SAMEN

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Stede Broec

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

2

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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Het Leerhuis - Cultuurgroep
Stede Broec
 pagina 14 :
De tweede Leerhuisavond in
het kader van het thema
‘Duurzaamheid’ met Prof. Dr.
J.J. Boersema, hoogleraar
‘Grondslagen van de
milieuwetenschappen’ aan de
Universiteit Leiden.
Het onderwerp van deze avond is:

Over kwaliteit en de principes van
duurzaamheid.

Samenleven met Moslims
Mohammed El Bachiri vertelt over zijn
boek, ‘De Djihad van Liefde’ zijn verhaal,
nadat zijn vrouw bij een aanslag werd
gedood.
Dit verhaal is ontroerend menslievend
vanuit zijn geloof, de Islam.
Een handreiking voor dit nieuwe jaar!

KERKDIENSTEN
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PASTORALIA

 12

TER OVERWEGING
Laten we durven

 16

VAN DE ZWO
Over Bangladesh

 17

LANGS DE ZIJLIJN
Een verhaal over
wat ‘welkom’ zijn
werkelijk betekent.
(door Christine van
Reeuwijk)

 pagina 10 :

lees het artikel van Corry Nicolay
over de auteur en zijn boek.
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Kerkdiensten
De diensten van de Protestantse Gemeente worden elke zondag gehouden
in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.
14 januari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:
:
:

Ds. A. Haaima, Ermelo
Hr. Veenstra, Mw. Simons en Mw. Lasschuit
Hr. Spoelstra
Kerk en Amnesty International
Geeske Dudink
Mw. Maassen
Mw. De Bruin

:
:
:
:
:
:
:

Mw. Ds. N.K. Letteboer, Julianadorp
Mw. De Kroon, Hr. Visser en Hr. Verbeek
Hr. Ruiter
Kerk en Sensoor
Nel Kleton
Mw. Maassen
Hr. Verbeek

21 januari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst
28 januari - 19.30 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

Zondag Septuagesima
:
:
:
:
:
:
:

Ds. Nanne Haspels
Mw. Gerding, Hr. Dudink en Hr. Swier
Hr. Maring
Kerk en St. Voedselbank West-Friesland
Ludo Luckerhoff
Mw. Dudink
Hr. Swier

Na deze dienst is er koffie en thee.
4 februari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
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Zondag Sexagesima
m.m.v. het koor van het Leger des Heils
:
:
:

Mw. Kapt. J. van Schaik-Jong, Almere
Hr. Blaauwkamer, Mw. Boender en Hr. Visser
Mw. Janssen

Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:

11 februari - 10.00 uur

Zondag Quinquagesima

Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:

18 februari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes

Kerk en KIA - Versterk de Kerk
Willemijn Weeteling
Hr. Petten
Hr. Vissers

Mw. Ds. M. Kraak-Verdonk, Opperdoes
Mw. De Kroon, Mw. Jonkman
en Mw. Broekstra
Hr. Ruiter
Kerk en Werelddiaconaat - Watersnood
Geeske Dudink
Hr. Lasschuit
Mw. Broekstra
Zondag Invocabit

:
:
:
:

Oppas/kindernevendienst :
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. Nanne Haspels
Hr. Veenstra, Hr. Dudink en Hr. Visser
Hr. Spoelstra
Kerk en 40dagenproject ‘Onvoorwaardelijke
Liefde’ - Libanon
Willie Visser
Mw. Dudink
Mw. De Bruin

Vergaderrooster Kerkenraad
16 januari
5 februari
13 februari
14 februari

:
:
:
:

CvK
Moderamen
CvK
Kerkenraad
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Pastoralia
Kroniek van een dorpsdominee (145)
We zitten even in een tussentijd, als je het kerkelijk jaar volgt. De
Kerstperiode achter de rug, de Paascyclus pas over enkele weken.
Daartussen is het rustig. Dat geldt niet voor de natuur; er waait een
westerstorm om mijn oren. En de sneeuwklokjes steken hun witte
kopjes al boven het groen. Er is geen peil te trekken op Hollandse
winters.
Afgelopen maand is ons ontvallen Bartholomeus Poppe. Hij overleed
op 12 december, 81 jaar oud. Bart Poppe was een trouwe kerkganger,
samen met zijn vrouw; hij liep graag naar de kerk. In zijn werkzame
leven was hij hovenier en onze gesprekken begonnen meestal over de
tuin. Daar bleef hij tot op hoge leeftijd mee in de weer.
Op 18 december hebben we in een dankdienst voor zijn leven afscheid
van hem genomen. Lof- en dankliederen stonden daarin centraal, naast
de Geloofsbelijdenis. Daarna is hij begraven op Rustoord, achter de
kerk.
We wensen zijn vrouw en zijn drie zonen met hun vrouwen en
kinderen en allen die Bart Poppe missen zullen, Gods troost en zegen.
Ik kijk terug op een mooi project over onze toekomst-verwachting. Het
heeft mijzelf goed gedaan en mijn geloof verdiept. We kijken met
vertrouwen en goede moed naar voren, ook in het nieuwe jaar. Dank
voor alle goede wensen die mijn vrouw en ik mochten ontvangen.

Met broederlijke groet,
Nanne Haspels
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Van de Diaconie
Toelichting bij de collectes.
14 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.
21 januari Sensoor
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.
28 januari Stichting Voedselbank West-Friesland
Deze Stichting is een 100% vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en
is niet politiek of religieus gebonden.
De voedselbank verstrekt op regelmatige basis een eenvoudige, voedzame
maaltijd aan mensen die zich dat in een financiële noodsituatie niet kunnen
veroorloven. Helaas blijkt dat nodig – ook in onze eigen omgeving.
Vaak kan de voedselbank ook een rol spelen in het
herkennen van “schrijnende gevallen” die meer hulp nodig
hebben.
Verder wil men voorkomen, dat goed voedsel wordt
vernietigd. Daarom zorgt men ervoor dat deze nog voor consumptie
geschikte producten beschikbaar komen voor hen die daaraan de meeste
behoefte hebben.
4 februari

Kerk In Actie - Versterk de Kerk

(zie pagina 16 - Van de ZWO)

11 februari Werelddiaconaat - Watersnood
Traditiegetrouwe inzameling in februari.
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18 februari

Veertigdagenproject, thema Onvoorwaardelijke liefde,
Libanon - ‘Met je kinderen op de vlucht’

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel
moeders met kinderen.
Uitgeput zijn ze neergestreken
in de Bekaa-vallei in OostLibanon. Hun kinderen zijn
moe, bang, ziek en vaak
ondervoed.

Onder erbarmelijke
omstandigheden proberen
deze moeders hun kinderen
liefdevol te verzorgen en te
beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian
Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg,
voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en
gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen
kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen
toch de juiste zorg te kunnen bieden.

Bij de diensten
14 januari

tweede zondag na Epifanie

Kleur: groen. kleur van barmhartigheid en hoop.
Lezing: :Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11
Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

21 januari

derde zondag na Epifanie

Kleur: groen. kleur van barmhartigheid en hoop.
Lezing: 1 Samuel 3: 1-10 en 18 en Marcus 1: 14-20
Meteen lieten zij hun netten achter en volgden hem…
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28 januari

vierde zondag na Epifanie

Kleur: groen. kleur van barmhartigheid en hoop.
Lezing: Deuteronomium 18: 15-20 en Marcus 1: 21-28

De mensen waren diep onder de indruk van zijn onderricht.
4 februari

vijfde zondag na Epifanie

Kleur: groen. kleur van barmhartigheid en hoop.
Lezing: 2 Koningen 4: 18-21 en Marcus 1: 29-39
‘Iedereen is naar u op zoek!’

11 februari

zesde zondag na Epifanie

Kleur: groen. kleur van barmhartigheid en hoop.
Lezing: 2 Koningen 5: 1-15b en Marcus 1: 40-45
Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat
er gebeurd was…

18 februari eerste zondag van de veertigdagentijd
Kleur: paars, kleur van inkeer en verootmoediging
Lezing: Genesis 9: 8-17, 1 Petrus 3: 18-22 en Marcus 1: 12-15
Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten
vertellen wat ze hadden gezien, voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn
opgestaan…

Vieringen in RIGTERSHOF in de serre
Donderdag ‘s morgens om 9.45 uur (tenzij anders aangegeven)
• 18 januari
• 25 januari
• overige data

- Ineke Koomen en Ria Botman
- Piet Pels
- nog niet bekend)
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Boekbespreking
Een djihad van liefde
Mohammed zijn lieve vrouw Loubna Lafquiri stierf op 22 maart 2016 bij de
aanslagen in Brussel. Haar echtgenoot Mohammed sprak bij het afscheid
en ontroerde de mensen.
Daarna sprak David Van Reybrouck twee volle dagen met Mohammed over
de DJIHAD VAN LIEFDE.
In Mohammed El Bachiri leren we een nieuwe Martin Luther King kennen,
een man die naar het uiterste durft te gaan om open te staan voor de
ander. Hij brengt een eerbetoon aan zijn vrouw en hij doet meer. Hij vertelt
over zijn koningen, die hem ontvangen, omarmen, hem steunen. Hij spreekt
over zijn profeet en over de profeten van anderen. Over de liefde. De liefde
van hem. Die van haar. En die ons vertelt over de liefde die ons kent en dat
wij de liefde aan kunnen wenden voor de gemeenschap waarin we leven.
Want: ‘Een gemeenschap is een poort, geen vestingmuur’, schrijft hij.
Mohammed vertelt: ‘Ik zat op een katholieke school, omdat die dichtbij was.
Dat ging prima. Aan het einde van de jaren tachtig zaten er heel veel
kinderen uit de Marokkaanse gemeenschap op.
We kregen ook katholieke godsdienstles en
leerden over katholieke waarden. Maar mijn
vader zei: Het is net als bij ons, alleen is Jezus
niet de zoon van God bij ons en wij hebben nog
een profeet extra. Zo simpel was dat.’
Mohammed zegt tegen de twee kinderen van
Loubna en hem: ‘Als je uit wraak iemand doodt
of met geweld reageert, dan maak je dezelfde
fout als zij. Dan verlaag je je tot zijn niveau.
Jullie zijn beter dan dat.’
In de beproeving die Mohammed moet
doorstaan, voelt hij zich meer ‘djihadist’ dan
grote strijder. Hij noemt zichzelf: ‘Djihadist van de liefde. Vraag me
niet om te haten, ik zou nog liever sterven!’
Mohammed gelooft in de onschendbaarheid van het leven. En dat betekent:
‘Dat ik nooit het leven van een ander mag aantasten, zoals ik ook wens dat
niemand anders een einde aan mijn leven maakt. Overtuigingen en
zienswijzen mogen nog zo uiteenlopen, nooit zal dit een moord kunnen
10

rechtvaardigen. Elk leven is heilig.’
Want: ‘Alleen een dwaas wil niet in vrede leven.’
‘EEN JIHAD VAN LIEFDE’ verdient een plaats in ieder huis, en in ieder hart.
Na het lezen van dit boekje weten we dat ons één ding te doen staat. Samen
kunnen wij tegen de verwarring en de machteloosheid in leven, met nóg
meer leven dan we al deden, nóg meer vrijheid, liefde, vriendschap delen, er
tegenaan, er tegenop, alles uitproberen, alles, behalve er tegenóver.
Een jihad van liefde nodigt ons mooi, realistisch en inspirerend uit.
Mohammed El Bachiri vertelt en laat zien dat het kan..

Corry Nicolay ,

PKN predikant Kleurrijke Communicatie.
'EEN JIHAD VAN LIEFDE'
Auteur: Mohamed El Bachiri, opgetekend door
David Van Reybrouck
Uitgeverij: De Bezige Bij, 2017 Nederlandstalig
ISBN: 9789023471622 Prijs: à € 7,99

- - - - - - -
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Ter overweging
GOEDE VOORNEMENS ....!?
Laten we durven
>ĂƚĞŶǁĞŐƌĂĂŐǌŝĞŶŽŵĚĂƚǁĞĚĂƚŬƵŶŶĞŶ͕ĞŶůĞǀĞŶͲǀŽůƵŝƚĞŶŐƌĞƚŝŐͲ
ŽŵĚĂƚǁŝũĚĂƚŵſŐĞŶĞŶŚĞƚĚĂĂƌŽŵĚƵďďĞůǌŽŐŽĞĚŵŽĞƚĞŶĚŽĞŶ͘
>ĂƚĞŶǁĞďĞƚĞƌůĞƌĞŶǁĞƚĞŶ͕ŶŝĞƚŵĞĞƌŵŽƌƐĞŶŵĞƚĚĞĚĂŐĞŶĚŝĞĂů
ĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶ͕ĚĂĂƌ͕ǌŽŵĂĂƌ͕ŽƉĞĞŶƐǌŝũŶŬǁŝũƚŐĞƌĂĂŬƚ͘
>ĂƚĞŶǁĞŐĞĞŶĞŶŐĞůĞŶǌŝũŶ͕ŵĂĂƌĂůƐŚĞƚŬĂŶƚŽĐŚŽŽŬŐĞĞŶĚƵŝǀĞůƐ͘
>ĂƚĞŶǁĞŵĞŶƐĞŶǌŝũŶ͘ŶŚĞůĞŵĂĂůŽŶƐǌĞůĨǁŽƌĚĞŶ͕ŶŝĞƚǁŝĞǁĞ
ĚĞŶŬĞŶĚĂƚĂŶĚĞƌĞŶǁŝůĚĞŶĚĂƚǁĞǁĂƌĞŶ͘
>ĂƚĞŶǁĞŵŽĞĚŚŽƵĚĞŶ͕ĚƵƌǀĞŶǁĂŶŬĞůĞŶĞŶ
ƌĞĚĚĞŶǁĂƚĞƌƚĞƌĞĚĚĞŶǀĂůƚ͘KŶƐǌĞůĨ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͕ĞŶŵĞŬĂĂƌ͘
>ĂƚĞŶǁĞƐƚŽƉƉĞŶŵĞƚŚŽƉĞŶ
ĞŶĚŽĞŶǁĂƚŵŽĞƚŐĞďĞƵƌĞŶŽŵ
ŚĞƚƚĞĚŽĞŶŐĞďĞƵƌĞŶ͕ĞŶŵŝůĚ
ǌŝũŶǀŽŽƌǁŝĞĚĂƚŶŽŐŶŝĞƚŬĂŶ͘
>ĂƚĞŶǁĞǌĞŽƉĞŶůĂƚĞŶ͗ŽŶǌĞĚĞƵƌĞŶ͕
ŽŶǌĞĂƌŵĞŶ͕ŽŶǌĞŐĞĞƐƚĞŶ͘
>ĂƚĞŶǁĞƉĂŶƚƐĞƌƐĂĨůĞŐŐĞŶ͕ĞŶŚĞƚĞŶĚĞĂŶĚĞƌĞŶ
ƚĞŐĞŵŽĞƚƚƌĞĚĞŶ͕ƚĞůŬĞŶƐǁĞĞƌ͘>ĂƚĞŶǁĞƐůĂƉĞŶĚĞŚŽŶĚĞŶ
ŬĞŝŚĂƌĚǁĂŬŬĞƌŵĂŬĞŶ͘ůŝũǀĞŶŐĞůŽǀĞŶŝŶĚƌŽŵĞŶ͕ĚŝĞŽŽŬƵŝƚŬŽŵĞŶ͘
sĞĞůǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ͕ŐĞŶŽĞŐƐƉŝũƚŚĞďďĞŶ͕ŝŶǌĞǀĞŶƐůŽƚĞŶƚĞŐĞůŝũŬůŽƉĞŶ͕
ĂůůĞĚŝŶŐĞŶĂĂŶŬŝũŬĞŶ͕ŽŽŬĚĂƚǁĂƚŽŶƐǀĞƌŽŶƚƌƵƐƚ͘
ŶůĂƚĞŶǁĞŵŝŶĂĐŚƚŝŶŐŬŽĞƐƚĞƌĞŶǀŽŽƌĚĞŚŽƉĞůŽŽƐŚĞŝĚ͕ǁĞƚĞŶ
ǁĂƚǁĞǁĂĂƌĚǌŝũŶ͕ŽŶƐǌĞůĨŐƵŶŶĞŶǁĂƚǁĞǀĞƌĚŝĞŶĞŶ͕ǁĂŶƚĚĂƚŝƐ
ǀĂĂŬŵĞĞƌĚĂŶǁĞŐĞŶĞŝŐĚǌŝũŶƚĞĚĞŶŬĞŶ͘ŶůĂƚĞŶǁĞďĞŐƌŝũƉĞŶ
ǁĂƚĚĞůŝĞĨĚĞŝƐ͕ŽŶƚŚŽƵĚĞŶĚĂƚĚĂƚĂůůĞƐŝƐ͕ŽĨƚŽĐŚďŝũŶĂ͘
>ĂƚĞŶǁĞĚƵƌǀĞŶ͘:Ă͘

Uit: Diakonia
Griet op de Beeck, Vlaams schrijver.
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Kerstmiddag voor senioren
terugblik /reacties

Op 19 december werden de Senioren (waar wij inmiddels ook al een tijdje bij
horen) uitgenodigd voor de kerstbijeenkomst in de Oude Kerk.
Het was weer prima verzorgd. Een hartelijk welkom voor iedereen, koffie met
wat lekkers, gezellige gesprekken bij een hapje en drankje.
Daarna de mooi versierde kerk in, om samen onder de bezielende
begeleiding van Piet Spoelstra kerstliederen te zingen.
Te luisteren naar een gedicht gelezen door Els Jonkman en een verhaal
gelezen door An de Kroon.
Staande zongen we het al oude Ere Zij God, waarna de dominee ons in
canon een tafelgebed liet zingen voor de komende maaltijd.
Want terwijl wij in de kerk zongen en luisterden werd in de bijzaal alles in
gereedheid gebracht voor een goed verzorgde broodmaaltijd
vooraf gegaan door een overheerlijke kom soep.
Hulde aan de hele ploeg die dit weer mooi voor elkaar kreeg.
Het was heel gezellig, heel lekker en een mooie voorbereiding op het
komende kerstfeest.
Hartelijk dank aan een ieder die hier aan mee gewerkt heeft.
Wim Puister & Wopke van der Kooi.

Ik wil graag iets zeggen over de kerst seniorenmiddag.
Ik ben onder de indruk van wat het pastoraal team voor ons senioren op
19 december georganiseerd heeft. Het was gezellig met de uitstraling van een
familiefeestje. Op culinair gebied zijn we buitengewoon verwend en wat heb ik
genoten van het zingen.
Het was ver boven mijn verwachting. Mijn pet af - die draag ik soms - voor al
diegenen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Ina Tol
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Het Leerhuis
Cultuurgroep Stede Broec
Over kwaliteit en de principes van duurzaamheid.
De commissie Leerhuis nodigt u van harte uit voor de tweede Leerhuisavond
in het kader van het thema ‘Duurzaamheid’. Op 8 februari gaan we onder
leiding van Prof. Dr. Jan J. Boersema kijken naar hoe de mens zich in het
verleden en heden verhouden heeft en verhoudt tot duurzaamheid.
De vorige Leerhuisavond, 16 november jl., werden wij door Prof. Dr. Matthijs
Schouten bewust gemaakt van onze grondhouding t.o.v. de natuur waarbij,
uit een eenvoudig testje bleek, dat ons handelen t.o.v. die zelfde natuur niet
of niet altijd overeenkomt met onze grondhouding.
Op 15 maart besteden wij aandacht aan de 17 strategische
ontwikkelingsdoelen van de VN. Deze moeten ervoor zorgen dat de wereld in
2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven.
Maar eerst de Leerhuisavond op 8 februari met
Prof. Dr. J.J. Boersema, hoogleraar ‘Grondslagen
van de milieuwetenschappen’ aan de Universiteit
Leiden.
Prof. Boersema plaatst actuele milieuvragen in hun
historische en culturele context. Hij laat zien dat de
westerse cultuur een lineaire tijdsopvatting heeft
waardoor ze gericht is op dynamiek en vooruitgang.
Hiervoor diende de wilde natuur te worden
ontgonnen en ook getemd. Dit is in de ontwikkelde
landen aardig gelukt. Honger is nagenoeg uitgebannen en we leven
gemiddeld bijna 80 jaar maar ‘groen’ kan die vooruitgang niet genoemd
worden. De biodiversiteit loopt terug en mondiaal is er nog veel armoede.
Hoe brengen we deze vragen gezamenlijk verder? ‘Laudato Si’, de encycliek
van Paus Franciscus is aan die vragen gewijd en Boersema zal daar in zijn
lezing verder op in gaan.
Prof. Boersema studeerde biologie aan de Universiteit van Groningen,
promoveerde aldaar in de theologie en doceerde milieukunde.
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In 1994 werd hij hoofddocent milieuwetenschappen aan de Universiteit
Leiden. Tegelijkertijd werd hij benoemd tot algemeen secretaris van de raad
voor milieubeheer, een adviescollege van het Ministerie voor het Milieu.
In 2002 werd hij benoemd tot professor aan het Instituut voor
Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn inaugurale
rede was getiteld “Hoe groen is het goede leven?”
Sinds 2014 is hij benoemd tot professor aan het Instituut voor
Milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden.
Zijn huidige onderzoek heeft als werktitel “Hoe groen is vooruitgang” waarin
hij de samenhang bestudeert tussen duurzaamheid, natuur, cultuur en
religie.
Zijn laatste publicatie “The survival of Easter Island” behandelde de
ecologische geschiedenis van Paaseiland
De leerhuisavonden beperken zich niet tot eenrichtingsverkeer. We
verwachten dan ook een levendige gedachtewisseling.
U bent van harte welkom.
Zoals gebruikelijk vindt de avond plaats
in De Oude Kerk, Zesstedenweg 189,
op 8 februari 2018 vanaf 20.00 uur.
Namens de Leerhuiscommissie,
Piet Lasschuit
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Van de ZWO
KLIMAAT- EN INKOMENSVERBETERING OP HET PLATTELAND VAN
BANGLADESH.
Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld.
Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20%
van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de
zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan
voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de
voedselvoorziening.
CCOB (Christelijke
Commissie voor
Ontwikkeling in
Bangladesh) ontwikkelde
een plan voor
milieuvriendelijker koken.
Daarbij wordt het
verstookte hout op meer
wijzen benut.
Een ingenieus
kooktoestel gebruikt een
minimum aan zuurstof,
en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool).
Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt
voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor
planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in
perioden van droogte.
Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde 'Akha' is dat binnenshuis
minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid!
De 38-jarige Krishna Rani over de nieuwe oven: "Ik zie nu al een verbetering
in de productie van groente!".
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Langs de zijlijn
In dit verhaal van Christine van Reeuwijk (creeuwijk1969@kpnmail.nl) leert Aukelien,
die taalles aan Hidat geeft, wat ‘welkom’ zijn werkelijk betekent. Ze besluit in de
vastentijd spontaan met Hidat op bezoek te gaan.

Spontaan bezoek
‘Wat staat hier,’ vroeg Hidat,
een Eritrese vluchtelinge die
vorig jaar asiel had gekregen,
tijdens haar taalles aan Aukelien.
De kruidige geur van vers
gebakken koffiebonen hing in de
woonkeuken van Hidats gezin.
‘Welkom,’
antwoordde
Aukelien.
‘Nederlands zo moeilijke taal,’
zei Hidat.
‘Ja maar je spelt het goed.’
‘Ja maar wat is welkom?’
‘O, bedoel je het zo.’
Na wat doorvragen, begreep
Aukelien van Hidat dat de
dominee hen een tijdje terug in
de kerk welkom had geheten en
dat ze het een aardige man vond
en dat gemeenteleden na de
dienst ook hadden gezegd dat ze
altijd langs mocht komen, maar
toen ze een afspraak met hen

wilde maken om iets belangrijks
te delen, hadden ze hun agenda
gepakt en pas over zes weken
tijd. Hidat was dankbaar voor al
Aukeliens hulp en durfde het
amper te zeggen, maar zo
voelde je je toch niet welkom.
En iedereen had al vrienden, hoe
kon ze er toch tussenkomen en
iets
voor
anderen
gaan
betekenen?
Aukelien knikte en dacht aan het
voorbeeld van het gebroken
been: als jij allang weer uit het
gips bent, hebben mensen vaak
pas tijd voor je.
Ze besloot in de vastentijd een
aantal dingen te laten en ruimte
te maken voor spontaan bezoek
en Hidat ook eens mee te
nemen naar andere mensen.
Elkaars taal leren kennen, ging
verder dan het beheersen van
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spellings- en grammaticaregels.
En waar kon je dan beter
beginnen dan bij je eigen broer
en schoonzus.
Hoewel.
‘Hoe kon je zus dat nu toch
doen,’ zei Jorien tegen Bas toen
Aukelien de zondagmiddag erop
met Hidat hun straat weer
uitreed.
‘Ze had toch op z’n minst eerst
even kunnen bellen, ze weet
toch hoe druk wij het hebben en
ik had mijn ouwe kloffie nog
aan en niks lekkers in huis. Staat
ze daar ineens met zo’n vreemde
vrouw op de stoep.’
Bas ving de venijnige blik van
zijn vrouw en zei: ‘Nou ik vond
het juist fijn en inspirerend, ik
betrapte mezelf erop dat ik mijn
afspraken ook vrijwel altijd ver
vooruit plan en wat me ook aan
het denken zette: de dominee
bedoelde het laatst uiteraard
goed toen hij Hidats man
introduceerde, maar maakte
hem onnodig kleiner door
overdreven te benadrukken hoe
knap het was dat hij een
stageplek bij een autogarage
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had. In Eritrea werkte hij al jaren
als zelfstandige in deze branche.
Ik werd helemaal meegenomen
door Hidats verhalen en keek
tijdens het gesprek geeneens op
mijn schermpje en ik dacht zelfs
niet aan het moeilijke dossier dat
morgen wacht. Binnenkort ga ik
ook een keer spontaan bij iemand
op bezoek. Als we allemaal wat
bewuster gaan leven, kunnen we
dat wat er speelt voortaan
misschien weer op het juiste
moment delen.’
‘En dan? Dan sta je straks voor
een gesloten deur of zitten ze je
met hun telefoontjes in de hand
weg te kijken,’ zei Jorien.
Bas zei: ‘Nou, dan maak ik
gewoon rechtsomkeert en loop
ik op mijn gemak naar huis en
bel ik bij jou aan. Dan kunnen
we het er eens over hebben hoe
mooi je in je ouwe kloffie bent
en hoe waardevol spontaan
bezoek ook buiten de vastentijd
om kan zijn.’
Christine van Reeuwijk

Lustrumconcert Nieuwe
Westfriese Cantorij
De Nieuwe Westfriese Cantorij
o.l.v. Tineke Broers geeft
op zondag 28 januari 2018
een Lustrumconcert.
Het programma bestaat uit werken van
componisten uit diverse stijlperioden.
Gekozen is voor o.a.:
J. Rheinberger, C. Debussy, C. Franck,
G. Fauré, F. Poulenc,
G.Ph. Telemann en C. Janequin.
Muzikale medewerking wordt verleend
door de pianisten Johan Gootjes
en Janneke Koetsier
Datum: zondag 28 januari 2018
Aanvang: 16.00 uur
Locatie: De Oude Kerk,
Streekweg 189 Grootebroek
Toegang gratis,
vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

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

7 februari 2018 - 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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