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Verdriet? Verlies? 
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Dit jaar is het 50 jaar geleden, dat in Amerika 
Ds. Martin Luther King werd  vermoord. Ook in 
dit jaar overleed de Amerikaanse evangelist 
Billy Graham.  
Deze twee markante mannen hebben elkaar 
goed gekend. Billy Graham heeft nadrukkelijk 
afstand genomen van de apartheid, toen hij in 
Zuid Afrika was. Graham hield toen zijn eerste 
evangelisatiecampagne in dat land.  
Ook in de VS gaf hij blijk van zijn afkeer van 
rassendiscriminatie. Zo betaalde Graham in de 
jaren zestig verschillende keren de borg voor 
Martin Luther King, toen deze gevangen 
genomen was.  
Over beide mannen is in deze SAMEN een 
column te lezen: van Rob van Essen (over 
Graham) en Corrie Nicolay (over King) : 
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De diensten van de Protestantse Gemeente  worden elke zondag gehouden 
in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.  
 
15 juli - 10.00 uur     

Voorganger : Mw. A. Kraal, Venhuizen 
Ambtsdragers : Mw. Gerding, Hr. Visser en Mw. Broekstra 
Organist : Hr. Maring 
Collectes : Kerk en Liliane Fonds 
Oppas/kindernevendienst : Geeske Dudink 
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra 

22 juli - 10.00 uur   

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Mw. De Kroon, Mw. Simons en Mw. Jonkman 
Organist :    Hr. Maring  
Collectes : Kerk en Leger des Heils 
Oppas/kindernevendienst : Coby Pels  
Koster : Hr. Petten 
Auto-ophaaldienst : ???? 

29 juli - 10.00 uur   

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Hr. Blaauwkamer, Mw. Jonkman  
  en Mw. Lasschuit 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Sensoor 
Koster : Mw. Maassen  
Auto-ophaaldienst : ???? 

5 augustus - 10.00 uur   

Voorganger : Mw. Ds. T. de Vlieger, Enkhuizen 
Ambtsdragers : Mw. Gerding, Mw. Vissers en Mw. Boender 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Stichting June 
Koster : Hr. en Mw. De Vries 
Auto-ophaaldienst : Hr. Vissers                     

Na de dienst is er gezamenlijk koffie- en thee drinken 
“of een glaasje limonade”. 

Kerkdiensten 
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12 augustus - 10.00 uur     

Voorganger : Ds. K. Santing, Ede 
Ambtsdragers : Mw. De Kroon, Mw. Lasschuit en Mw. Broekstra  
Organist : Hr. Maring 
Collectes : Kerk en Inloophuis De Baanbreker 
Koster : Hr. Lasschuit  
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra  
 
19 augustus - 10.00 uur     

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Hr. Verbeek, Mw. Simons en Hr. Visser 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en ‘Kerk in Actie’ 
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Mw. De Bruin

   

 

Kroniek van een dorpsdominee 150 

Mijn wens voor het weer in juni is glansrijk vervuld, al is het druppie 
regen zo goed als uitgebleven. Inmiddels kan mijn tuin wel twee 
druppies gebruiken. Het mooie weer brengt meer buitenleven mee en 
meer contact met de buren en een beetje vakantiegevoel. 

Afgelopen zondag kregen wij de bloemen uit de kerk, waarvoor 
hartelijk dank. Ik dacht dat het te maken had met de geboorte op 30 
juni van onze kleinzoon Samuel Nanne Haspels, waar we heel blij mee 
zijn. Een mooie Bijbelse naam en de vernoeming waar ik wel groots op 
ben. Maar de heugelijke gebeurtenis bleek nog onbekend; het was 
vanwege allerlei kleine lichamelijke ongemakken waar Joki en ik 
tegenaan gelopen zijn. De ouderdom komt met gebreken. 

Inmiddels is onze vakantieperiode bekend; de eerste twee weken van 
augustus gaan we op pad naar onbekende oorden. 

Pastoralia 
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Tot die tijd zijn we bezig o.a. met de voorbereidingen voor het nieuwe 
seizoen. Joki heeft een ‘opdracht’ uit Hoorn om enkele kunstwerken te 
maken rond aartsvader Abraham. En ik denk alweer aan het nieuwe 
seizoen. Zoals elk jaar starten we met een serie van drie diensten in 
september. De eerste zondag staat in het teken van de eventuele 
bevestiging/afscheid van ambtsdragers. De tweede zondag valt in het 
weekend van Open Monumentendag – dit jaar met als thema: in 
Europa. En de derde zondag is startzondag met gezamenlijk ontbijt. Op 
de een of andere manier proberen we steeds deze drie zondagen te 
verbinden rond één thema, zoals Luther vorig jaar. Dit keer willen we 
iets doen met de orde van dienst of liturgie, de onderdelen van een 
kerkdienst dus. “Van een andere orde” zou ik het thema als werktitel 
willen meegeven. Het gaat er natuurlijk om, dat we met z’n allen in 
gesprek komen over de samenkomst op zondagmorgen. 

Nu goed, binnenkort vergadert de liturgiecommissie hierover, dus 
daarna zijn we weer een stapje verder. 

De laatste twee zondagen van juli hoop ik over Psalm en Evangelie te 
(s)preken. Mocht u binnenkort op vakantie gaan dan wens ik u alle 
goeds en de thuisblijvers zie ik wellicht in de kerkdiensten. 

 
Met broederlijke groet, 

Nanne Haspels 
 
 

  
onderdag ’s 

•  
•  
•   
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Toelichting bij de collectes. 
 
15 juli     

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. 
 

Het Leger des Heils is bekend als een organisatie die er voor 
iedereen is en die iedereen helpt, ongeacht geloof, ras of 
overtuiging. 

29 juli     

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. 
 
5 augustus    Stichting June 

Stichting June heeft als missie: de levensomstandigheden in Gambia 
verbeteren. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van kleinschalige 
projecten zoals de bouw van scholen, een brug, diverse machines en 
waterputten.  
Daarnaast zorgt de stichting ervoor dat kinderen naar school kunnen 
door middel van sponsoring. Alle projecten worden uitgevoerd door 
Gambianen, waardoor zij ook inkomsten genereren. Stichting June is 
een onafhankelijke niet politieke en niet religieuze stichting. 
      
12 augustus   Inloophuis De Baanbreker 

Inloophuis de Baanbreker in Enkhuizen is een gezellige 
ontmoetingsruimte voor iedereen die daar behoefte aan 
heeft. Met name voor mensen met een psychiatrische achtergrond, een al 
dan niet lichamelijke handicap, of een  

Van de Diaconie  
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chronische ziekte. Bij signalen dat ondersteuning nodig is, kan men direct 
hulp bieden, of mensen de juiste weg wijzen. 
 
19 augustus    Kerk In Actie 
 
 

 

 

Kleur: groen, kleur van de Hoop. 
Lezing: Jesaja 52: 1-6 en Marcus 6: 6b-13 

Op een dag riep hij de twaalf leerlingen bij zich en 
stuurde ze twee aan twee op weg...

Kleur: groen, kleur van de Hoop. 
Lezing: Jeremia 23: 1-6 en Marcus 6: 30-44 

Andreas zel: “Er is hier een jongen met vijf broden en twee vissen...” 

Kleur: groen, kleur van de Hoop. 
Lezing: Jesaja 63: 7-14 en Marcus 6: 45-52 

Kom we gaan naar een stille plek om wat te rusten... 

Kleur: groen, kleur van de Hoop. 
Lezing: Deuteronomium 10: 12-21 en Marcus 7: 1-23   

Het brood dat God geeft komt uit de hemel en geeft eeuwig leven.

Kleur: groen, kleur van de Hoop. 
Lezing: 2 Koningen 4: 8-18 + 37 en Marcus 7: 24-30 

Het hemelse brood is gegeven zodat wij elkaar het brood kunnen 
geven om bij God te komen. 

Bij de diensten 
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Collecteopbrengsten 

Kleur: groen, kleur van de Hoop. 
Lezing: Jesaja 35: 1-10 en Marcus 7: 31-37  

Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt,  
die krijgt het eeuwige leven. 
 

 

                                                                         En de bloemen         
               waren  voor : 
 

27 mei : Oecumenische dienst 
Stichting Leergeld West-Friesland  €  540,00 
 
3 juni : 
Kerk €     34,50  Piet Abbekerk 
JOP €     53,05  Jomiek Gerding 
    Annemarie Broekstra 
 
10 juni :  
Kerk                   €     50,10  Ds. Borst 
Twin Project €     74,20  
 
17 juni :  
Kerk €     58,15   Fam. Boon 
Versterk de Kerk €     75,90  
 
24 juni : 
Kerk €     35,75  Dhr. Heijboer  
Stichting Merakel €     62,22 
 
1 juli: 
Kerk € 37,00  Fam. Haspels 
Simavi € 54,60 
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DE ERFENIS VAN BILLY GRAHAM 
Het overlijden van de Amerikaanse evangelist Billy Graham (99 jr.) kreeg ook in 
Nederland veel aandacht. Het viel mij op hoe welwillend hij – ook in de niet-
christelijke pers – werd geportretteerd. In heel zijn lange carrière geen financiële of 
amoureuze schandalen.  
Hij was een evangelist in de methodistische traditie, die in Nederland aanvankelijk 
via het Leger des Heils voet aan de grond kreeg. Bewogen prediking en de 

uitnodiging voor Christus te kiezen.  
De evangelisch/piëtistische traditie waaruit hij 
voort kwam was wel sociaal bewogen, maar 
geloven was toch allereerst een zaak tussen 
God en de enkeling.  

Dat Graham later in zijn bediening een soort 
‘tweede bekering’ kende, is in Nederland 
minder bekend. In 1979 publiceerde 
‘Hervormd Nederland’ een interview met hem, 

dat een deel van zijn conservatieve achterban voorgoed van hem vervreemde. Hij 
zei: ‘Sinds de strijd tegen de slavenhandel zijn veel christenen in Amerika hun 
verantwoordelijkheid voor het bestrijden van het sociale kwaad uit het oog verloren. 
Ik denk dat christenen hun sociale betrokkenheid aan het herwinnen zijn, omdat ze 
inzien dat het God om de gehele mens gaat. We moeten aan de weet komen wat 
de Bijbel zegt over onze prioriteiten, onze levensstijl en onze taak in de wereld’.  
Grahams opstelling tegen de kernwapens wordt beïnvloed door een bezoek dat hij 
in 1978 aan Auschwitz brengt. Alhoewel hij geen voorstander was van eenzijdige 
ontwapening, noemde hij de reusachtige uitgaven voor wapens ‘dwaas en 
krankzinnig’. Graham: ‘Volgens mij heeft president Truman een fout begaan door de 
eerste atoombom te gooien. Hadden wij hem maar nooit gebouwd’. 
Fundamentalistische voorgangers zagen het als een bevestiging van hun stelling 
dat Graham het evangelie verwaterde, door met vrijzinnige kerken samen te werken. 
Als Graham in 1986 evangelisten uit het Oostblok naar de Amsterdamse RAI nodigt 
voor een conferentie, schelden ze hem een ‘lieveling van de Russen’. ‘Moskou heeft 
hem ingepast in hun strategie om het Westen te verzwakken’.  

In 1979, nog vóór het interview in Herv. Nederland, is Graham geïnteresseerd in het 
idee een wereldconferentie van christelijke kerken voor ontwapening bijeen te 
roepen. Bisschop Toth, van de Praagse Vredesconferentie wilde dat de ‘Jesaja 
Conferentie’ noemen.  

Graham, en zijn organisatie, is ook initiatiefnemer en medefinancier van de 
‘Lausannebeweging’. Een soort ‘Evangelical supernetwerk’ met wereldevangelisatie 
als hoofddoel. Maar binnen deze beweging zijn het vooral christenen uit de Derde 
Wereld die aandacht vragen voor vragen van vrede en gerechtigheid. In 1974 
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komen 2700 gelovigen in Lausanne bij elkaar. Vierhonderd daarvan, voornamelijk 
Afrikanen en Aziaten, doen een oproep aan hun medeconferentiegangers om te 
werken aan de strijd tegen honger en de nationale oorlogs- en geweldsziekte.  

Wijlen professor Berkhof zei in die periode dat de evangelischen de Wereldraad van 
Kerken wel eens links in konden gaan halen. Maar waarom ‘inhalen’ als 
samenwerken meer resultaat oplevert? In de Nederlandse ‘Michabeweging’ werken 
evangelische organisaties en ‘Kerk in Actie’ van de Protestantse kerk zusterlijk 
samen om deze wereld schoner en rechtvaardiger te maken.  
De methodist Billy Graham waagde het van mening te veranderen. Door zich 
opnieuw te bekeren, bleef hij anderen inspireren.  

 
Rob van Essen 

Foto op de omslag 
 
De atalanta. 

Deze mooie vlinder is een opvallende trekvlinder met een spanwijdte 
van 5-6 centimeter. In Nederland komen twee generaties per jaar voor.  
De eitjes worden een voor een op de brandnetel afgezet. 
Men kan deze vlinder vrijwel overal tegenkomen, tot meer dan 2000 
meter hoogte in de Alpen. Ze overwinteren in Zuid-Europa en trekken in 
het voorjaar naar het noorden. De vliegtijd in Noordwest-Europa is van 
mei tot oktober. In het najaar trekt een deel van de aanwezige vlinders 
weer terug en planten zich daar voort. Soms probeert de volwassen 
vlinder in Nederland te overwinteren, maar in het algemeen zonder 
succes. Toch worden al vroeg in het jaar atalanta’s waargenomen. 

De hoogste aantallen worden gevonden in jaren waarin het in mei en juni warm weer is. De meest 
noordelijke plaats waar de vlinders kunnen overwinteren is het uiterste zuidwesten van Duitsland.  
Het vliegen tijdens het trekken gebeurt soms op grote hoogte (soms 's nachts) door gebruik te 
maken van noordenwind. Zo hebben de vlinders ongeveer vijf weken nodig om van Finland naar 
de Middellandse Zee te vliegen. 
Ze leven vooral van nectar, maar ook wel van boomsappen en rottend fruit. De nectar likken ze 
op met hun lange roltong die normaal opgerold is. Nectarplanten zijn verscheiden, zoals 
bloeiende liguster en klimop, buddlea (vlinderstruik), hemelsleutel, enzovoort.  
 
 

11



Jaarlijks Seniorenreisje  
dinsdag 22 mei 
Verslag. 

We vertrokken met de bus 
(ca. 50 personen) naar 
Maarssen. We hadden 
prachtig weer en de sfeer 
was uitstekend en gezellig.  
Nel kwam in de bus langs 
en trakteerde ons op 
heerlijke snoepjes (school-
reisje).  
Aangekomen in Maarssen 
lag de boot 'de River Cloud' 
voor ons klaar. We gingen 
aan boord en dronken 
beneden koffie met heerlijke appeltaart. Doordat het weer zo mooi was, 
konden we naar boven en hadden we prachtig uitzicht over de Vecht 
(Maarssen-Breukelen v.v.).  
De kapitein, tevens gids, vertelde ons de bezienswaardigheden. We zagen 
mooie villa's met verzorgde tuinen, romantische theekoepels (één met plat 
dak), imposante gebouwen, waaronder kasteel Nyenrode, en de steenfabriek 
'Vecht en Rhijn' ; 

Het was genieten op de Vecht, zelfs 
kleindochter Iris van Nanne en Joki 
genoot ook zichtbaar.  
Er werden veel foto's gemaakt, een 
kleine impressie zien jullie bij dit stukje. 
Terug in Maarssen stapten we weer in 
de bus en reden we richting De Bilt. 
Daar wachtte ons een heerlijk en goed 
verzorgd warm en koud buffet met 
vooraf een drankje. Een ieder genoot 
van de maaltijd en werd het daarna tijd 
om richting Grootebroek te gaan.  

De terugreis verliep prima zonder files. We kwamen ca. 18.00 u. aan bij 'De 
Oude Kerk'. We namen afscheid en bedankten An en Rim voor de geweldige 
dag. Daarna ging een ieder weer huiswaarts, na een gezellige en reuze 
voldane dag.  

Ina Tol en Tinie Plantinga. 
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PAUSBEZOEK WERELDRAAD 
VAN KERKEN  
door ds. Karin van den Broeke 

 
Al vanaf het allereerste treffen van het 
uitvoerend comité is een zekere spanning 
voelbaar: de paus komt, en dat brengt veel in 
beweging.  
Honderden journalisten hebben zich gemeld, 
een forse beveiligingsoperatie samen met de 
Zwitserse overheid is gaande. En in de 
wandelgangen klinken ook wel wat vragen: 
‘We hebben toch de paus niet nodig om te 
bewijzen dat de Wereldraad zinnig is?’  
Dat laatste klopt natuurlijk. De “Wereldraad 

van Kerken” is een prachtige gemeenschap van kerken waarin al zeventig jaar 
lang het onderling verstaan en de onderlinge verbondenheid van kerken 
groeit.  

Paus Franciscus bezocht op   
22 juni de vergadering van het 
centraal comité (bestuur) van 
de Wereldraad van Kerken.  
Ds. Karin van den Broeke is 
namens de Protestantse Kerk 
bestuurslid van de Wereldraad 
van Kerken. Het bezoek van de 
paus raakt haar veel meer dan 
ze van tevoren had gedacht. 
'Wij zijn pelgrims op dezelfde 
weg'. 
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De Wereldraad van Kerken heeft op tal van plaatsen concreet bijgedragen 
aan het verbeteren van het welzijn van mensen en aan de ontwikkeling van 
vredesprocessen. De Wereldraad van Kerken brengt mensen met 
verschillende geloofs- en culturele achtergronden met elkaar in gesprek en 
bevordert het onderling verstaan.  
En toch is het niet altijd eenvoudig om aan zo’n veelkleurige gemeenschap 
gezicht te geven. Het bezoek van de paus helpt in elk geval om de Wereldraad 
in het nieuws te krijgen. 
 
Het werd een mooi bezoek, waarin de paus heel nadrukkelijk liet blijken veel 
meer oecumenische toenadering te zoeken.  
Persoonlijk was ik verbaasd dat zijn komst in de kapel van het oecumenisch 
centrum van de Wereldraad me toch veel meer raakte dan ik tevoren, als 
nuchtere protestant, gedacht had.  
Mogelijk werd de ontroering ook wat aangewakkerd door de sfeer van lang 
wachten met ‘maar’ 300 mensen die dit bijzondere moment gaan 
meemaken. Leden van het “Central Committee”, bijzondere gasten zoals de 
voormalige secretarissen-generaal, enkele fotografen en journalisten waren 
er. Hier en daar volgden mensen via een livestream dat de paus geland was 
op het vliegveld. Zo nu en dan hoorden we een beveiligingshelikopter 
overvliegen. En dan opeens: groot gejuich buiten als teken dat de paus het 
oecumenisch centrum bereikt heeft.  
Als de paus binnenkomt treft de combinatie me van een toch ietwat 
kwetsbare gestalte met een bijzonder aandachtige blik. Het doet me goed dat 
we de liturgie met een Argentijns lied openen: in de Wereldraad is altijd een 
rijkdom aan liederen aanwezig in verschillende talen en vanuit verschillende 
culturen. Dit is een mooie kans om aan te sluiten bij de gast die ontvangen 
wordt. 
 
Wanneer de paus eenmaal spreekt, blijkt hoezeer ook hij zijn best doet om 
aansluiting te zoeken. De Wereldraad roept op tot een wereldwijde 
pelgrimage van gerechtigheid en vrede. En de paus maakt dat beeld van 
onderweg zijn tot leidraad van zijn verhaal. ‘Walking in the Spirit’, noemt hij 
het, met een verwijzing naar Galaten 5.  
‘Walking in the Spirit’ betekent, volgens de paus in deze toespraak, dat je het 
wereldse van je af moet gooien. Alle gescheidenheid tussen kerken is het 
gevolg van het feit dat we een al te wereldse mindset toegelaten hebben, van 
vooral om onszelf denken. De oecumenische beweging heeft de gave van de 
Geest.  
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“Lieve broeders en zusters, ik heb ernaar verlangd om hier te zijn, een pelgrim 
die zoekt naar eenheid en vrede. Ik dank God dat ik u hier gevonden heb, 
broeders en zusters die diezelfde reis al aan het maken zijn. Voor ons als 
christenen is ‘samen op weg zijn’ niet een manier om onze posities te 
versterken, maar het is gehoorzaamheid aan God en liefde voor de wereld. 
Laten we de Vader vragen om ons te helpen samen nog meer vastbesloten 
de wegen van de Geest te volgen. Moge het kruis onze voetstappen leiden, 
want daar, in Jezus, zijn de scheidingsmuren al neergehaald en is vijandigheid 
overwonnen. In Jezus zullen we zien, met al onze tekortkomingen, dat niets 
ons zal scheiden van zijn liefde.”  
Een krachtig statement: wij zijn pelgrims op dezelfde weg. 
 
Nog twee ontmoetingen zullen volgen. ’s Middags is er een bijeenkomst 
waarin de paus zal spreken, maar waarin ook de secretaris-generaal en de 
voorzitster van het centraal comité van de Wereldraad zullen spreken.  
Tijdens die bijeenkomst word ik het meest getroffen door de voorzitter, dr. 
Agnes Abuom, die concreet benoemt hoeveel ongerechtigheid op aarde er is. 
De gescheidenheid van Noord- en Zuid-Korea, Colombia, Soedan. Geweld 
tegen vrouwen, waarvoor op iedere donderdag aandacht gevraagd wordt met 
de Black Thursday. Genoeg is genoeg. We moeten samen optrekken op de 
weg van gerechtigheid en vrede!’  
Aandachtig zie ik de paus kijken. Hij knikt. En zodra ze klaar is staat hij op en 
geeft haar een hand. 
 
Aan het einde van de dag wonen we met een klein aantal mensen vanuit de 
Wereldraad ook nog de mis bij die de paus voor 40.000 Zwitsers opdraagt. 
De dagtekst komt uit Mattheüs 6, waarin het Onze Vader klinkt. ‘Onze’ 
Vader, benadrukt de paus. Niemand op aarde kan de Vader voor zichzelf 
reserveren. God sluit geen mens uit. 
De uitdaging om dit alles te vertalen naar concrete vormen van kerk-zijn 
waarin de verbondenheid ook echt gestalte krijgt, ligt er ook na dit 
pausbezoek nog. De toon is echter gezet. Op de weg van gerechtigheid en 
vrede gaan we samen. 
 
Ds. Karin van den Broeke, lid van het uitvoerend comité van de Wereldraad 
van Kerken namens de Protestantse Kerk 
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Een zomerpsalm 
 
Ik zie in zomerlicht 
De glimlach van de bron 
Waaruit het leven stroomt, 
als stralen van de zon. 
Ik hoor in vogelzang 
het lied van deze aarde, 
getoonzet uit plezier, 
gestemd op nieuwe waarden. 
De schepping zingt het uit 
En nodigt mij te leven, 
Als mens, die lied en licht 
En zomer door wil geven. 
 
U bent het kloppend hart 
In al wat leeft en bloeit 
In kleuren, duizendvoud 
Als aan een droom ontgroeid. 
U wordt geprezen door 
de wolken en de winden. 
Door vis en klein insect 
en witte akkerwinde. 
Zij spellen uw bestaan 
In woordeloos belijden. 
U bent de zomerzon 
En ook mijn oorsprong beide. 
 
Alfred C. Bronswijk 

(kan gezongen worden op  
de melodie van psalm 89) 

Uit: Rakelings nabij, Narratio, 2004 

 

 

 

Ter overweging 



Soms overleeft de overtuiging van iemand glansrijk de dood van het lichaam op 
aarde. Zo is de droom van Martin Luther King nog springlevend. 

EEN SPRINGLEVENDE DROOM  
VAN 50 JAAR GELEDEN
Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat ds. Martin Luther King jr. werd vermoord 
in het Amerikaanse Memphis. Tijdens een protestmars in Washington voor 
zo’n 200.000 mensen, waarvan een derde blanken, hield hij zijn 
legendarische toespraak: ‘I have a dream’. Een droom die nog steeds actueel 
is.  
‘Ik heb een droom dat mensen, zwart en 
blank, gelijkwaardig worden behandeld.Een 
droom dat ‘de kleine kinderen van vandaag in 
een land zullen leven waar ze niet worden 
beoordeeld op de kleur van hun huid maar op 
hun karakter’. Een droom dat ‘de 
woestijnstaat die verzengt in de hitte van 
ongerechtigheid en onderdrukking, 
omgevormd zal worden in een oase van 
vrijheid en gerechtigheid’. Twaalf jaar lang 
ging Martin Luther King zijn landgenoten 
voor in de geweldloze strijd voor gelijke rechten voor zwarte en blanke 
mensen.  Er ging zo’n sterke inspiratie van hem uit dat heel de wereld er tot 
vandaag de dag door werd geraakt.  

Hij was ervan overtuigd was dat mensen niet bedoeld zijn om enkel op grond 
van aangeboren uiterlijkheden beoordeeld en in rangorde gezet te worden. ‘Ik 
heb een droom’, zei hij, ‘dat op een dag dit land zal verrijzen en zal leven naar 
de ware betekenis van haar credo: ‘Wij beschouwen de waarheid als 
vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk geschapen zijn’.  

Net als in de tijd van Martin Luther King, voel je vandaag de dag de spanning 
die er is tussen de geweldloze en gewelddadige weg naar vrijheid en 
gerechtigheid. Het geloof in vrijheid en gerechtigheid door oorlog en dus door 
geweld, wil mensen laten geloven dat de methode van geweldloosheid een 
zaak is van lafaards en naïevelingen. Dit is een leugen. 
Voor een houding van geweldloosheid is veel moed en wilskracht nodig. Dit 
kunnen mensen opbrengen omdat zij geloven in een droom, een visoen van 
hoe het kan. Zij zien dit al voor zich en dat geeft inspiratie en voedt de moed 
en wilskracht om er voor te gaan. Want vanuit een gedeelde droom zijn 
mensen, zo verschillend als ze zijn, in staat samen te werken. 
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Als dat gebeurt kunnen jongeren merken dat het bij het zoeken van een 
stageplaats en solliciteren, niet meer uitmaakt welke achternaam en 
uiterlijkheden je hebt. Dan wordt het jou niet aangerekend als een 
geloofsgenoot fundamentalistisch en mensonterend spreekt en handelt. Dan 
kunnen Joden en Moslims ongestoord hun keppeltje en hoofdbedekking op 
straat dragen en vrouwen hun hoofd wel of niet bedekken.  
Dan kunnen geliefden onbevangen samen over straat lopen, hetero, homo en 
anders geaarde mensen.  

In 1968 werd Martin Luther King toen hij 39 jaar was, doodgeschoten. 
Soms overleeft de overtuiging van iemand glansrijk de dood van het lichaam 
op aarde. Zo is de droom van Martin Luther King nog springlevend en leeft 
voort in de wereld, in Nederland, in Friesland. De droom dat politiek en 
wetgeving, dat mensen vanuit hun godsdienst en levensbeschouwing zullen 
leven en handelen naar het credo:  
‘Wij beschouwen de waarheid als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk 
geschapen zijn’.  
   
Corry Nicolay 
(is PKN dominee en zet zich vanaf 1980 in voor het kleurrijk samenleven.) 

 

 

 

Bedankt. 

 
Ik wil de kerkenraad en alle kerkmensen danken voor de bloemen, die ik 
mocht ontvangen na het overlijden van mijn broer Jan Abbekerk. 
Het heeft me goed gedaan. Nogmaals: heel hartelijk dank. 

Groeten,  
Piet Abbekerk. 
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Orgelconcert Leendert Verduijn 
in Hervormde kerk Venhuizen op 20 juli a.s. 
 
Op 20 juli 2018 om 20.00 uur geeft 
Leendert Verduijn een orgelconcert op 
het fraaie Pels & Van Leeuwen orgel in 
de Hervormde kerk in Venhuizen. 
Leendert Verduijn is een jong toptalent 
onder de organisten. De orgelcommissie 
is dan ook blij dat hij een concert komt 
geven in Venhuizen. 

Leendert Verduijn (*1996) begon op zeer 
jonge leeftijd met orgelspelen. Het 
orgelspel wat hij om zich heen hoorde 
probeerde hij na te doen. Vanaf zijn 9e 
levensjaar leerde hij het notenschrift lezen van de heer C. Corbijn.  

Op 12-jarige leeftijd nam hij les bij Hans Pors, organist te Bodegraven, die hem begeleidde naar 
het toelatingsexamen conservatorium. In 2012 werd hij op 15-jarige leeftijd toegelaten tot de 
vooropleiding van het Utrechts Conservatorium, waar hij gedurende 1 jaar studeerde bij Reitze 
Smits. In juli 2013 werd Leendert toegelaten tot de orgelopleiding van het Codarts 
Conservatorium in Rotterdam. Het eerste jaar studeerde hij bij Bas de Vroome (orgel) en Aart 
Bergwerff (kerkelijk orgelspel). Aansluitend studeerde hij bij Aart Bergwerff en Hayo Boerema 
(improvisatie) waarna hij in 2018 zijn bachelorstudie orgel afsloot. Eveneens sloot Leendert begin 
2018 zijn kerkmuziekstudie met goed gevolg af. Kerkmuziekdocenten waren Hans van Gelder, 
Hanna Rijken (liturgiek) en Arie Hoek (cantoraat en hymnologie). 
Naast de genoemde orgelstudies volgde Leendert masterclasses bij onder anderen Wolfgang 
Seifen, Luc Bastiaens, Henry Fairs en Aude Heurtematte. Juli 2014 volgde hij Young-Talent 
Masterclasses aan de zomeracademie van het Internationaal Orgelfestival in Haarlem. Hier kreeg 
hij les van Olivier Latry (Parijs), Lorenzo Ghielmi (Milaan) en Jos van der Kooy (Amsterdam) op 
de orgels van de Grote- of Sint Bavo kerk en de Philharmonie. In 2017 won Leendert de 1e prijs 
van het 25e en laatste Govert van Wijnconcours Maassluis en tevens de 3e prijs op het Ambitus 
Orgelconcours.  

Als kerkorganist is Leendert verbonden aan de Hervormde gemeenten van Oudewater-
Hekendorp en Sluipwijk. Op educatief gebied is hij actief als parttime Docent Muziek aan het 
Driestar College in Gouda en heeft hij samen met Mieke Verduijn-Glasbergen een groeiende 
lespraktijk voor orgel en piano in Gouda. Leendert is lid van Ensemble Animé, en speelt in diverse 
orgelbespelingen en concerten als solist en begeleider. 
Meer informatie: www.leendertverduijn.nl 
 
Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn vanaf een half uur voor aanvang in de kerk 
verkrijgbaar à € 10,- Verdere informatie: e-mail: orgel.venhuizen@gmail.com -  
www.zingenenzo.com  
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