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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 Hr. N. Petten, tel. 0228-513971  
Website: www.deoudekerk.nl   
Deze wordt verzorgd  door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl  
 
  
Kerkenraad Protestantse  gemeente 
Voorzitter: Dr. N.E. Haspel, 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: Ch. Blaauwkamer,  tel.51 31 29 
Penningmeester: Mw. H. Simons,  
Tel. 51 61 48 
diaconie@oudekerk.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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Over onze “Kerk” in de samenleving

Impressies van een Paulusreis 
Door Joki Harms 

 
–
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Kerkdiensten 
De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente  worden elke zondag 
gehouden in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.  

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, Hr. Visser 
Organist : Hr. Maring 
Collectes : Kerk en Inloophuis Pisa 
Oppas/Kindernevendienst: Willie Visser 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Mw. de Bruin 
 
Na de dienst is er koffie en thee 
 
6 mei  - 10.00 uur  Zondag Rogate 
 
Voorganger : Mw. L. Kooiman, Andijk 
Ambtsdragers : Mw. de Kroon, Mw. Simons, 
  Mw. Broekstra 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en KIA 40 – Versterk de Kerk 
Oppas/Kindernevendienst : Geeske Dudink 
Koster : Hr. Swier 
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra 
 
10 mei - 10.00 uur   Hemelvaart – Morgengebed 
 
Voorafgaand: 
8.30 uur – Wandelen in het Streekbos 
                    Verzamelen op de parkeerplaats bij  “IJgenweis” 
                    (Bij slecht weer gaat de wandeling niet door) 
9.30 uur – Koffie drinken  
 
Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Mw. de Kroon, Mw. Vissers, Mw. Jonkman  
Organist : Mw. Spoelstra 
Koster : Mw. Maassen 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 
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13 mei – 10.00 uur  Zondag Exaudi 
 
Voorganger : Ds. H. Bouma, Kampen 
Ambtsdragers  Hr. Verbeek, Mw. Simons, Hr. Dudink 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes  : Kerk en Stichting Down Syndroom 
Oppas/Kindernevendienst : Coby Pels 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Mw. Gerding 
 
 
20 mei  – 10.00 uur  Pinksteren  
   
Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Hr. Blaauwkamer, Mw. Vissers,  
Organist : Hr. Maring 
Collectes : Kerk en Ziekenhuis Jordanië 
Oppas/Kindernevendienst : Ludo Luckerhof 
Koster : Mw. Dudink 
Auto-ophaaldienst : Nog niet bekend 
 
Na de dienst is er koffie en thee 
 
 
27 mei – 10.00 uur  Oecumenische Viering  
  In de aula van het Martinus College 
  (zie aankondiging pag.  
 
Met muzikale medewerking van de Harmonie St. Cecilia uit Lutjebroek, en  
Jacco, Jorim en Romy de Kroon . 
 
 
3 juni – 10.00 uur 
 
Voorganger : Mw. ds. M. Bijl, Heemskerk 
Ambtsdragers : Mw. Boender, Mw. Lasschuit, Mw. Vissers 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en JOP 
Oppas/Kindernevendienst : Willie Visser 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Mw. Gerding 
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wasdom te komen…….

Jezus’ laatste woorden gaan over de liefde, net als zijn eerste, altijd 
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 (148)
 
Het kerkelijk seizoen loopt op zijn laatste benen. Met Hemelvaart en 
Pinksteren sluiten we het zo’n beetje af. Daarna volgt de lange 
groene tijd, een kleur die overeenkomt met wat de natuur ons biedt. 
En die trouwens in tientallen tinten tevoorschijn is gekomen in de 
afgelopen weken. 
Terugkijkend heb ik het project van de zeven kruiswoorden als 
waardevol ervaren, zeker met de muzikale afsluiting met 
medewerking van de Nieuwe Westfriese Cantorij. En over 
terugkijken gesproken, de laatste Paulusreis was ook prachtig. Elders 
leest u er meer over, maar hier noem ik enkele van de woorden die 
bij de evaluatie genoemd werden: Saamhorig, overweldigend (natuur 
& cultuur), sprakeloos, vermoeiend, zonnig, ontspannen. Er is geen 
onvertogen woord bij. Hopelijk werkt deze mooie ervaring door in de 
breedte van ons gemeenteleven. 
 
Op 24 maart j.l. overleed Wim Mes, op de leeftijd van 91 jaar. 
Willem Mes werd geboren op 12 juli 1926 in de Streek. Hij was een 
echte Westfries. In de jaren 90 van de vorige eeuw maakte hij samen 
met zijn vrouw – en enkele andere gemeenteleden – een reis naar het 
heilige land; een onvergetelijke gebeurtenis, waarover hij graag 
sprak. Dat enthousiasme was voor mij, naast mijn studieverlof in 
Israël, belangrijk voor het organiseren van de reizen met 
gemeenteleden in de afgelopen 6 jaar. 
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Wim Mes was lange tijd 
actief in onze gemeente. 
We zijn hem daar 
dankbaar voor. 
Hij is op woensdag 28 
maart herdacht in een 
plechtigheid in de Oude 
kerk. We wensen de 
familie sterkte toe en 
Gods zegen. 
Wiepko Postema stuurde 
na het overlijden een 
gedicht, met 
handtekening van Wim 
Mes. 
 
Met broederlijke groet, 
 
Nanne Haspels 
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Ter Overweging 

 

Ontmoeting 
in de ontmoeting wordt het loslaten geboren 

ont-moeten houdt ontkenning van het moeten in 
het naar de ander luisteren, echt horen 
zonder verwachting, zonder tegenzin 

 
in de ontmoeting wordt een heilig vuur ontstoken 

een zielenvonk die overspringt 
open, van ieder vooroordeel verstoken 

als in jouw ruimte een andere stem weerklinkt 
 

in de ontmoeting leg je de verbinding 
in harmonie en samenspraak 

in afstemming op andere klanken 
waardoor jij van binnen wordt geraakt 

 
in de ontmoeting wordt een plaats gevonden 

ontdaan van dogma ‘s, regels, haast 
die ruimte biedt aan wat zich onomwonden 

wil tonen en kwetsbaarheid in een sterk daglicht plaatst. 
 

© Marijke van Geest 
Uit: Geestgrond 

ISBN 9 789402 111224 
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TIEN TĲDGEBODEN

In de dienst van zondag 15 april las Mw. ds. J. Berbée onderstaande “Tien 
Tijdgeboden” voor. De tekst werd als zeer positief ontvangen en op verzoek 
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De prijs voor u bedraagt  € 
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“Wat zou jij doen?” –

–

belangrijker is, dat zo’n vraag pas écht 
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medeburgers werden genomen. ‘Ik verdom het’ 

–

NB: Lees de hele tekst over “Verzet als voorbeeld”
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Van de Diaconie  
 
Toelichting bij de collectes 
 
29 april –   
 
Loop eens binnen bij inloophuis Pisa 
Voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. 
Onze gastvrouwen/-heer vertellen je graag over de diverse 
mogelijkheden. Wij zijn er voor iedereen die met kanker wordt 
geconfronteerd. Wij bieden jou graag een steuntje in de rug. In de vorm 
van psychosociale ondersteuning óf door middel van deelname aan 
activiteiten. 
 

–

 
Een kerk deelt wat haar gegeven is: vijf broden en twee vissen, tijd en 
talent, geld en goed of huis en haard. Niet voor iedere kerk is dit 
gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat die is gevestigd in een arm gebied of in 
een land waar christenen in verdrukking leven. Samen met de partners 
van Kerk in Actie komt uw kerk in actie voor een sterke kerk wereldwijd.  
 
13 mei –            Stichting Down Syndroom 

In de kern Noord-Holland 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. 
 
20 mei -        Ziekenhuis Jordanië
 
Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek 
in Jordanië. 
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. 
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JOP is de landelijke Jeugd Organisatie van de 
Protestantse Kerk in Nederland. JOP is een 
beweging van en voor kinderen en jongeren. JOP 
gelooft in kinderen en jongeren. JOP gelooft ook in God. JOP wil met jou 
en jouw groep ontdekken wat geloven kan betekenen. Dat kun je op de 
website ook zien. 

 
 

 
Onze “Kerk” in de samenleving van Stede Broec

het jaarboek 2017 van de historische vereniging  “Oud Stede Broec” 
wordt in meerdere artikelen onze “kerk” genoemd. Voor de niet leden van 
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gebleven. Foto’s lezen
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 Wij danken iedereen voor  
de overweldigende belangstelling,  
mooie woorden, lieve brieven en 

kaarten  
die wij mochten ontvangen  
na het plotselinge overlijden  

van onze Gert.  
 

Het gemis is groot,  
maar zoveel betrokkenheid  

verzacht het verdriet en  
geeft ons moed om verder te gaan. 

 
Marleen van der Vlies 

kinderen en kleinkinderen 

 

 
Van de ZWO 

Malta 
 

€ 900,00 opgebracht. Dank hiervoor.

was in 2017  € 31.533,
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foto’s 
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ging….
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Het ABC  van Joki Harms,  Rome, 16 april 2018 
 
De A is van Aartsengel op een burcht hoog in de lucht, 
En natuurlijk van Ad, om zijn scherpzinnige vragen berucht. 
 
De A is van Anne, wat vonden we haar fijn 
Zo doende kan een gids een verrijking zijn 
 
De B is van Basiliek, soms hetzelfde en soms anders dan kathedraal 
En van Byzantijns, nogal plat, zonder diepte of hoe zat t allemaal? 
 
De B is ook van Bam, een ware dierenvriend 
Die eigenlijk iets betere knieën verdient 
 
De C is van Christen en Christus,  
moet hier genoemd, dat is nogal wiedes 
 
De C ook van Corrie, vaak met Bam aan haar zij 
Ze vroeg na de kerk hoe het zat met die paarse pij 
 
De C ook van Corine, net op tijd weer gezond 
Met een doek om haar hoofd, die haar superleuk stond 
 
De C ook van Clara, onze diacones 
Maar soms komt bij haar de geest uit de fles 
 
De C ook van Charles, die het even niet trok, 
Toen zijn koffer op eigen houtje vertrok 
 
De D is van Danielle, onze gids nummer 1 
Glashelder en duidelijk, dat hoorden we meteen 
 
De D is ook Dirk, het thuisfront voor Corien, 
Wat is ze blij als ze hem morgen weer zal zien 
 
De E is van Elly, haar fototoestel was stuk 
Dat gaf meteen bij de start wel even wat druk 
 
De E ook van Els, zij weet hoe je contact leggen moet 
Zelfs met Kees van Duijn ging het tutoyeren goed 
 
En de E is van Etna een werkende vulkaan 
Indrukwekkend om daar in de sneeuw op te staan 
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De F van Feniciërs, wie het weet mag het zeggen 
Zonder gids valt de volgorde toch moeilijk uit te leggen 
 
De F ook van Frits, onze visuele chroniqueur 
Een dichterlijke vrijheid voor deze connaisseur 
 
De F ook van Ferry, we voeren vanaf Malta over zee 
Net als Paulus 2 millennia geleden deed  
 
De G is van Geert, wat is er met die man 
Als je naar hem kijkt word je daar rustig van 
 
De G is ook van Giardini Naxos aan de baai 
Met de berg van Taormina was dat buitengewoon fraai 
 
De G is ook van Grot, waar Paulus in verbleef 
Wat een verschil met hoe jij en jij en ik nu leef 
 
De G is van Getto, waar 2 synagogen staan 
Het leuke joodse meisje sprak uit haar vaders naam 
 
De H is van Hanneke, wat jammer voor ons en vooral ook voor haar 
Haar moeder gestorven, de reis was toen klaar 
 
De I is van Ibis, ons hotel aan de haven 
Het enige hotel waar ze ons naast pasta ook fruit gaven 
 
De J is van Jetze, hij kan met een blik en een gebaar 
De auto’s doen stoppen, onze verkeersregelaar 
 
De J van Jan Menno, zonder video is hij veel vrijer 
En haast ongemerkt ook een beetje ‘reisleier’ 
 
De J is van Joki, de schepper van dit alfabet 
Ze gaf met venijn Kees van Duijn een figuurlijke zet 
 
De J is van Jomiek, voor de eerste keer mee 
Voorin in de bus, zat zij heel blij en tevree 
 
De K is van onze Kees, met een kwinkslag zo nu en dan 
Loopt hij en klimt hij, hij kan er wat van 
 
(Wordt vervolgd) 
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Berichten 
Dubbelconcert 28 april in Geref. Kerk Andijk – 20.00 uur 

Op zaterdag 28 april geven de virtuoze musici Hendrik van Veen en Hugo 
van der Meij een dubbelconcert op twee fraaie instrumenten in de Geref. 
Kerk aan de Middenweg 4 te Andijk. 
 
Hugo van der Meij uit Katwijk en Hendrik van Veen uit Urk werken dit jaar 
al 10 jaar samen. Ze voelen elkaar uitstekend aan, beiden willen ons 
muzikale verrassingen bezorgen, zowel afwisselend als tegelijk op orgel 
en vleugel, maar ook vierhandig!  
Kaarten zijn voorafgaande aan het concert verkrijgbaar in de kerk aan de 
Middenweg 4  à € 10,00 – kinderen t/m 11 jr. € 5 
 
Martin Mans & The Martin Mans Formation in de 
Geref. kerk te Andijk – 20.00 uur 
 
Op vrijdag 25 mei  zingt het 20-koppige mannenensemble The Martin 
Mans Formation (TMMF) o.l.v. Martin Mans in de Gereformeerde kerk 
aan de Middenweg 4 te Andijk. Martin Mans dirigeert en begeleidt The 
Martin Mans Formation en speelt orgelsolo’s. Samen verzorgen zij een 
Oranjeconcert zonder weerga. 
Kaarten verkrijgbaar aan de kerk € 12,50 - kinderen tot 12 jr. € 5.  
Bij voorverkoop via e-mail naar muziek35@gmail.com kosten de kaarten  
€ 11,-. 
Kaarten zijn vanaf 19.15 uur op de dag van het concert in de kerk 
verkrijgbaar. De kerk is open vanaf 19.30 uur 
Info: www.zingenenzo.com  
 

 
Vieringen in RIGTERSHOF in de serre 

 
Elke donderdagmorgen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven 
 
3 en 17 mei   :  Ineke Koomen en Ria Botman 
10 mei – Hemelvaartsdag :  Geen viering 
24 mei    :  Piet Pels 
31 mei    :  Ineke Koomen en Ria Botman 
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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
23 mei 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

Jaargang 26 -  nr.4  29 april t/m
 3 juni 2018


