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 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
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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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Kerkdiensten
De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente worden elke zondag
gehouden in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.
29 april - 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Zondag Cantate
m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Piet Lasschuit
Ds. Nanne Haspels
Mw. Gerding, Mw. Lasschuit, Hr. Visser
Hr. Maring
Kerk en Inloophuis Pisa
Willie Visser
Hr. Lasschuit
Mw. de Bruin

Na de dienst is er koffie en thee
6 mei - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers

Zondag Rogate
:
:

Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Mw. L. Kooiman, Andijk
Mw. de Kroon, Mw. Simons,
Mw. Broekstra
Hr. Spoelstra
Kerk en KIA 40 – Versterk de Kerk
Geeske Dudink
Hr. Swier
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
Ambtsdragers
Organist
Koster
Auto-ophaaldienst
4

:
:
:
:
:

Ds. Nanne Haspels
Mw. de Kroon, Mw. Vissers, Mw. Jonkman
Mw. Spoelstra
Mw. Maassen
Op aanvraag

13 mei – 10.00 uur

Zondag Exaudi

Voorganger
:
Ambtsdragers
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. H. Bouma, Kampen
Hr. Verbeek, Mw. Simons, Hr. Dudink
Hr. Spoelstra
Kerk en Stichting Down Syndroom
Coby Pels
Hr. Lasschuit
Mw. Gerding

20 mei – 10.00 uur

Pinksteren

Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. Nanne Haspels
Hr. Blaauwkamer, Mw. Vissers,
Hr. Maring
Kerk en Ziekenhuis Jordanië
Ludo Luckerhof
Mw. Dudink
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
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Mw. ds. M. Bijl, Heemskerk
Mw. Boender, Mw. Lasschuit, Mw. Vissers
Hr. Spoelstra
Kerk en JOP
Willie Visser
Hr. Lasschuit
Mw. Gerding
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ŝũĚĞŝĞŶƐƚĞŶ


ϮϵĂƉƌŝů



sŝũĨĚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶWĂƐĞŶ
<ůĞƵƌǁŝƚ͗<ůĞƵƌǀĂŶĚĞƌĞŝŶŚĞŝĚ
>ĞǌŝŶŐ͗:ŽŚĂŶŶĞƐϭϱ͗ϭͲϴ

KŽŬĞĞŶŬĞƌŬŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉŵŽĞƚƐŽŵƐŐĞƐŶŽĞŝĚǁŽƌĚĞŶŽŵƚŽƚ
wasdom te komen…….

ϲŵĞŝ 



ĞƐĚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶWĂƐĞŶ
<ůĞƵƌǁŝƚ͗<ůĞƵƌǀĂŶĚĞƌĞŝŶŚĞŝĚ
>ĞǌŝŶŐ͗:ŽŚĂŶŶĞƐϭϱ͗ϵͲϭϳ

Jezus’ laatste woorden gaan over de liefde, net als zijn eerste, altijd
ǁĞĞƌĚĞůŝĞĨĚĞ͘>ŝĞĨĚĞŝƐ'ŽĚŝŶĚĞǌĞǁĞƌĞůĚ͘

ϭϯŵĞŝ



ĞǀĞŶĚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶWĂƐĞŶ
<ůĞƵƌǁŝƚ͗<ůĞƵƌǀĂŶĚĞƌĞŝŶŚĞŝĚ
>ĞǌŝŶŐ͗:ŽŚĂŶŶĞƐϭϳ͗ϭϰͲϮϲ

ŚƌŝƐƚĞŶĞŶǌŝũŶǁĞů/EĚĞǌĞǁĞƌĞůĚŵĂĂƌŶŝĞƚsEĚĞǌĞǁĞƌĞůĚ͘
ŝũůĂƚĞŶǌŝĐŚŶŝĞƚŝŶĨĞĐƚĞƌĞŶ͘

ϮϬŵĞŝ



WŝŶŬƐƚĞƌĞŶ
<ůĞƵƌƌŽŽĚ͗ĚĞŬůĞƵƌǀĂŶǀƵƵƌǀĂŶ'ĞĞƐƚ
>ĞǌŝŶŐ͗,ĂŶĚĞůŝŶŐĞŶϮ͗ϭͲϮϰ 



ŝũĚĞǀŽŽƌŬĂŶƚ͗


,ĂŶĚĞůŝŶŐĞŶϮ͗ϭͲϲ͘
ĞŬŽŵƐƚǀĂŶĚĞ,ĞŝůŝŐĞ'ĞĞƐƚ͘

dŽĞŶĚĞĚĂŐǀĂŶŚĞƚWŝŶŬƐƚĞƌĨĞĞƐƚĂĂŶďƌĂŬǁĂƌĞŶǌĞĂůůĞŶďŝũĞůŬĂĂƌ͘
WůŽƚƐĞůŝŶŐŬůŽŶŬĞƌƵŝƚĚĞŚĞŵĞůĞĞŶŐĞůƵŝĚĂůƐǀĂŶĞĞŶŚĞǀŝŐĞǁŝŶĚǀůĂĂŐ͕
ĚĂƚŚĞƚŚƵŝƐǁĂĂƌǌĞǌŝĐŚďĞǀŽŶĚĞŶŐĞŚĞĞůǀƵůĚĞ͘
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ƌǀĞƌƐĐŚĞŶĞŶĂĂŶŚĞŶĞĞŶƐŽŽƌƚǀůĂŵŵĞŶ͕ĚŝĞǌŝĐŚĂůƐǀƵƵƌƚŽŶŐĞŶ
ǀĞƌƐƉƌĞŝĚĚĞŶĞŶǌŝĐŚŽƉŝĞĚĞƌǀĂŶŚĞŶŶĞĞƌǌĞƚƚĞŶ͕ĞŶĂůůĞŶǁĞƌĚĞŶǀĞƌǀƵůĚ
ǀĂŶĚĞ,ĞŝůŝŐĞ'ĞĞƐƚĞŶďĞŐŽŶŶĞŶŽƉůƵŝĚĞƚŽŽŶƚĞƐƉƌĞŬĞŶŝŶǀƌĞĞŵĚĞ
ƚĂůĞŶ͕ǌŽĂůƐŚƵŶĚŽŽƌĚĞ'ĞĞƐƚǁĞƌĚŝŶŐĞŐĞǀĞŶ͘
/Ŷ:ĞƌƵǌĂůĞŵǁŽŽŶĚĞŶĚĞƐƚŝũĚƐǀƌŽŵĞ:ŽĚĞŶ͕ĚŝĞĂĨŬŽŵƐƚŝŐǁĂƌĞŶƵŝƚŝĞĚĞƌ
ǀŽůŬŽƉĂĂƌĚĞ͘
dŽĞŶŚĞƚŐĞůƵŝĚǁĞĞƌŬůŽŶŬ͕ĚƌŽŵĚĞŶǌĞƐĂŵĞŶĞŶǌĞƌĂĂŬƚĞŶŐĞŚĞĞůŝŶ
ǀĞƌǁĂƌƌŝŶŐŽŵĚĂƚŝĞĚĞƌĚĞĂƉŽƐƚĞůĞŶĞŶĚĞĂŶĚĞƌĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŝŶǌŝũŶĞŝŐĞŶ
ƚĂĂůŚŽŽƌĚĞƐƉƌĞŬĞŶ͘


ϮϳŵĞŝ







KĞĐƵŵĞŶŝƐĐŚĞsŝĞƌŝŶŐ

sŽŽƌŚĞƚϱĞũĂĂƌŚŽƵĚĞŶǁŝũĞĞŶKĞĐƵŵĞŶŝƐĐŚĞsŝĞƌŝŶŐǁĂĂƌďŝũĂůůĞ
ŐĞůŽŽĨƐŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŝŶ^ƚĞĚĞƌŽĞĐ͕ǌŽĂůƐtĞƐƚĨƌŝĞƐĞǀĂŶŐĞůŝƐĐŚĞ
'ĞŵĞĞŶƚĞ͕>ĞŐĞƌĚĞ,ĞŝůƐ͕ĚĞWƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞ'ĞŵĞĞŶƚĞĞŶZ<ƉĂƌŽĐŚŝĞƐďŝũ
ďĞƚƌŽŬŬĞŶǌŝũŶ
KŵĚĂƚĚŝƚĞĞŶŵŽŽŝĞŐĞĚĂĐŚƚĞŝƐ͕ǁŝůůĞŶǁĞŚĞƚũĂĂƌůŝũŬƐƚĞƌƵŐůĂƚĞŶŬĞƌĞŶ
ĞŶĚĂƚĚŽĞŶǁĞŽƉǌŽŶĚĂŐϮϳŵĞŝĂ͘Ɛ͘ŽŵϭϬ͘ϬϬƵƵƌŝŶŚĞƚDĂƌƚŝŶƵƐ
ŽůůĞŐĞ͘
,ĞƚǁŽƌĚƚĞĞŶůĂĂŐĚƌĞŵƉĞůŝŐĞǀŝĞƌŝŶŐǁĂĂƌďŝũŝĞĚĞƌĞĞŶǁĞůŬŽŵŝƐŽĨũĞŶƵ
ĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶďĞŶƚďŝũĞĞŶŐĞůŽŽĨƐŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉŽĨŶŝĞƚ͕ŚĞƚŵĂĂŬƚĂůůĞŵĂĂů
ŶŝĞƚƵŝƚ͘

sŽŽƌĂĨǌĂůĚĞ,ĂƌŵŽŶŝĞ^ƚ͘ĞĐŝůŝĂƵŝƚ>ƵƚũĞďƌŽĞŬƐƉĞůĞŶĞŶĂĂŶƐůƵŝƚĞŶĚ
ǀŽůŐƚĚĞǀŝĞƌŝŶŐĚŝĞǀŽŽƌŐĞŐĂĂŶǌĂůǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌĚĞǀŽŽƌŐĂŶŐĞƌƐǀĂŶĚĞ
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŐĞůŽŽĨƐŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶŵƵǌŝŬĂĂůďĞŐĞůĞŝĚǁŽƌĚƚĚŽŽƌ
^ƚ͘ĞĐŝůŝĂĞŶĚŽŽƌŵƵǌŝŬĂůĞŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐǀĂŶ:ĂĐĐŽ͕:ŽƌŝŵĞŶZŽŵǇĚĞ
<ƌŽŽŶĚĞ<ƌŽŽŶ͘
sŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁŽƌĚƚĞĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂŐĞŵĂĂŬƚǁĂĂƌǌŝũĂĂŶŵĞĞ
ŬƵŶŶĞŶĚŽĞŶ͘
EĂĚĞǀŝĞƌŝŶŐŝƐĞƌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŽŵĞǀĞŶŶĂƚĞƉƌĂƚĞŶŽŶĚĞƌŚĞƚŐĞŶŽƚǀĂŶ
ĞĞŶŬŽƉũĞŬŽĨĨŝĞŽĨƚŚĞĞ͘

tĞĞƐĂůůĞŵĂĂůǁĞůŬŽŵďŝũĚĞǌĞǀŝĞƌŝŶŐŵĞƚŚĞƚƚŚĞŵĂ͗

sZh'sZ/Ed

/ĞƚƐƵŶŝĞŬƐŝŶŽŶǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞ^ƚĞĚĞƌŽĞĐ
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ϯũƵŶŝ 


ĞƌƐƚĞǌŽŶĚĂŐŶĂdƌŝŶŝƚĂƚŝƐ
<ůĞƵƌŐƌŽĞŶ͗<ůĞƵƌǀĂŶĚĞŚŽŽƉ
>ĞǌŝŶŐĞŶ͗ZĞĐŚƚĞƌƐϭϮ͗ϭͲϲĞŶDĂƌĐƵƐϯ͗ϮϬͲϯϱ


tĂŶŶĞĞƌĚĞŵĞŶƐŶĂĂƌĚĞŵĂĂƚĚĞƌŵĞŶƐĞŶůĞĞĨƚĞŶŶŝĞƚŶĂĂƌĚĞŵĂĂƚ
ǀĂŶ'ŽĚ͕ǁŽƌĚƚŚŝũĚĞĚƵŝǀĞůŐĞůŝũŬ͕ůĞĞƌĚĞƵŐƵƐƚŝŶƵƐ


WĂƐƚŽƌĂůŝĂ

<ƌŽŶŝĞŬǀĂŶĚĞĚŽƌƉƐĚŽŵŝŶĞĞ (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






sĞƌŐĂĚĞƌƌŽŽƐƚĞƌ<ĞƌŬĞŶƌĂĂĚ͕ǀ<ĞŶŝĂĐŽŶŝĞ
DŽĚĞƌĂŵĞŶ   Ͳ  ϳŵĞŝ
ŝĂĐŽŶŝĞ


Ͳ

ϭϱŵĞŝ
ŽůůĞŐĞǀĂŶ<ĞƌŬƌĞŶƚŵĞĞƐƚĞƌƐ
Ͳ

ϮϰŵĞŝ
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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
ǁŝůůĞŶǁŝũĚĞǌĞŐƌĂĂŐǀŽŽƌƵƉůĂĂƚƐĞŶ͘



/ŬďĞŶĚĞ,ĞƌĞ͕ũĞ'ŽĚ͕ĚŝĞũĞƵŝƚĚĄƚůĞǀĞŶŚĞďŐĞŚĂĂůĚ͕ǁĂĂƌŝŶĚĞƚŝũĚ
ĂůůĞĞŶŵĂĂƌŐĞǀƵůĚǁĞƌĚŵĞƚŐĞǁĞůĚ͕ŽŶĚĞƌĚƌƵŬŬŝŶŐ͕ǁĂŶŚŽƉŝŐ
ďĞǌŝŐǌŝũŶ͘

ϭ͘:ĞǌƵůƚũĞƚŝũĚŶŝĞƚǀƵůůĞŶ͕ĚŽŽƌǌŽďĞǌŝŐƚĞŐĂĂŶ͕ĚĂƚũĞǁĞĞƌƚĞƌĞĐŚƚŬŽŵƚ
ŝŶĞĞŶďĞƐƚĂĂŶĚĂƚƵŝƚǌŝĐŚƚůŽŽƐŝƐǀŽŽƌũĞǌĞůĨĞŶǀŽŽƌĂŶĚĞƌĞŶ͘

Ϯ͘:ĞǌƵůƚŐĞĞŶŬŶŝĞďƵŝŐŝŶŐŵĂŬĞŶǀŽŽƌŝĞƚƐŽĨŝĞŵĂŶĚ͕ĚŝĞũĞǁŝůĚŽĞŶ
ŐĞůŽǀĞŶĚĂƚŚĞƚĞƌŝŶĚĞǌĞǁĞƌĞůĚĂůůĞĞŶŽƉĂĂŶŬŽŵƚŽŵƚŝũĚƚĞŵĂŬĞŶ
ǀŽŽƌũĞǌĞůĨ͘

ϯ͘>ĂĂƚŝŶũĞĚŽĞŶĞŶůĂƚĞŶĂĂŶĚĞŵĞŶƐĞŶǌŝĞŶĚĂƚDŝũŶƚŝũĚǀŽŽƌũƵůůŝĞĞĞŶ
ŐĞǀƵůĚĞƚŝũĚǁĂƐ͕ĞĞŶƚŝũĚǀŽůůŝĞĨĚĞ͕ŽŶƚĨĞƌŵŝŶŐ͕ǀĞƌŐĞǀŝŶŐĞŶŚĞůŝŶŐ͘

ϰ͘EĞĞŵĚĞƚŝũĚŽŵũĞŬŝŶĚĞƌĞŶŚĞƚǀĞƌŚĂĂůƚĞǀĞƌƚĞůůĞŶĞŶǀŽŽƌƚĞůĞǀĞŶ
ǀĂŶDŝũŶďĞǀƌŝũĚŝŶŐƵŝƚĂůůĞƐǁĂƚĚŽŽĚƚ͕ƚĞƌŶĞĞƌĚƌƵŬƚ͕ĐŚĂŽƐǀĞƌŽŽƌǌĂĂŬƚ͘

ϱ͘/ŬďĞŶĚĞ'ŽĚĚŝĞĂůŵŝũŶƚŝũĚŐĞĞĨƚŽŵďĞǌŝŐƚĞǌŝũŶŵĞƚũƵůůŝĞůĞǀĞŶ͘
DĂĂŬũĞŽŽŬƚŝũĚŽŵŶĂĂƌĚĂƚǀĞƌŚĂĂůƚĞůƵŝƐƚĞƌĞŶĞŶũĞĞƌĚŽŽƌƚĞůĂƚĞŶ
ŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶ͘

ϲ͘'ĂǌŽŵĞƚũĞƚŝũĚŽŵ͕ĚĂƚũĞĚŽĞŶĞŶůĂƚĞŶĞƌŽƉŐĞƌŝĐŚƚŝƐĚĂƚĞĞŶĂŶĚĞƌ
ŚĞƚǁĞĞƌǌŝĞƚǌŝƚƚĞŶ͕ǀĞƌĚĞƌŬĂŶ͕ĂĚĞŵĞŶŬĂŶ͕ůĞǀĞŶŬĂŶ͘

ϳ͘>ĂĂƚĚĞĂŶĚĞƌŵĞƌŬĞŶ͕ĚŽŽƌĚĞƚŝũĚĚŝĞũĞǀŽŽƌŚĞŵͬŚĂĂƌŵĂĂŬƚ͕ĚĂƚ
ŚŝũͬǌŝũǁĂĂƌĚĞǀŽůŝƐ͖ĚĂƚŵĞƚĞůŬĂĂƌŚĞƚůĞǀĞŶƉĂƐĞĐŚƚůĞǀĞŶǁŽƌĚƚ͘

ϴ͘EĞĞŵĞƌĞĞŶƐĚĞƚŝũĚǀŽŽƌŽŵũĞĂĨƚĞǀƌĂŐĞŶŚŽĞũĞŚĞƚǌĞůĨǀŝŶĚĞŶǌŽƵ͕
ĂůƐĚĞĂŶĚĞƌǌŝĐŚŵĞĞƌĂĐŚƚƚĞĚĂŶũŽƵĞŶũŽƵǁůĞǀĞŶǁŝůĚĞďĞƉĂůĞŶ͘
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ϵ͘sĞƌĚŽĞũĞŬŽƐƚďĂƌĞƚŝũĚŶŝĞƚŵĞƚŚĞƚŶĞŐĂƚŝĞǀĞǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌŶĂĂƌǀŽƌĞŶ
ƚĞŚĂůĞŶ͘WƌŽďĞĞƌĚĂĂƌĞŶƚĞŐĞŶũƵŝƐƚŚĞƚƉŽƐŝƚŝĞǀĞǀĂŶĞĞŶĂŶĚĞƌƚĞůĂƚĞŶ
ǌŝĞŶ͘

ϭϬ͘sƵůũĞƚŝũĚŶŝĞƚ͕ŽŵĚĂƚŐĞŶĞŶĂĂƌũĞƚŽĞƚĞŚĂůĞŶǁĂƚũĞŶŽŐŵŝƐƚ͘
tŝĞǌŽůĞĞĨƚĞŶǌŝũŶĚĂŐĞŶĚŽŽƌďƌĞŶŐƚǌĂůĂůƚŝũĚĚŝĞƉŽŶŐĞůƵŬŬŝŐďůŝũǀĞŶ͘

tŝŵǀĂŶĚĞƌ<ŽŽŝũ

sĂŶŚĞƚWĂƐƚŽƌĂĂůdĞĂŵ
^ĞŶŝŽƌĞŶͲĚĂŐũĞƵŝƚ͘
ĞƚŝũĚŐĂĂƚƐŶĞů͕ǀŽŽƌũĞŚĞƚǁĞĞƚǌŝƚƚĞŶǁĞ
ǁĞĞƌŝŶĚĞďƵƐǀŽŽƌŽŶƐũĂĂƌůŝũŬƐĞƐĞŶŝŽƌĞŶͲ
ĚĂŐũĞƵŝƚ͘

,ŽƵĚĚĂĂƌŽŵϮϮŵĞŝĂ͘Ɛ͘ǀƌŝũŝŶƵǁĂŐĞŶĚĂ;ϯĞƉŝŶŬƐƚĞƌĚĂŐͿ͘
tĞǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶŽŵϴ͘ϰϱƵƵƌǀĂŶƵŝƚŽŶǌĞKƵĚĞŬĞƌŬ͕ĚƵƐŐƌĂĂŐŽŵƵŝƚĞƌůŝũŬ
ϴ͘ϯϬƵƵƌĂĂŶǁĞǌŝŐǌŝũŶ͘
ĞǌĞŬĞĞƌŐĂĂŶǁĞĞĞŶďŽŽƚƚŽĐŚƚŵĂŬĞŶŽǀĞƌĚĞsĞĐŚƚ͘tĞǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶ
ŽŵϭϬ͘ϯϬƵƵƌǀĂŶƵŝƚDĂĂƌƐƐĞŶ;hƚƌĞĐŚƚͿŵĞƚĚĞZŝǀĞƌůŽƵĚǀĂŶƌĞĚĞƌŝũ
ΖΖ^ƚŝĐŚƚƐĞsĞĐŚƚΖΖ͘ĞǀĂĂƌƚŽĐŚƚǌĂůŽŶŐĞǀĞĞƌϮ͘ϱƵƵƌŝŶďĞƐůĂŐŶĞŵĞŶ͕
ĂĂŶŬŽŵƐƚǁĞĞƌŝŶDĂĂƌƐƐĞŶ͘
sĂŶĚĂĂƌƵŝƚǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶǁĞŽŵϭϯ͘ϬϬƵƵƌŵĞƚĚĞďƵƐŶĂĂƌ,ŽƚĞůĚĞŝůƚ
ǁĂĂƌĞĞŶǁĂƌŵͬŬŽƵĚďƵĨĨĞƚǀŽŽƌŽŶƐŬůĂĂƌƐƚĂĂƚ͘tĞǁŽƌĚĞŶǁĞůŬŽŵ
ŐĞŚĞƚĞŶŵĞƚĞĞŶĂƉĞƌŝƚŝĞĨ͘KŵŽŶŐĞǀĞĞƌŚĂůĨǀŝĞƌƐƚĂƉƉĞŶǁĞǁĞĞƌŝŶĚĞ
ďƵƐǀŽŽƌĚĞƚĞƌƵŐƌĞŝƐŶĂĂƌ'ƌŽŽƚĞďƌŽĞŬ͕ĂĂŶŬŽŵƐƚŽŵŽŶŐĞǀĞĞƌϭϳ͘ϬϬ
ƵƵƌ͘
De prijs voor u bedraagt € Ϯϯ͕ϬϬƉĞƌƉĞƌƐŽŽŶĚŝƚŬƵŶƚƵŵĞƚŶĂĨƌĞŬĞŶĞŶ
ǀŽŽƌǁĞǁĞŐŐĂĂŶƵŝƚ'ƌŽŽƚĞďƌŽĞŬ͘'ƌĂĂŐŵĞƚŐĞƉĂƐƚŐĞůĚ͘

tĞǌƵůůĞŶĞƌŵĞƚĞůŬĂĂƌǀĂƐƚǁĞĞƌĞĞŶŐĞǁĞůĚŝŐĞĚĂŐǀĂŶŵĂŬĞŶ͘
hŬƵŶƚƵŽƉŐĞǀĞŶďŝũŶĚĞ<ƌŽŽŶ͕ƚĞůŶƌ͘ϱϮϬϴϴϲ͘
tĞĞƐĞƌƐŶĞůďŝũǁĂŶƚǀŽůŝƐǀŽů͊

,ĂƌƚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ͕ZŝŵĚĞ<ƌŽŽŶ
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EĂƚŝŽŶĂůĞŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐϰͬϱŵĞŝ
sĞƌǌĞƚĂůƐǀŽŽƌďĞĞůĚ
ŽŽƌ&ƌĂŶŬǀĂŶsƌĞĞ


ĞŶŐĞĚĞĞůƚĞǀĂŶǌŝũŶƚĞŬƐƚŽǀĞƌŚĞƚ
ũĂĂƌƚŚĞŵĂǀĂŶϮϬϭϴ

“Wat zou jij doen?” –ŝƐǁĞůůŝĐŚƚĚĞŵĞĞƐƚ
ŐĞƐƚĞůĚĞǀƌĂĂŐĚŝĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶŶĂĞĞŶůĞƐŽǀĞƌ
ŽŶĚĞƌĚƌƵŬŬŝŶŐĞŶǀĞƌǌĞƚƚŝũĚĞŶƐĚĞdǁĞĞĚĞ
tĞƌĞůĚŽŽƌůŽŐŐĞƐƚĞůĚŬƌŝũŐĞŶ͕ƐŽŵƐŝŶĞĞŶ
ƐƉĞůǀŽƌŵ͘ĞǀƌĂĂŐŝƐŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬŐĞƐƚĞůĚ–
ƚĠŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬ͘
/ŶĚĞĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐǌŝũŶĞƌŵĂĂƌǁĞŝŶŝŐ
ŵĞŶƐĞŶĚŝĞŽƉĞŶůŝũŬĚƵƌǀĞŶƚĞďĞŬĞŶŶĞŶĚĂƚ
ǌĞŶŝĞƚǌŽƵĚĞŶŚĞůƉĞŶǁĂŶŶĞĞƌǌĞŐĞǀƌĂĂŐĚ
ǁŽƌĚƚĞĞŶ:ŽŽĚƐŬŝŶĚŽĨĞĞŶŐĞĂůůŝĞĞƌĚĞ
ƉŝůŽŽƚĞĞŶƐĐŚƵŝůƉůĂĂƚƐƚĞďŝĞĚĞŶ͘Ŷ
belangrijker is, dat zo’n vraag pas écht
ďĞƚĞŬĞŶŝƐŬƌŝũŐƚǁĂŶŶĞĞƌũĞƉƌŽďĞĞƌƚũĞŝŶƚĞ
ůĞǀĞŶŝŶĚĞĐŽŵƉůĞǆĞŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ
ǁĂĂƌŝŶǌƵůŬĞďĞƐůƵŝƚĞŶŐĞŶŽŵĞŶǁĞƌĚĞŶ͘
sĞƌǌĞƚŝƐŐĞĞŶƐŝŵƉĞůĞŬĞƵǌĞ
sĂŶƵŝƚŚĞƚŚĞĚĞŶďĞǌŝĞŶ͕ůŝũŬƚŚĞƚĂůůĞŵĂĂůǌŽ
ůŽŐŝƐĐŚ͕ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶƐƉĂŶŶĞŶĚ͗ĞƌŝƐĞĞŶ
ǀŝũĂŶĚ͕ũĞǌŝĞƚŚŽĞŽŶƌĞĐŚƚǀĂĂƌĚŝŐĚĞǁĞƌĞůĚ
ŝƐŐĞǁŽƌĚĞŶĞŶũĞŬŽŵƚŝŶǀĞƌǌĞƚ͕ǀŽů
ŐĞŚĞŝŵĞŽŶƚŵŽĞƚŝŶŐĞŶĞŶĚƌĂŵĂƚŝƐĐŚĞ
ŵŽŵĞŶƚĞŶ͕ǁĂĂƌďŝũĂĂŶŚĞƚĞŝŶĚǀĂŶŚĞƚ
ǀĞƌŚĂĂůŚĞƚƌĞĐŚƚǌĞŐĞǀŝĞƌƚ͘ĂƚŝƐŚĞƚďĞĞůĚ
ǀĂŶǀĞƌǌĞƚƚŝũĚĞŶƐĚĞdǁĞĞĚĞtĞƌĞůĚŽŽƌůŽŐ͕
ǌŽĂůƐŚĞƚŝƐŽǀĞƌŐĞůĞǀĞƌĚŝŶƚĂůůŽǌĞǀĞƌŚĂůĞŶ͕
ƌŽŵĂŶƐĞŶĨŝůŵƐ͘DĂĂƌĚĞǁĞƌŬĞůŝũŬŚĞŝĚǁĂƐ
ǀĂĂŬŵŝŶĚĞƌƐŝŵƉĞůĞŶƐƉĞĐƚĂĐƵůĂŝƌ͕ŽĨŚĞƚ
ŶƵŐŝŶŐŽŵEĞĚĞƌůĂŶĚĞŶEĞĚĞƌůĂŶĚƐͲ
/ŶĚŝģͬ/ŶĚŽŶĞƐŝģŽĨĂŶĚĞƌĞůĂŶĚĞŶĚŝĞ









&ƌĂŶŬǀĂŶsƌĞĞ;ϭϵϱϰͿŝƐ
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌǀĂŶŚĞƚE/KƐŝŶĚƐ
ƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϲ͘ĂĂƌǀŽŽƌ
ǁĂƐŚŝũŽ͘Ă͘ĚĞĐĂĂŶǀĂŶĚĞ
&ĂĐƵůƚĞŝƚ
'ĞĞƐƚĞƐǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶĞŶ
ŚŽŽŐůĞƌĂĂƌDĞĚŝĂƐƚƵĚŝĞƐ
ĂĂŶĚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚǀĂŶ
ŵƐƚĞƌĚĂŵĞŶĚĞƌĂƐŵƵƐ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͕ĨĞůůŽǁĂĂŶŚĞƚ
E/^ĞŶŐĂƐƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌ
ĂĂŶEĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
sĂŶsƌĞĞƐƚƵĚĞĞƌĚĞ
ŵŽĚĞƌŶĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐĞŶ
ĨŝůŽƐŽĨŝĞŝŶ'ƌŽŶŝŶŐĞŶĞŶ
>ĞŝĚĞŶĞŶƉƵďůŝĐĞĞƌĚĞŽƉ
ƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚĞƚĞƌƌĞŝŶĞŶ͕
ǀĂŶŵŽĚĞƌŶĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ
ĞŶŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞĐƵůƚƵƵƌƚŽƚ
ŵĞĚŝĂƐƚƵĚŝĞƐĞŶ
ũŽƵƌŶĂůŝƐƚŝĞŬĞĐƵůƚƵƵƌ͘ŝũŶ
ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƌŝĐŚƚǌŝĐŚ
ŵŽŵĞŶƚĞĞůŽ͘Ă͘ŽƉĚĞ
ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐǀĂŶĚĞ
,ŽůůĂŶĚƐĐŚĞ^ĐŚŽƵǁďƵƌŐĞŶ
ĚĞƌĂĐŝĂůĞĞŶŐĞŽƉŽůŝƚŝĞŬĞ
ĂƐƉĞĐƚĞŶǀĂŶĚĞ
ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐǀĂŶŚĞƚĞƌĚĞ
ZŝũŬ͘
ǁǁǁ͘ŶŝŽĚ͘Ŷů
ĨŽƚŽ͗<Et
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ǌƵĐŚƚƚĞŶŽŶĚĞƌŽŽƌůŽŐ͕ŽŶĚĞƌĚƌƵŬŬŝŶŐĞŶŐĞǁĞůĚ͘
KŵƚĞďĞŐŝŶŶĞŶŵĂĂŬƚĞŶŵĞŶƐĞŶǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞŶĚĞďĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶǌŽŶĚĞƌĚĞ
ŐĞǀŽůŐĞŶƚĞŬĞŶŶĞŶ͗ǌĞŬĞƌĚĞĞĞƌƐƚĞũĂƌĞŶǁĂƐŚĞƚŽŶĚƵŝĚĞůŝũŬŽĨĚĞ
ƵŝƚƐĞƌƐĞŶ:ĂƉĂŶŶĞƌƐĚĞŽŽƌůŽŐǌŽƵĚĞŶǁŝŶŶĞŶŽĨǀĞƌůŝĞǌĞŶ͘ĞŵŽƚŝĞǀĞŶ
ĚŝĞŵĞŶƐĞŶŚĂĚĚĞŶŽŵŚĞƚƌŝƐŝĐŽǀĂŶďĞƐƚƌĂĨĨŝŶŐ͕ƐŽŵƐǌĞůĨƐŵĞƚĚĞĚŽŽĚ͕
ǁĞůƚĞŶĞŵĞŶ͕ůŝĞƉĞŶƐƚĞƌŬƵŝƚĞĞŶ͘

EĞĞŵĚĞƐĐŚƌŝũǀĞƌĞŶĐƌŝŵŝŶŽůŽŽŐ:͘͘ŚĂƌůĞƐ͕
ƉƐĞƵĚŽŶŝĞŵǀĂŶtŝůůĞŵEĂŐĞů͕ƚŝũĚĞŶƐĚĞŽŽƌůŽŐ
ĞĞŶĂĐƚŝĞĨǀĞƌǌĞƚƐŵĂŶ͕ĚŝĞŝŶďĞǁĞŐŝŶŐŬǁĂŵ
ƚŽĞŶĚĞĞĞƌƐƚĞŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶƚĞŐĞŶǌŝũŶ:ŽŽĚƐĞ
medeburgers werden genomen. ‘Ik verdom het’ Ͳ
ŝŶĚŝĞƵŝƚƌŽĞƉůĂŐǀŽŽƌEĂŐĞůĚĞĞƐƐĞŶƚŝĞǀĂŶĚĞ
ǀĞƌǌĞƚƐĚĂĂĚ͗ŚĞƚŵŽŵĞŶƚǁĂĂƌŽƉŚĞƚŐĞŶŽĞŐ
ǁĂƐŐĞǁĞĞƐƚĞŶŚŝũŚĞƚŚĞĨƚŝŶĞŝŐĞŶŚĂŶĚŶĂŵ͘
ŝƚǌŝũŶǁŽŽƌĚĞŶĚŝĞǀĂŶĚĂĂŐŶŽŐĞǀĞŶŚĞůĚĞƌĞŶ
ƌĞůĞǀĂŶƚǌŝũŶĂůƐƚŽĞŶĞŶǁĂĂƌƵŝƚĚĂŶŽŽŬ
ŝŶƐƉŝƌĂƚŝĞŬĂŶǁŽƌĚĞŶŐĞƉƵƚ͘EŝĞƚĂďƐƚƌĂĐƚĞ
ǁĂĂƌĚĞŶ͕ŵĂĂƌŚĞƚďĞƐĞĨǀĂŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚǀŽŽƌĚĞŵĞŶƐĞŶŽŵ
ŚĞŶŚĞĞŶǌĞƚƚĞŵĞŶƐĞŶĂůƐŚĂƌůĞƐĞŶǌŝũŶŐĞĞƐƚǀĞƌǁĂŶƚĞŶĂĂŶƚŽƚĂĐƚŝĞ͘

,ĞƚďĞƐĞĨǀĂŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚǀŽŽƌĚĞĂŶĚĞƌ–ĚĂƚŝƐǁĂĂƌĞĞŶ
ĚŝƐĐƵƐƐŝĞŽǀĞƌĚĞĂĐƚƵĞůĞďĞƚĞŬĞŶŝƐǀĂŶŚĞƚǀĞƌǌĞƚŵĞĞǌŽƵŬƵŶŶĞŶ
ďĞŐŝŶŶĞŶ͘tĂƚǌŽƵŝŬĚŽĞŶǁĂŶŶĞĞƌĞƌĞĞŶďĞƌŽĞƉŽƉŵŝũǁŽƌĚƚŐĞĚĂĂŶ͕
ǁĂŶŶĞĞƌŝŬǌŝĞĚĂƚĚĞǁĂĂƌĚŝŐŚĞŝĚǀĂŶĚĞĂŶĚĞƌŝŶŚĞƚŐĞĚŝŶŐŝƐ͍ŶŚŽĞ
ǀĞƌƐƚƌĞŬƚŵŝũŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ͕ǁĞůŬĞŵŝĚĚĞůĞŶǌŝũŶ
ŐĞƌĞĐŚƚǀĂĂƌĚŝŐĚ͕ǁĞůŬĞŐĞǀŽůŐĞŶ͕ǀŽŽƌŵŝũǌĞůĨĞŶǀŽŽƌĂŶĚĞƌĞŶ͕ǀŝŶĚŝŬ
ĂĂŶǀĂĂƌĚďĂĂƌ͍ŶŚŽĞŬŝĞƐŝŬĞĞŶŬĂŶƚĂůƐŵŝũŶĞŝŐĞŶƚŽĞŬŽŵƐƚŽŶǌĞŬĞƌ
ŝƐ͍
tĂĂƌŚĞƚŽŵĚƌĂĂŝƚŝƐŶĂƚĞĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌĚĞǁĞƌĞůĚǀĂŶƚŽĞŶĠŶĚĞǁĞƌĞůĚ
ǀĂŶŶƵ͕ĞŶĚĂŶŽǀĞƌƚĞŐĂĂŶƚŽƚǌĞůĨŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕ŵĞƚĂůƐďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞǀƌĂĂŐ͗
ŝŶŚŽĞǀĞƌƌĞƐƚĂŝŬǁĞƌŬĞůŝũŬŽƉĞŶǀŽŽƌŚĞƚďĞƌŽĞƉĚĂƚĚĞĂŶĚĞƌŽƉŵŝũ
ĚŽĞƚ͍

NB: Lees de hele tekst over “Verzet als voorbeeld”ŽƉĚĞƐŝƚĞǀĂŶEĂƚŝŽŶĂĂů
ŽŵŝƚĠϰĞŶϱŵĞŝ͕ǁǁǁ͘ϰĞŶϱŵĞŝ͘ŶůͬũĂĂƌƚŚĞŵĂ
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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.
ϲŵĞŝ–
</

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.
15

ϯũƵŶŝͲ





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.


sĂŶŚĞƚĐŽůůĞŐĞǀĂŶ<ĞƌŬƌĞŶƚŵĞĞƐƚĞƌƐ


Onze “Kerk” in de samenleving van Stede Broec


/Ŷhet jaarboek 2017 van de historische vereniging “Oud Stede Broec”
wordt in meerdere artikelen onze “kerk” genoemd. Voor de niet leden van
ĚĞǌĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐǁŝůŝŬĞĞŶĂĂŶƚĂůŬŽƌƚŶŽĞŵĞŶ͘

Ğ;ŵŽŽŝƐƚĞͿŵĂŬĞůĂĂƌƐǀĂŶƌŽĞŬĞƌŚĂǀĞŶĞŶĚŝƌĞĐƚĞŽŵŐĞǀŝŶŐ͘
ĞŶŵĂŬĞůĂĂƌŝƐĞĞŶƚŽƉŐĞǀĞůďĞŬƌŽŶŝŶŐŝŶĚĞǀŽƌŵǀĂŶĞĞŶ;ĞůĞŐĂŶƚĞͿ
ƉůĂŶŬŽĨƐƚŽŬ͘
ĞŵĂŬĞůĂĂƌŽƉŚĞƚ<ŶĞŬĞůŚƵŝƐŽƉŽŶǌĞďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐŝƐĞĞŶĚŝůĞŵŵĂ͘
ĞǌĞǁŝũƐƚŶĂŵĞůŝũŬŵĞƚĚĞƉƵŶƚŶĂĂƌďĞŶĞĚĞŶĞŶĚĞƐĐŚƌŝũǀĞƌǀƌĂĂŐƚǌŝĐŚ
ĂĨŽĨŚĞƚĚĂŶĞĞŶŵĂŬĞůĂĂƌŐĞŶŽĞŵĚŵĂŐǁŽƌĚĞŶ͘tĞůǀĂůůĞŶĚĞƚǁĞĞ
ƐŝĞƌĞůĞŵĞŶƚĞŶŽƉ͕ĚŝĞĞƌŽƉǌŝũŶŐĞƉůĂĂƚƐƚďŝũĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝĞŝŶϮϬϭϰ͘

/ŶǀĞŶƚĂƌŝƐĂƚŝĞƚŽƚďĞŚŽƵĚĞŶďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐǀĂŶŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞ
ŐƌĂĨŵŽŶƵŵĞŶƚĞŶŝŶ^ƚĞĚĞƌŽĞĐ͘
,ĞƚŬŶĞŬĞůŚƵŝƐ͕ŝŶϮϬϭϰŐĞƌĞƐƚĂƵƌĞĞƌĚ͕ŝƐĞĞŶƉƌĂĐŚƚŝŐǀŽŽƌďĞĞůĚǀĂŶĞĞŶ
ŽŶƚǁĞƌƉǀĂŶĚĞƚŽĞŶŵĂůŝŐŐĞŵĞĞŶƚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚǁĂŐĞƌŵĂŶ͘Ğ
ĚĂŬďĞĚĞŬŬŝŶŐǁŽƌĚƚďĞŬƌŽŽŶĚŵĞƚĞĞŶƌŝũŬŐĞŽƌŶĂŵĞŶƚĞĞƌĚǌŝŶŬĞŶ
ƐůƵŝƚƐƚƵŬ͕ĂĂŶĚĞŶŽŽƌĚͲĞŶǌƵŝĚǌŝũĚĞǀĞƌƐŝĞƌĚŵĞƚƐŝĞƌŵĞƚƐĞůǁĞƌŬĞŶĂĂŶ
ĚĞǀŽŽƌŬĂŶƚǀŽŽƌǌŝĞŶǀĂŶďĞǁĞƌŬƚĞǁĂƚĞƌďŽƌĚĞŶĞŶĞĞŶŵĂŬĞůĂĂƌŵĞƚ
ĚĂĂƌŽŶĚĞƌĞĞŶĚĂǀŝĚƐƚĞƌ͘
ĞŶ&ƌĂŶƐĂĂŶĚŽĞŶĚŽŶƚǁĞƌƉŝƐŚĞƚŐƌĂĨŵŽŶƵŵĞŶƚǀĂŶŚĞƚƐĐŚŽŽůŚŽŽĨĚ
WŝĞƚĞƌ&ƌĂŶƐĞŶ͘ĞŶŶĂĂůĚǀŽƌŵŝŐĞǌƵŝůǀĂŶĞůŐŝƐĐŚŚĂƌĚƐƚĞĞŶŵĞƚĞĞŶ
ƚĞŬƐƚƉůĂĂƚŝŶǁŝƚŵĂƌŵĞƌ͘
16

sĞƌĚĞƌŝƐĞƌĞĞŶŽŽƌůŽŐƐŐƌĂĨǀĂŶ,ĂƌƌǇ͘ǀĂŶƐ͕ďŽŽƌĚƐĐŚƵƚƚĞƌǀĂŶĞĞŶ
ŶŐĞůƐǀůŝĞŐƚƵŝŐ͕ĚĂƚǁĞƌĚŶĞĞƌŐĞƐĐŚŽƚĞŶ͘

ĞĚŽŽƉƚƵŝŶǀĂŶĚĞ,ĞƌǀŽƌŵĚĞ<ĞƌŬƚĞŽǀĞŶŬĂƌƐƉĞůŚĞƌďĞƐƚĞŵĚ͘
hŝƚŐĞďƌĞŝĚĂƌƚŝŬĞůŽǀĞƌĚĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ
ǀĂŶƉƌĞĞŬƐƚŽĞů͕ĚŽŽƉďŽŽŐ͕ĚŽŽƉŚĞŬĞŶ
ůĞǌĞŶĂĂƌ͘ƌǁŽƌĚƚǀĞƌŵĞůĚǁĂĂƌĂůůĞƐŝƐ
gebleven. Foto’s lezenĂĂƌƐĚŽŽƌŽŶƐ
ĂĂŶŐĞůĞǀĞƌĚ͘

KƉĞŶDŽŶƵŵĞŶƚĞŶĚĂŐϮϬϭϳ
dĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐŝŶĚĞŬĞƌŬ͘
tĞƚĞŶƐǁĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶǀĂŶĚĞKƵĚĞ<ĞƌŬ͕
ŵĞƚŽŵϭϬ͘ϬϬƵƵƌƐƉĞĐŝĂůĞĚŝĞŶƐƚĞŶůĂƚĞƌŝŶĚĞŵŝĚĚĂŐŶŽŐĞĞŶǀĞƐƉĞƌ͘

/ŶĚĞ<ƌŽŶŝĞŬǀĂŶ^ƚĞĚĞƌŽĞĐϮϬϭϳǀŝŶĚĞŶĞĞŶĂĂŶƚĂůĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶƉůĂĂƚƐ
ŝŶĚĞKƵĚĞ<ĞƌŬ͘

ϮϵũĂŶƵĂƌŝ
<ŽŶŝŶŬůŝũŬĞŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚŝŶŐǀŽŽƌtŝŵ:ƵƌŐ
ϮϲĂƉƌŝů
>ŝŶƚũĞƐƌĞŐĞŶŝŶĚĞKƵĚĞ<ĞƌŬĂĂŶǌĞǀĞŶŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶ
^ƚĞĚĞƌŽĞĐ
ϭϯũƵůŝ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝĞǀĂŶďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌZ͘tŽƌƚĞůďŽĞƌŶĂďĞģĚŝŐŝŶŐ
ĚŽŽƌ:͘ZĞŵŬĞƐ͕ĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝƐǀĂŶĚĞ<ŽŶŝŶŐŝŶEŽŽƌĚͲ
,ŽůůĂŶĚ
ϭϬƐĞƉƚĞŵďĞƌ KƉĞŶŵŽŶƵŵĞŶƚĞŶĚĂŐ^ƚĞĚĞƌŽĞĐ

,ŽƚƚĞŵsĞĞŶƐƚƌĂ

ĞƐƚĞŵĞŶƐĞŶ͘

,ĂƌƚĞůŝũŬĚĂŶŬǀŽŽƌĚĞŵŽŽŝĞďůŽĞŵĞŶĚŝĞǁĞŐĞŬƌĞŐĞŶŚĞďďĞŶƚĞƌ
ŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚǀĂŶŽŶƐϱϬũĂƌŝŐŚƵǁĞůŝũŬ͘KŶƐŚƵŝƐƌŽŽŬĞĞŶǁĞĞŬůĂŶŐ
ŚĞĞƌůŝũŬŶĂĂƌĨƌĞƐŝĂΖƐ͘
tĞŚĞďďĞŶĞĞŶƉƌĂĐŚƚŝŐĨĞĞƐƚŐĞŚĂĚ͕ĚĞǀĞůĞŬĂĂƌƚĞŶĞŶŐŽĞĚĞǁĞŶƐĞŶ
ŚĞďďĞŶĚĂĂƌǌĞŬĞƌĂĂŶďŝũŐĞĚƌĂŐĞŶ͘ůůĞƌĞĚĞŶƚŽƚĚĂŶŬďĂĂƌŚĞŝĚ͘

<ĞĞƐĞŶEĞů<ůĞƚŽŶ͘
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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.



Van de ZWO

Marleen van der Vlies
kinderen en kleinkinderen

Malta

EĞƚƚĞƌƵŐǀĂŶŽŶǌĞůĂĂƚƐƚĞWĂƵůƵƐƌĞŝƐ͘
DĞƚĂůƐůĂĂƚƐƚĞŽŶƐǀĞƌďůŝũĨŝŶZŽŵĞŝŶ
ZĞƐŝĚĞŶǌĂDĂĚƌŝWŝĞŽƉůŽŽƉĂĨƐƚĂŶĚ
ŽŶŐĞǀĞĞƌϱϬϬŵĞƚĞƌǀĂŶŚĞƚ^ŝŶƚ
WŝĞƚĞƌƐƉůĞŝŶ͘
dŽĐŚĞĞŶŬůĞŝŶďĞƌŝĐŚƚũĞǀĂŶŽŶƐ͘
KŶǌĞϰϬĚĂŐĞŶƚŝũĚŚĞĞĨƚƚŽĐŚǁĞĞƌƌƵŝŵ
€ 900,00 opgebracht. Dank hiervoor. 


ĞŽƉďƌĞŶŐƐƚǀĂŶĚĞŝŶǌĂŵĞůŝŶŐǀĂŶƉŽƐƚǌĞŐĞůƐ͕ĚŝĞĚŽŽƌĚĞƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞŝƐŝŶŐĞǌĂŵĞůĚĞŶĚŽŽƌǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŝƐƵŝƚŐĞǌŽĐŚƚĞŶŐĞƐŽƌƚĞĞƌĚ͕
was in 2017 € 31.533,ͲͲ͕ĞĞŶŵŽŽŝďĞĚƌĂŐǁĂĂƌŵĞĞǌĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ƉƌŽũĞĐƚĞŶŽ͘Ă͘ŝŶŚŝŶĂĞŶĨƌŝŬĂŬƵŶŶĞŶƐƚĞƵŶĞŶ͘tŝũŚĞďďĞŶŚŝĞƌĞĞŶ
ŚĞĞůŬůĞŝŶĚĞĞůĂĂŶďŝũŐĞĚƌĂŐĞŶ͕ŵĂĂƌƚŽĐŚ͊
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/ŶZŽŵĞǀĞƌďůĞǀĞŶǁŝũŝŶĞĞŶǀŽŽƌŵĂůŝŐŬůŽŽƐƚĞƌ͘ƌǁŽŽŶĚĞŶŶŽŐϲ
ǌƵƐƚĞƌƐ͘ŝũƐƚĞƵŶĚĞŶĞĞŶƉƌŽũĞĐƚŝŶWĞƌƵ͘ĞŚĂĚĚĞŶĞĞŶďŽƌĚŵĞƚ
foto’s ŝŶĚĞŚĂů͘
/ŶĚĞĞĞƚǌĂĂůĞĞŶƚĂĨĞůŵĞƚǌĞůĨŐĞŵĂĂŬƚĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶƵŝƚWĞƌƵ͘
/ŬƉƌŽďĞĞƌĚĞŵĞƚĞĞŶǀĂŶĚĞǌƵƐƚĞƌƐ͕ĚŝĞŵŝũŶĂĂƌĞĞŶďŽƌĚǌĂŐŬŝũŬĞŶ͕ĞĞŶ
ŐĞƐƉƌĞŬĂĂŶƚĞŐĂĂŶŵĂĂƌĚŝƚůƵŬƚĞŶŝĞƚĞĐŚƚ͕ǌĞƐƉƌĂŬŐĞĞŶǁŽŽƌĚŶŐĞůƐ
ĞŶĚĞƌĞĐĞƉƚŝŽŶŝƐƚŚĂĚŵŽĞŝƚĞŵĞƚŚĞƚǀĞƌƚĂůĞŶ͘DĂĂƌŝŬďĞŐƌĞĞƉĚĂƚǌĞ
ĚĂĂƌĨĂŵŝůŝĞƐƐƚĞƵŶĞŶĞŶŚƵŶƉƌŽĚƵĐƚĞŶǀĞƌŬŽĐŚƚĞŶ͘/ŬŚĞďĞĞŶ
ŬůĞƵƌƌŝũŬĞƉŽƌƚĞŵŽŶŶĞĞŐĞŬŽĐŚƚ͘ŽƉƌŽďĞƌĞŶǁĞƚŽĐŚŝĞĚĞƌŽƉǌŝũŶ
ŵĂŶŝĞƌĞĞŶďĞƚĞƌĞǁĞƌĞůĚƚĞŬƌŝũŐĞŶǀŽŽƌŵĞĞƌŵĞŶƐĞŶĚŝĞĚĂƚƐŽŵƐǌŽ
ŚĂƌĚŶŽĚŝŐŚĞďďĞŶ͘

'ƌŽĞƚĞŶtK
ůĂƌĂ>ŝŶŬĞ

/ŵƉƌĞƐƐŝĞƐǀĂŶĞĞŶWĂƵůƵƐƌĞŝƐ

ŽŽƌ:ŽŬŝ,ĂƌŵƐ

WĂƵůƵƐĞŝůĂŶĚŽƉDĂůƚĂ
ĂĂƌǌĂƚĞŶǁĞŝŶĚĞďƵƐŽƉǁĞŐŶĂĂƌĞĞŶǀŝƐƐĞƌƐƉůĂĂƚƐũĞ͘tĞŐŝŶŐĞŶŵĞƚ
ĞĞŶďŽŽƚŶĂĂƌŚĞƚŬůĞŝŶĞƌŽƚƐŝŐĞĞŝůĂŶĚũĞǀůĂŬǀŽŽƌĚĞŬƵƐƚǀĂŶDĂůƚĂǁĂĂƌ
WĂƵůƵƐĂĂŶŐĞƐƉŽĞůĚǌŽƵǌŝũŶ͘,ĞƚǁĂƐƉƌĂĐŚƚŝŐǁĞĞƌ͕ŵĞƚŶŝĞƚĂůƚĞǀĞĞů
ǁŝŶĚ͘WƌŝŵĂǁĞĞƌǀŽŽƌĞĞŶǀĂĂƌƚŽĐŚƚũĞ͘EĞƚƚŽĞŶǁĞƵŝƚƐƚĂƉƚĞŶŬƌĞĞŐ
,ĂŶŶĞŬĞĞĞŶƚĞůĞĨŽŽŶƚũĞǀĂŶŚĂĂƌďƌŽĞƌ͘,ĞƚŐŝŶŐŶŝĞƚŐŽĞĚŵĞƚŚĂĂƌ
ŵŽĞĚĞƌ͘,ĂŶŶĞŬĞŵŽĞƐƚǌŽƐŶĞůŵŽŐĞůŝũŬƚĞƌƵŐŶĂĂƌEĞĚĞƌůĂŶĚ͘tĂƚĞĞŶ
ǀĞƌĚƌŝĞƚŝŐďĞƌŝĐŚƚǀŽŽƌ,ĂŶŶĞŬĞĞŶĞĞŶĚŽŵƉĞƌǀŽŽƌŽŶƐĂůůĞŵĂĂů͘
tĞďĞƐůŽƚĞŶǁĞůŵĞƚĚĞŐƌŽĞƉŶĂĂƌŚĞƚĞŝůĂŶĚƚĞǀĂƌĞŶ͘KƉŚĞƚĞŝůĂŶĚ
ƐƚŽŶĚĞĞŶĞŶŽƌŵŐƌŽŽƚďĞĞůĚǀĂŶWĂƵůƵƐŽƉĞĞŶƐŽŬŬĞů͘tĞůŝĞƉĞŶĞƌŶĂĂƌ
ƚŽĞĞŶEĂŶŶĞůĂƐĚĞƉĂƐƐĂŐĞƵŝƚ,ĂŶĚĞůŝŶŐĞŶϮϲĞŶϮϳ͕ĚŝĞŽǀĞƌĚĞ
ƐĐŚŝƉďƌĞƵŬďŝũDĂůƚĂŐŝŶŐ͘,ĞƚǁĂƐĞƌŐďŝũǌŽŶĚĞƌŽŵĚĂƚǀĞƌŚĂĂůŽƉĚŝĞ
ƉůĞŬƚĞŚŽƌĞŶ͘
,ĂŶŶĞŬĞĞŶůƐǁĂƌĞŶĂĂŶǁĂůŐĞďůĞǀĞŶ͘ŝũŬŽŶĚĞŶǌŽĚŽĞŶĚĞĚĞŶŽĚŝŐĞ
ƚĞůĞĨŽŽŶƚũĞƐƉůĞŐĞŶŽŵĞĞŶƐŶĞůůĞƚĞƌƵŐǀůƵĐŚƚƚĞďŽĞŬĞŶ͘
ĞǀŽůŐĞŶĚĞŵŽƌŐĞŶǀĞƌƚƌŽŬ,ĂŶŶĞŬĞŽŵϲƵƵƌŵĞƚĞĞŶƚĂǆŝŶĂĂƌŚĞƚ
ǀůŝĞŐǀĞůĚ͘ĞĂŶĚĞƌĞŶǀĞƌƚƌŽŬŬĞŶŽƉĚĞǌĞůĨĚĞƚŝũĚŶĂĂƌĚĞĨĞƌƌǇĚŝĞŽŶƐ
ŶĂĂƌ^ŝĐŝůŝģǌŽƵǀĂƌĞŶ͘tĂƚĞĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƌĞŝǌĞŶĞŶďĞƐƚĞŵŵŝŶŐĞŶ
ǀŽŽƌĚĞďŽĞŐ͊
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^ĞŐĞƐƚĂ
sĂŶƵŝƚWĂůĞƌŵŽŽƉ^ŝĐŝůŝģǀĞƌƚƌŽŬŬĞŶǁĞǀŽŽƌĞĞŶĞǆĐƵƌƐŝĞŶĂĂƌ^ĞŐĞƐƚĂ͘
ĞŶĂƌĐŚĞŽůŽŐŝƐĐŚĞƐŝƚĞŵĞƚĞĞŶůĂŶŐĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐĚŝĞďĞŐŝŶƚŝŶĚĞϱĞ
ĞĞƵǁǀŽŽƌŚƌŝƐƚƵƐ͘tĞďĞŬĞŬĞŶŚĞƚ'ƌŝĞŬƐĞƚŚĞĂƚĞƌĚĂƚƉƌĂĐŚƚŝŐǁĂƐ
ŐĞůĞŐĞŶĞŶŶŽŐŝŶƌĞĚĞůŝũŬŐŽĞĚĞƐƚĂĂƚǀĞƌŬĞĞƌƚ͘tĞǁĂƌĞŶŶŝĞƚĂůůĞĞŶ͘
ŝǀĞƌƐĞŐƌŽĞƉĞŶďƵŝƚĞŶůĂŶĚƐĞũŽŶŐĞƌĞŶǁĂƌĞŶŽŽŬĂĂŶǁĞǌŝŐ͘KƉĞĞŶ
ŐĞŐĞǀĞŶŵŽŵĞŶƚǌŽŶŐĞŶǌĞŚĞƚ&ƌĂŶƐĞǀŽůŬƐůŝĞĚ͘tŝũďĞƐůŽƚĞŶŶŝĞƚŚĞƚ
tŝůŚĞůŵƵƐƚĞǌŝŶŐĞŶ͕ŵĂĂƌůĂŶŐǌĂůǌĞůĞǀĞŶǀŽŽƌůůǇ͕ĚŝĞŚĂĂƌǀĞƌũĂĂƌĚĂŐ
ǀŝĞƌĚĞĚŝĞĚĂŐ͘
ĂĂƌŶĂůŝĞƉĞŶǁĞŶĂĂƌĚĞ'ƌŝĞŬƐŽƌŝƐĐŚĞƚĞŵƉĞů͘ĞǌĞůĂŐƉƌĂĐŚƚŝŐŝŶĚĞ
ŐƌŽĞŶĞŚĞƵǀĞůƐ͘,ŽĞǁĞůĚĞƚĞŵƉĞůŶŽŽŝƚ
ŚĞůĞŵĂĂůŝƐĂĨŐĞďŽƵǁĚŝƐŚĞƚĞĞŶƉƌĂĐŚƚŝŐĞ
ƚĞŵƉĞůĚŝĞĨĂŶƚĂƐƚŝƐĐŚďĞǁĂĂƌĚŝƐŐĞďůĞǀĞŶ͘tĞ
ŚĞďďĞŶĞĞŶŐƌŽĞƉƐĨŽƚŽŐĞŵĂĂŬƚǀŽŽƌĚĂƚǁĞĚĞ
ďƵƐǁĞĞƌŽƉǌŽĐŚƚĞŶ͕ĚŝĞŽŶƐƚĞƌƵŐŶĂĂƌWĂůĞƌŵŽ
ƌĞĞĚ͘tĂƚĞĞŶŵŽŽŝĞĚĂŐ͊

ĞŐĞŶ
ĂĂƌƐƚŽŶĚĞŶǁĞĚĂŶĂĂŶĚĞƌĂŶĚǀĂŶŚĞƚƉůĞŝŶǀĂŶĚĞ^ŝŶƚWŝĞƚĞƌ͕ǌŽŶĚĂŐ
ϭϮ͘ϬϬƵƵƌ͘tĞŚĂĚĚĞŶĞĞƌƐƚĞĞŶŬĞƌŬĚŝĞŶƐƚďŝũŐĞǁŽŽŶĚŝŶĚĞ&ƌŝĞǌĞŶŬĞƌŬ
ŝŶZŽŵĞ͕ŽƉĞĞŶƐƚĞĞŶǁŽƌƉĂĨƐƚĂŶĚǀĂŶĚĞ^ŝŶƚWŝĞƚĞƌ͘ĞǌĞĚŝĞŶƐƚǁĞƌĚ
;ƚŽĞǀĂůůŝŐͿƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐƵŝƚŐĞǌŽŶĚĞŶŽƉĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞƚĞůĞǀŝƐŝĞ͘DĂĂƌŶƵ
ǁĂƐŚĞƚƚŝũĚǀŽŽƌĚĞǌĞŐĞŶǀĂŶWĂƵƐ&ƌĂŶĐŝƐĐƵƐ͘tĞƐƚŽŶĚĞŶŶŝĞƚŽƉŚĞƚ
ŐƌŽƚĞƉůĞŝŶ͕ǁĂŶƚĚĂŶŚĂĚĚĞŶǁĞĚŽŽƌĚĞƐĞĐƵƌŝƚǇͲĐŚĞĐŬŐĞŵŽĞƚĞŶĞŶĚĂƚ
ŬŽƐƚƚĞƚĞǀĞĞůƚŝũĚ͘DĂĂƌǀĂŶĂĨŽŶǌĞƉůĞŬŬŽŶĚĞŶǁĞŚĞƚƌĂĂŵǁĂĂƌǀŽŽƌĚĞ
ƉĂƵƐǀĞƌƐĐŚĞĞŶƉƌŝŵĂǌŝĞŶ͘dŽĞŶǁĞĞĞŶŵĂĂůǁŝƐƚĞŶŽŵǁĞůŬƌĂĂŵŚĞƚ
ging….
KŵŬůŽŬƐůĂŐϭϮ͘ϬϬƵƵƌǀĞƌƐĐŚĞĞŶĚĞƉĂƵƐǀŽŽƌŚĞƚƌĂĂŵǁĂĂƌĞĞŶƌŽŽĚ
ŬůĞĞĚƵŝƚŚŝŶŐ͘,ĞƚǁĂƐĞƌŐŚŽŽŐĞŶĚƵƐŽŽŬĞƌŐŬůĞŝŶ͘KƉǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ƐĐŚĞƌŵĞŶǁĂƐƚĞǌŝĞŶĚĂƚŚŝũĞĞŶƚŽĞƐƉƌĂĂŬŚŝĞůĚ͕ŐƌŽĞƉĞŶďĞǌŽĞŬĞƌƐ
ŐƌŽĞƚƚĞĞŶŽŶƐĂůůĞŵĂĂůĚĞǌĞŐĞŶŐĂĨ͘
ĞƌůŝũŬŐĞǌĞŐĚǀŽŶĚŝŬŚĞƚĞĞŶďĞĞƚũĞǁŽŶĚĞƌůŝũŬ͘ůĚŝĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞŚŝĞƌŽƉ
ĂĨŬŽŵĞŶ͕ĚĞŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶĚŝĞŐĞǁŽŽŶĚŽŽƌŐŝŶŐĞŶƚŝũĚĞŶƐĚĞƚŽĞƐƉƌĂĂŬ͕ĚĞ
ǀĞůĞƐĞůĨŝĞƐĚŝĞŐĞŶŽŵĞŶǁĞƌĚĞŶ͘,ĞƚŚĞĞĨƚǀŽŽƌŵŝũŶŐĞǀŽĞůǁĞŝŶŝŐŵĞƚ
ďĞǌŝĞůŝŶŐƚĞŵĂŬĞŶ͘DĂĂƌũĂ͕ĚĂĂƌǀŽŽƌďĞŶŝŬǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŽŽŬƚĞ
ƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚ͘
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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
21

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
10 mei – Hemelvaartsdag
24 mei
31 mei

:
:
:
:

Ineke Koomen en Ria Botman
Geen viering
Piet Pels
Ineke Koomen en Ria Botman
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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
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