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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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TWIN PROJECT
Een update van
Jacqueline van der Meer
over dit mooie
collectedoel van onze
gemeente, waarbij
nederlandse
verloskundigen collega’s
in Sierra Leone (in Pendembu)
ondersteunen.

 pagina 17 :
DODENHERDENKING OP
BEGRAAFPLAATS BROEKERHAVEN
Op 4 mei vond er een bijzondere
plechtigheid plaats op onze
begraafplaats.
Een kort verslag.

KERKDIENSTEN
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PASTORALIA
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TER OVERWEGING
“ZEG NIET”:
Een gedicht naar
aanleiding van
het ‘Onze Vader’,
van een onbekende
schrijver.

 15

VAN DE ZWO
In het vaak door
overstromingen
geteisterde
Bangladesh, dreigen
de gevluchte
Rohingya getroffen
te worden door
gevaarlijke cyclonen.
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Kerkdiensten
De diensten van de Protestantse Gemeente worden elke zondag gehouden
in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.
3 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:
:
:

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

Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:

Mw. ds. H. Borst, Enkhuizen
Hr. Blaauwkamer, Mw. Simons
en Mw. Broekstra
Hr. Spoelstra
Kerk en Twin Project
Geeske Dudink
Mw. Maassen
Mw. Broekstra

:
:
:
:
:
:
:

Mw. ds. N.K. Letteboer, Julianadorp
Hr. Verbeek, Hr. Visser en Mw. Jonkman
Hr. Ruiter
Kerk en ‘Versterk de Kerk’
Coby Pels
Hr. Swier
Mw. De Bruin

:
:
:
:
:
:
:

Hr. A. Heyboer, Hoorn
Mw. De Kroon, Mw. Boender en Hr. Verbeek
Hr. Maring
Kerk en Stichting Merakel
Ludo Luckerhoff
Hr. Petten
Mw. Gerding

10 juni - 10.00 uur

17 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst
24 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst
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1 juli - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:
:
:

Ds. J. Moens, Breezand
Mw. Boender, Mw. Jonkman en Hr. Swier
Nog niet bekend
Kerk en Simavi
Nel Kleton
Hr. en Mw. De Vries
Hr. Swier

:
:
:
:
:
:
:

Mw. Ds. J. de Ruiter, Andijk
Hr. Blaauwkamer, Hr. Dudink en Mw. Vissers
Nog niet bekend
Kerk en Stichting M.A.F.
Willie Visser
Mw. Dudink
Hr. Vissers

8 juli - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

Na de dienst is er gezamenlijk koffie- en thee drinken

‘of een glaasje limonade’.
15 juli - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:
:
:

Mw. A. Kraal, Venhuizen
Mw. Gerding, Mw. Jonkman en Mw. Broekstra
Nog niet bekend
Kerk en Liliane Fonds
Geeske Dudink
Hr. Visser
Mw. Broekstra

Vergaderrooster Kerkenraad
4
5
13
19

juni
juni
juni
juni

:
:
:
:

Moderamen
Diaconie
Kerkenraad
CvK
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Pastoralia
Kroniek van een dorpsdominee 149
We hebben een heerlijke meimaand gehad, met vaak zomerse
temperaturen. Wat mij betreft mag juni ook zo verlopen, al kan mijn
tuin wel een drupje regen gebruiken.
Als ik zo terugkijk, is het in deze tijd ook goed om terug te kijken op het
gehele kerkenwerkseizoen. We doen dat in de kerkenraad altijd in de
junivergadering, maar ik wil u allen er graag bij betrekken. Evalueren,
wat letterlijk zoiets betekent als de waarde eruit halen. Waar heeft dit
seizoen ons gebracht? Als u wilt, kunt u mij erover een berichtje sturen,
per post of via de mail. Ik loop het seizoen even langs in grote lijnen.
Aan het begin was er een project van drie weken in september rond de
viering van 500 jaar Reformatie; 2017 was ook het Lutherjaar. Ik
herinner me dat Charles Blaauwkamer Luther speelde in de eerste
dienst. En de inbreng van Lia Hermans over de waarde van
muziek/zingen tijdens de Lutherquiz op startzondag.
Rond een mooie gedachtenisdienst hadden we een project in november
en op twee adventszondagen, een boeiend onderwerp: voleinding en
Gods toekomst, en onze toekomstverwachting. De tweede
maandagavond kon toen wegens weersomstandigheden helaas niet
doorgaan.
In de tijd voor Pasen waren de kruiswoorden aan de orde, met een
mooie muzikale afsluiting. En natuurlijk met het kunstwerk daarbij van
Joki. En twee maandagavonden over verlatenheid/radeloosheid en
schuld/vergeving.
Dan de derde Paulusreis waar 25 gemeenteleden aan deelnamen, een
bijzondere belevenis. En ook het dagje uit met de senioren onlangs, met
een boottocht over de Stichtse Vecht.
Het leerhuis had weer vier boeiende avonden georganiseerd, waarvan
er drie over klimaatveranderingen en -doelen gingen.
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Ik denk ook aan de mensen die ons ontvallen zijn, enkele mannen in
het bijzonder, die we met velen herdacht en begraven hebben, en die
we missen.
Ach, ik kan niet alles opnoemen wat er gedaan is, en alles wat zich
achter de schermen afspeelt in een gemeenschap als de onze. Maar ik
kijk zelf met een goed gevoel terug. Er is veel waardevols aan de orde
geweest op basis van het Bijbelse getuigenis en onze menselijke
ervaringen. En we hebben weer heel veel mooie liederen met elkaar
gezongen.
Ik hoor graag als u nog iets van waarde hebt meegenomen uit het
afgelopen seizoen.
Met broederlijke groet,
Nanne Haspels

Van de Diaconie
Toelichting bij de collectes.
3 juni
JOP is de landelijke JeugdOrganisatie 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.
Bij JOP gaat het vaak over God, jijzelf, jouw groep en de wereld om je heen.
Dat kun je op de website ook zien. Wat hebben God, jijzelf, jouw groep en de
wereld om je heen met elkaar te maken? Met JOP kun je dat ontdekken.
10 juni Twin Project
Zie hiervoor pag. 14
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17 juni “Versterk de Kerk”
Dit is de naam van het project van Kerk in Actie, waarvoor wij in onze
gemeente actie voeren en inzamelingen verzorgen.
24 juni

Stichting Merakel

Stichting Merakel in Lutjebroek is een stichting vàn ouders,
vòòr ouders die een kind hebben met een verstandelijke en/of
meervoudige beperking.
Het doel van de stichting is: d.m.v. goede opvang voor het kind
met de beperking, de ouders ontlasten en daarmee bereiken
dat het kind langer in het gezin kan blijven wonen.
De stichting is in 2006 opgericht en inmiddels biedt men diverse soorten
van zorg aan; o.a. logeren, dagbesteding en vakantie opvang. De stichting is
gevestigd in de oude pastorie in Lutjebroek. Er wordt gewerkt met
professionele begeleiders, die worden betaald uit de WLZ (Wet Langdurige
Zorg) Daarnaast vinden talloze vrijwilligers en stagiaires een plek bij de
stichting. Zij dragen belangeloos hun steentje bij op diverse manieren. Voor
de aanschaf van hulpmiddelen, speciaal aangepaste spelmaterialen en
vervoersmiddelen is de stichting afhankelijk van schenkingen en donaties.
1 juli 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.
8 juli Stichting M.A.F. (Mission Aviation Fellowship)
MAF verzorgt luchtverbindingen voor diverse
hulporganisaties. Met ca. 130 vliegtuigen vliegt deze
“non-profit organisatie” in 30 van de armste landen.
Men komt op plaatsen die bijna onbereikbaar zijn. Ze stellen zo de
hulpverleners in staat hun hulp zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.
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15 juli 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.

Bij de diensten
3 juni eerste zondag na Trinitatis
Kleur: groen, kleur van de Hoop.
Lezing: : Exodus 3:1-6 en Johannes 3:1-16
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in
de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze
zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb…’

10 juni tweede zondag na Trinitatis
Kleur: groen, kleur van de Hoop.
Lezing: Rechters 12: 1--6 en Marcus 3: 20–35
‘Wanneer de mens naar de maat der mensen leeft en niet naar de maat van
God, wordt hij de duivel gelijk’, leerde Augustinus.

17 juni derde zondag na Trinitatis
Kleur: groen, kleur van de Hoop.
Lezing: Ezechiël 17: 22–24 en Marcus 4: 26–34
De graankorrel groeit en bloeit tot woonplaats van
velen.
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24 juni eerste zondag van de zomer
Kleur: groen, kleur van de Hoop.
Lezing: Job 30: 15–26; 38: 1 en Marcus 4: 35–41
Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind
bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil.’

1 juli tweede zondag van de zomer
Kleur: groen, kleur van de Hoop.
Lezing: Jesaja 3: 25–4, 6 en Marcus 5: 22–43
Ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan.
Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was
weggestroomd.

8 juli derde zondag van de zomer
Kleur: groen, kleur van de Hoop.
Lezing: Ezechiel 2: 1-7; Marcus 6: 1-6a
En Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn
verwanten en in zijn huis ongeëerd.

15 juli vierde zondag van de zomer
Kleur: groen, kleur van de Hoop.
Lezing: Jesaja 52: 1-6 en Marcus 6: 6b-13
En indien een plaats u niet ontvangt en zij niet naar u luisteren, gaat
daarvandaan en schudt het stof af, dat aan uw voeten is, hun tot een
getuigenis.
Bedankt.

De reis naar Malta, Sicilië en Rome was voor mij snel voorbij. Binnen twee
dagen werd ik gebeld door mijn broer dat onze moeder op sterven lag.
Helaas was ze al overleden toen ik terugkwam in Nederland.
Een treurige tijd dus, in plaats van een heerlijke vakantie. De warmte,
troosten, belangstelling uit onze gemeente hebben mij heel goed gedaan.
Van bloemen tot veel kaartjes. Iedereen bedankt hiervoor.
Hanneke Simons
P.S.. in september ga ik naar Sicilië met mijn dochter! Rome zal ik hopelijk
een andere keer nog zien.
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Collecteopbrengsten
En de bloemen
waren voor :
18 maart :
Kerk
Kinderarbeid India

€ 97,15
€ 190,55

22 maart:
Leerhuis

€

25 maart :
Kerk
Mothers Union, Noord-Oeganda

€ 70,95
€ 133,25

Fam. Karimi

1 april :
Kerk
Stichting June

€ 111,35
€ 151,55

Mevr. Maassen

8 april :
Kerk
Stichting Kartini

€
€

48,95
65,75

Mevr. Simons

15 april :
Kerk
Dorcas

€
€

33,60
71,35

Mevr. Stienstra

22 april:
Kerk
Inloophuis ‘de Baanbreker’

€
€

63,55
99,60

Dhr. Jurg

29 april:
Kerk
Inloophuis ‘Pisa’

€ 67,95
€ 121,25

Dhr. Vervelde

6 mei:
Kerk
Versterk de Kerk

€
€

53,55
62,70

Mevr. Poppe
Fam. Verburg

13 mei:
Kerk
Stichting Down

€
€

57,40
72,85

Mevr. Veldhuisen
Mevr. Stienstra

20 mei:
Kerk
Ziekenhuis in Jordanië

€ 77,20
€ 142,10

Fam. Kleton

83,80

Fam. Mosis
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Ter overweging
ZEG NIET
Zeg niet Vader
als jij je niet als zoon gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt.
Zeg niet Uw koninkrijk kome
als je het verwart met materieel succes.
Zeg niet uw wil geschiede
als je het niet accepteert wanneer je die niet bevalt.
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood
als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.
Zeg niet Vergeef ons onze schulden
als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet Leid ons niet in verzoeking
als jij jezelf eraan blootstelt.
Zeg niet Verlos ons van de boze
als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.
Zeg niet Amen
als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.
auteur onbekend
Bron: tekst gevonden in een Franse kerk en vertaald in
het Nederlands door Kees van Veen, zinrijk.nl

Bedankjes.

Ik wil eerst hartelijk bedanken voor de bloemen die ik uit de kerk mocht
ontvangen, ik was er zeer door verrast.
Ik was in afwachting van een operatie voor het verwijderen kanker poliep op
een darm toen ik plotseling in het WFG opgenomen moest worden
met enorme pijnen en binnen 8 uur werd ik aan de galblaas geopereerd.
Inmiddels weet ik dat ik 2de pinksterdag op weer opgenomen word en de
andere dag geopereerd ,één nacht blijven en dan naar huis.
Er zijn verder geen uitzaaiingen, dus loopt dat tot dusver goed af.
Hartelijke groet
Henk Vervelde.

Beste mensen,
Hierbij hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk op zondag 22 april. Die
week was ik behandeld tegen een hartritmestoornis. Voorlopig word ik
uitvoerig in de gaten gehouden door de cardiologen van het AMC en het
WFG. Op dit moment is het resultaat uitstekend. Volgens de cardiologen
wijst dat op erop dat mogelijk ook voor langere termijn de stoornis is
verholpen. Daar gaan we dus maar vanuit. Iedereen die belangstelling heeft
getoond: van harte bedankt. Het was hart(!)verwarmend.
Wim Jurg.

Wij willen jullie heel hartelijk bedanken voor het medeleven in een
spannende tijd voor ons.
Eerst omdat we niet mee konden met de reis, vanwege knieproblemen.
Een broer van mij overleden, gelukkig dat wij thuis waren.
11 Mei heb ik een knieoperatie gehad, wat erg pijnlijk is. Maar we hopen
op betere tijden.
Wij hebben veel telefoontjes, kaarten en bloemen gehad en willen iedereen
bedanken voor zoveel liefde.
Groetjes Annie en Klaas Stienstra.
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TWIN PROJECT
MOEDER- EN KINDKLINIEK PENDEMBU
Acht jaar geleden ben ik, als verloskundige, bij jullie geweest om te vertellen
over het Twin Project van de Verloskundigen in Nederland en over mijn eigen
project hierin. Het project met als doel, te werken aan milleniumdoelen 4 en
5 : het terugdringen van kind- en moedersterfte.
In dit project was ik gekoppeld aan een verloskundige Dorothy in Siërra
Leone.
Dorothy liet mij de door de oorlog verwoeste kliniek naast haar huis in
Pendembu zien. Haar wens was om de kliniek weer opnieuw op te bouwen
en te gebruiken als moeder- en kind centrum.
Een kliniek waar een ambulance zou komen, zodat bij ernstige complicaties
bij bevallingen en zieke kindjes de moeder en kindjes vervoerd konden
worden naar Kailahun. Daar is een ziekenhuis met operatiekamers.
Ik heb ervoor gezorgd dat er als eerste er 2 ambulances naar Sierra Leone
gebracht werden.
Vervolgens hebben we bedrijfs- en verbouwplannen gemaakt voor de kliniek.
Daarna is de kliniek totaal opgeknapt en geopend - sinds 2013 - met een
prachtige verlos-afdeling voor moeder. De verlosafdeling draagt zelfs mijn
naam!
Tegenslagen komen en gaan weer in het leven in Pendembu. Een jaar nadat
de kliniek
geopend was,
en de
zwangere en
zieke mensen
een prachtig
kliniekje
hadden, brak
de ebola
epidemie uit.
De kliniek
moest toen
gesloten
worden.
Maar uiteindelijk hebben ze ook dat weer overwonnen. De kliniek is weer
open. De zwangere vrouwen kunnen goede zorg krijgen en veilig bevallen.
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Iedere week heb ik contact met de
verloskundige daar en kan ik zorgen voor
dat er (verloskunde-) spullen, en ook
babykleertjes en -dekentjes met regelmaat
naar de kliniek verzonden worden.
Ook het Twin Project van de Nederlandse
verloskundigen gaat verder en we zijn nu
bezig om onze kennis te geven aan de
verloskundigen in Sierra Leone én Ghana
zodat zij moeilijke onderwerpen samen en
met hulp van ons kunnen uitwerken.
Een prachtige kans om zo de moeder- en
kindersterfte omlaag te brengen!
Geld voor dit project, gegeven door jullie
lieve gemeente , is erg goed besteed.
Weet dat de dankbaarheid enorm is bij alle
mensen in Pendembu en ook bij de
verloskundigen van Sierra Leone én Ghana!
Heel veel dank,
Jacqueline van der Meer
Verloskundige

Van de ZWO
Er zullen levens verloren gaan . . . 
ŽŶĚĞƌĚĂŐϭϳŵĞŝϮϬϭϴ
ZƵŝŵϭϰĂŶŐƐƚĂĂŶũĂŐĞŶĚĞĚĂŐĞŶƐũŽŬƚĞŶ/ďƌĂŵ;ϵͿƐĂŵĞŶŵĞƚǌŝũŶĨĂŵŝůŝĞ
ĚŽŽƌĚĞŽĞƌǁŽƵĚĞŶǀĂŶDǇĂŶŵĂƌŽŵĚĞŐƌĞŶƐŵĞƚĂŶŐůĂĚĞƐŚƚĞďĞƌĞŝŬĞŶ͘
ĞŚĞůĞǁĞŐǀƌĞĞƐĚĞŚŝũǀŽŽƌƐŽůĚĂƚĞŶŽĨůŽŬĂůĞŵŝůŝƚŝĞŐƌŽĞƉĞŶ͘ĂƚǁĂƐĂĐŚƚ
ŵĂĂŶĚĞŶŐĞůĞĚĞŶ͘EƵ͕ŝŶŚĞƚǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶŬĂŵƉǀĂŶĂŶŐůĂĚĞƐŚŽǆΖƐĂǌĂƌ͕
ŬŝũŬƚŚŝũĂŶŐƐƚŝŐŶĂĂƌĚĞůƵĐŚƚ͕ŝŶĂĨǁĂĐŚƚŝŶŐǀĂŶĚĞĚŽŶŬĞƌĞǁŽůŬĞŶŶƵŚĞƚ
ƌĞŐĞŶͲĞŶĐǇĐůŽŽŶƐĞŝǌŽĞŶŝƐďĞŐŽŶŶĞŶ͘
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'ƌŽƚĞŐĞǀŽůŐĞŶǀĂŶĐǇĐůŽŶĞŶ
ŽǆΖƐĂǌĂƌŝƐĞĞŶǀĂŶ
ĚĞŵĞĞƐƚ
ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐƐͲ
ŐĞǀŽĞůŝŐĞŐĞďŝĞĚĞŶŽƉ
ĂĂƌĚĞ͘EĂĂƐƚ
ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐĞŶǌŽƌŐƚ
ĚĞŐĞŽŐƌĂĨŝĞǀĂŶ
ĂŶŐůĂĚĞƐŚŽŽŬǀŽŽƌ
ĚŽĚĞůŝũŬĞƐƚŽƌŵĞŶ͘
ĞŶĐǇĐůŽŽŶŝŶϭϵϳϬ
ĚŽŽĚĚĞϯϬϬ͘ϬϬϬ
ŵĞŶƐĞŶ͘ĞŶĂŶĚĞƌŝŶ
ŚĞƚǌĞůĨĚĞŐĞďŝĞĚŝŶϭϵϵϭůŝĞƚϭϬŵŝůũŽĞŶŵĞŶƐĞŶĚĂŬůŽŽƐ͘ǇĐůŽŽŶ^ŝĚƌ͕ƚŝĞŶ
ũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶ͕ǀĞƌŵŽŽƌĚĚĞϭϬ͘ϬϬϬŵĞŶƐĞŶ͘
ĞŬĂŶƐŝƐŐƌŽŽƚĚĂƚĚĞĐǇĐůŽŶĞŶŚĞƚŐĞďŝĞĚĚŝƚũĂĂƌǁĞĞƌƚƌĞĨĨĞŶ͕ŵĂĂƌŶƵǌŝũŶ
ĞƌŵĞĞƌĚĂŶĞĞŶŵŝůũŽĞŶŶŝĞƵǁĞŝŶǁŽŶĞƌƐĚŝĞƐůĂƉĞŶŝŶƚĞŶƚĞŶŽĨďĂŵďŽĞĞŶ
ǌĞŝůĚŽĞŬ͘,ƵůƉŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐǀƌĞǌĞŶĚĂƚĞĞŶƚǁĞĞĚĞĐĂƚĂƐƚƌŽĨĞĚĞZŽŚŝŶŐǇĂǌĂů
ƚƌĞĨĨĞŶ͘ΗƌŐĂĂŶĚĂŶǌĞŬĞƌůĞǀĞŶƐǀĞƌůŽƌĞŶΗ͕ǌĞŐƚZŽďǀĂŶKŽŝũĞŶ͕
ǁŽŽƌĚǀŽĞƌĚĞƌǀĂŶ<ĞƌŬŝŶĐƚŝĞĞŶ/K͘Η,ĞƚŝƐŐĞǁŽŽŶĞĞŶŬǁĞƐƚŝĞǀĂŶ
ŚŽĞǀĞĞů͘Η
ǇĐůŽŽŶƉƌĞǀĞŶƚŝĞ
ŝƚƚĞƌĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶŚĞďďĞŶĂŶŐůĂĚĞƐŚŐĞůĞĞƌĚŚŽĞũĞĐǇĐůŽŶĞŶĞŶ
ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐĞŶŵŽĞƚĂĂŶƉĂŬŬĞŶ͘^ĂŵĞŶŵĞƚĚĞƌĞŐĞƌŝŶŐǌĞƚƚĞŶ/KĞŶ
<ĞƌŬŝŶĐƚŝĞǌŝĐŚĂůũĂƌĞŶŝŶǀŽŽƌŚĞƚŵĂŬĞŶǀĂŶŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ
ŽŵŚĞƚƉƵďůŝĞŬƚĞǁĂĂƌƐĐŚƵǁĞŶĞŶŚĞƚǀĞƌůŝĞƐǀĂŶŵĞŶƐĞŶůĞǀĞŶƐƚĞ
ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĞŶ͘


Vieringen in RIGTERSHOF in de serre.
Donderdag ’s morgens om 10.00 uur (tenzij anders aangegeven)
• 7, 14, 21 en 28 juni

- Ineke Koomen en Ria Botman

• 5 juli

- Piet Pels

• 12 en 19 juli

- Ineke Koomen en Ria Botman
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Van de kerkrentmeesters

Dodenherdenking op Begraafplaats Broekerhaven
Het 4 mei comité van de gemeente Stede Broec heeft er dit jaar voor
gekozen om meer aandacht te schenken aan de oorlogsslachtoffers op
de diverse begraafplaatsen. Op onze begraafplaats ligt de gesneuvelde
boordschutter Barry Evans begraven. Zijn vliegtuig is neergestort bij
Venhuizen. Het is een officieel oorlogsgraf van het Gemenebest.
Door burgemeester Wortelboer werd een bloemstuk gelegd. Een
erewacht van veteranen stond tijdens de 2 minuten stilte in de houding.
Piet klaver, die het kerkhof verzorgt en Hottem Veenstra waren namens
de begraafplaats aanwezig.
De vader van Piet Klaver heeft na de oorlog familie van Barry Evans
ontvangen, die het graf toen hebben bezocht.
Het was een kort, maar toch indrukwekkend moment.
Hottem Veenstra
17

VERVOLG
De K is van de Kerk van de Friezen in Rome
Waar wij als protestanten ook mochten komen
De L is van Lia, zij kan genieten van schoonheid zozeer,
Dat ze liever minder ziet dan meer
De L is van Lize, naast haar man een stil water
Maar diepe gronden, dat merk je pas later
De M is van Martina, het minst populair
Maar het bezoek aan de Etna was spectaculair
Ze leerde ons lossen, en dat elke dag
Een mooie taal die de Belgische ons bracht
De M is van Medina, wat oud is die stad
Met daarnaast, iets nieuwer, en ondergronds, Rabat
De M is ook van Monreale met prachtig mozaïek
Dit soort kerken is zonder meer fotogeniek
De N is voor Nel, zij was heel kerkenmoe
En kreeg vervolgens nog 8 kerken toe
De N is van Norman, met een carrière als tolk
Maar niet tot genoegen van heel het volk
En verder een drinker van wijn van formaat
Die gezellig met andere groepsleden praat
De N is van Nanne, die leidde ons rond
Hij blijft van nature nogal eens op de achtergrond
De N is van Viking, ook Noorman genoemd
Ze zijn op Sicilië zonder meer beroemd
De O is van Oriënteren en dus van Oriënt,
Handig voor wie het oosten herkent
De P is van Paulus, het hart van de reis
En verder van Petrus, Palermo, Pantheon en Paradijs
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De Q is van Quora, een Malteser stad
Zoals je er op Malta een heleboel had
De R is van Rudy, kreeg als tolk een beetje een klus
Italiaans, soms Spaans, maar wel voor in de bus
De S is, hebt u even, van Sint Pieter, Sixtijnse kapel, San Sebastián, Sint
Paulus, Sint Petrus, en eindeloos veel Santen,
Eerlijk is eerlijk, katholieken weten van wanten.
De S is ook van Sicilië, Siracuse en van Segesta,
een vrijzinnige tempel
Midden in de heuvels, onverwacht, een schoonheid warempel
De T is van Trudie, een dappere vrouw
Ook tijdens de reis, haar ouderlingschap trouw
De T is van Tinie, die van alles genoot,
Zij maakte haar Anja via de app steeds deelgenoot
De U is de keuze, hoe spreek je Kees aan
Vousvoyeren, tutoyeren, wat moeten we ermee aan
De V is van Vrouwkje, zij is voor veel in
Een fles wijn en een grappa, die gaan er wel in
De V is natuurlijk ook van het Vaticaan
Daar keken we vanuit Madre Pie 5 dagen tegenaan
De W is van niks, hij speelde geen rol
Maar wij als geheel, wij maakten veel lol
De X is van Pausen met 10 in hun naam
We hebben ze allemaal in de Sint Pieter zien staan
De IJ is van IJsje, Italiaans is wat je hier ziet
In een hoorntje, op een broodje en sommigen ‘niet’
De Z is de Zegen, ergens hoog in een raam
Sprak Paus Franciscus die in Gods naam
De Z ook van Zegen op al onze wegen
En morgen weer thuis in de Hollandse regen
Rome, 16 april 2018,
Joki Harms
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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

4 juli 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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