanten “ gepoot voor het stimuleren van insecten. Ook zal het 
terras weer “vlak” gemaakt worden.  Aan de jeugdkerk is gevraagd te 
bekijken of ze een insecten hotel kunnen maken. 

 
Hottem Veenstra 
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Kaarten à € 32,50 (incl. programma-boekje) - (jongeren tot 18 jaar € 20)  
zijn via de website van Stem en Snaren te bestellen.Ook zijn de kaarten te 
koop bij de bekende voorverkoopadressen: 

     De Wit Muziekhandel en Boekhandel Smit in Enkhuizen. 
     Bruna Streekhof in Bovenkarspel. 
     Mw. Z. Nijdam-Tuinder in Andijk – 0228-591503 
     Mw. I. Lucassen-Weijland in Wervershoof – 0228- 582194 

Concertarrangement: kaart, diner èn gereserveerde plaats € 62,50 
(jongeren € 50,-) is alleen via de website www.stemensnaren.nl te 
bestellen.  
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Kerstmiddag voor 
senioren 

Het is bijna weer zover: de Kersttijd breekt 
weer aan en dus ook onze jaarlijkse 
Kerstmiddag.  

We houden deze op 18 december a.s., aanvang 15.00 uur. 

We beginnen de Kerstmiddag met koffie/thee en wat lekkers er bij. 
Daarna een hapje en een drankje en een gezellig samenzijn. 
Om ongeveer half vijf gaan we met elkaar de in kerstsfeer versierde 
kerkzaal in om de welbekende kerstliederen te zingen, onder orgel- 
begeleiding van Piet Spoelstra. 
Nadat we ons warm gezongen hebben, gaan we van een heerlijke 
broodmaaltijd genieten, die de dames van ons Pastoraal team voor ons 
bereid hebben [natuurlijk met soep uit de u welbekende keuken]. 

Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, dan kunt u dat alsnog doen 
bij Nel Kleton tel. 514571, of An de Kroon tel. 520886. 

U bent van harte welkom! 

Tot ziens op 18 december in de “Oude Kerk". 
Namens ons Pastoraal Team, 
Rim de Kroon,voorzitter. 
 
 
 
 
 
 

Sterrenhemel 

In de nacht languit liggen in het gras. Handen onder het hoofd. Omgeven door een  
aureool van vocht en diepe stilte blijkt het donker vol licht. Een vallende ster als een 
knipoog van de Eeuwige. Als levenselixer fonkelen sterren aan de hemel.  
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Verlichte woorden, gesproken tot de door de nacht overvallen mens. Lichtende vuren 
die de kou en eenzaamheid verdrijven. Het licht aan de hemel nodigt de in de 
duisternis mijmerende pelgrim uit te gaan stralen. In de ruimte te gaan staan en te 

fonkelen. 
Ieder mens 
wordt zijn 
sterallures  
gegund. Een 
diva te worden 
te midden van 
andere 
sterren.  
 

De nacht verdrijven door de ziel te laten sprankelen.  
Lichtjaren aan energie doen ogen twinkelen. Zelfvertrouwen groeit. Een rijzende ster 
verleidt anderen ook het bestaan luister bij te zetten. De zwarte gaten in het leven te 
verlaten. Draden van zilver en goud te spannen. Een sterrenbeeld van liefde te 
vormen. Groots en uitnodigend. Een koninklijk gebaar van hoop. Spiraal van geloof in 
het leven. Een stelsel van diamanten dat het verdriet verdrijft. Wanneer we elkaar om 
beurten laten uitblinken, ontstaat de hemel op aarde. Sterren stralen dan niet alleen 
maar aan het firmament. Ze liggen zich te verwonderen in het gras. 

Bron: Open boek, Jeroen Jeroense en Carel van Gestel 

 

 

 

 

 
 

     In het nieuwe jaar zien wij graag uw kopij   
               weer tegemoet voor of op de  
                   volgende woensdagen: 

            9 januari, 13 februari, 20 maart, 24 april,  
                            29 mei, 10 juli, 21 augustus, 25 september,  
      30 oktober en 4 december. 
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Redactie kerkblad SAMEN
e-mail: samen@deoudekerk.nl

Mw. M.L.D. Veenstra-Maatman
Nuwendoorn 28    1613 LD Grootebroek
Telefoon 52 31 22

Hr. A. Meijer
Uitlaat 9    1613 CA Grootebroek
Telefoon 51 70 55

Kopij voor de volgende uitgave kunt 
u vanaf vandaag tot woensdag
9 januari 2019  -  19.00 uur
Inleveren bij:
Mw. M.L.D Veenstra-Maatman

Voor verhuizing, opzegging, nieuwe abonnee
kunt u bellen of schrijven naar:
Mw. E. Lasschuit
Hertog Albrechtstraat 404    1613 GZ Grootebroek
Telefoon 52 17 02
e-mail: ledenadministratie@deoudekerk.nl
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