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

Kerkdiensten
19 augustus - 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. Nanne Haspels
Hr. Verbeek, , Mw. Simons, Hr. Visser
Hr. Spoelstra
Kerk en Kerk in Actie
vakantie
Hr. W. Visser
Mw. de Bruin

26 augustus - 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. L. van Loo, Hoogkarspel
Hr. Veenstra, Mw. Boender, Hr. Swier
Hr. Maring
Kerk en Diensten Begijnhof, Amsterdam
vakantie
Mw. Maassen
Hr. Swier

2 september – 10.00 uur

Afscheid Hr. Meuzelaar v/h Leerhuis

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

Ds. Nanne Haspels
Mw. Gerding, Hr. Verbeek, Mw. Simons
Mw. Janssen
Kerk en Stichting Kartini
Geeske Dudink
Hr. Swier
Hr. Verbeek

Na de dienst is er gelegenheid om
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koffie/thee te drinken

9 september – 10.00 uur
Thema “In Europa”
Voorganger
Ambtsdragers

:
:

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

Ds. Nanne Haspels
Mw. de Kroon, Mw. Vissers,
Mw. Broekstra
Hr. Maring
Kerk en Inloophuis Pisa
Nel Kleton
Hr. Swier
Mw. Broekstra

Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken
15.00 uur
Voorganger
Pianist

Vesper
:
:

16 september – 10.00 uur
9.15 uur – Ontbijt
10.00 uur – Kerkdienst
Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. Nanne Haspels
Mw. Janssen
Startzondag
Thema “Van een andere orde”
(zie SAMEN nr. 6 – Pastoralia)

Ds. Nanne Haspels
Hr. Blaauwkamer, Hr. Visser, Hr. Verbeek
Hr. Spoelstra
Kerk en Vredesweek
Coby Pels
Mw. Dudink
Hr. Verbeek

23 september – 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. K. Staat, Andijk
Hr. Veenstra, Hr. Dudink, Hr. Visser
Hr. Ruiter
Kerk en Stichting Merakel
Willie Visser
Mw. Maassen
Mw. de Bruin
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ŝũĚĞŝĞŶƐƚĞŶ


ϭϵĂƵŐƵƐƚƵƐ 


EĞŐĞŶĚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶĚĞǌŽŵĞƌ
<ůĞƵƌŐƌŽĞŶ͗ŬůĞƵƌǀĂŶ,ŽŽƉ
>ĞǌŝŶŐĞŶ͗:ĞƐĂũĂϯϱ͗ϭͲϭϬĞŶDĂƌĐƵƐϳ͗ϯϭͲϯϳ

:ĞƐ͘ϯϱ͗ϭĞǁŽĞƐƚŝũŶǌĂůǌŝĐŚǀĞƌŚĞƵŐĞŶ͕ĚĞĚŽƌƌĞǀůĂŬƚĞǀƌŽůŝũŬǌŝũŶ͕ĚĞ
ǁŝůĚĞƌŶŝƐǌĂůũƵďĞůĞŶĞŶďůŽĞŝĞŶ͕ĂůƐĞĞŶůĞůŝĞǁĞůŝŐďůŽĞŝĞŶ͕ũƵďĞůĞŶĞŶ
ũƵŝĐŚĞŶǀĂŶǀƌĞƵŐĚĞ͘…….

ϮϲĂƵŐƵƐƚƵƐ 


dŝĞŶĚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶĚĞǌŽŵĞƌ
<ůĞƵƌŐƌŽĞŶ͗ŬůĞƵƌǀĂŶ,ŽŽƉ
>ĞǌŝŶŐĞŶ͗Ϯ<ŽŶŝŶŐĞŶϰ͗ϰϮͲϰϰĞŶ
DĂƌĐƵƐϴ͗ϭͲϮϭ
ƌŽŽĚĂůƐƚĞŬĞŶǀĂŶ'ŽĚƐĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ

ϮƐĞƉƚĞŵďĞƌ 


ůĨĚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶĚĞǌŽŵĞƌ
<ůĞƵƌƌŽŽĚ͗ŬůĞƵƌǀĂŶsƌĞƵŐĚĞ
>ĞǌŝŶŐĞŶ͗WƐĂůŵϯϰ͕ϭϮͲϮϯĞŶDĂƌĐƵƐϴ͕ϮϮͲϮϲ
:ĞǌƵƐĚĞĞĚƐƉƵƵŐŽƉǌŝũŶŽŐĞŶĞŶůĞŐde hem de handen. “Zie je iets”?

ϵƐĞƉƚĞŵďĞƌ 


dǁĂĂůĨĚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶĚĞǌŽŵĞƌ
<ůĞƵƌƌŽŽĚ͗ŬůĞƵƌǀĂŶsƌĞƵŐĚĞ
>ĞǌŝŶŐĞŶ͗ĞƵƚĞƌŽŶŽŵŝƵŵϰ͗ϭͲϮ͕ϵͲϮϬĞŶDĂƌĐƵƐϴ͗Ϯϳ͕ϵ͗ϭ
Hij opent wat gesloten was, brengt sprakelozen tot woorden……
ϭϲƐĞƉƚĞŵďĞƌ 

ĞƌƚŝĞŶĚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶĚĞǌŽŵĞƌ
<ůĞƵƌƌŽŽĚ͗ŬůĞƵƌǀĂŶsƌĞƵŐĚĞ
>ĞǌŝŶŐĞŶ͗:ĞƐĂũĂϰϱ͕ϮϬͲϮϱĞŶDĂƌĐƵƐϵ͕ϭϰͲϮϵ
‘Wie gelooft weet dat hij met eigen kracht niets bereikt’ (Martin Luther)

ϮϯƐĞƉƚĞŵďĞƌ 


ĞƌƐƚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶĚĞŚĞƌĨƐƚ
<ůĞƵƌŐƌŽĞŶ͗ŬůĞƵƌǀĂŶ,ŽŽƉ
>ĞǌŝŶŐĞŶ͗ĞƵƚĞƌŽŶŽŵŝƵŵϭϯ͗ϭͲϱĞŶ
DĂƌĐƵƐϵ͕ϯϬͲϯϳ

>ĞǀĞŶĂůƐĞĞŶŬŝŶĚ͗ǌŽŶĚĞƌǌŽƌŐĞŶĞŶǀŽůǀƌĞƵŐĚĞ͊
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Vanuit de kerkenraad


ǡ

Ǥ
 Ǥ
‘WijdeKerk’.
 ǡǡLHBT’ers
ȋȋ ǡǡǡȌǤ
 ǡ
Ǥ
ǡǡ 
Ǥ
ȋ±±Ȍǡ 

Ǥ 
zijn….natuurlijkǤ
ǡ
Ǥ
‘Wijdekerk'
ǤǤ

ǡ Ǧͳ͵ǡ
ǡǤ
ȋȌ
 Ǧ ǤLHBT’ersǤ

ǡ

ǡ 

Vergaderrooster Kerkenraad
4 september

10 september
19 september

-

-

Diaconie

Moderamen
Kerkenraad
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Zondag 9 september
Oude Kerk open van
10.00 – 16.00 uur
Het Evangelie van Jezus Christus in heel Europa, tot in WestFriesland

Ǥ
  
Ǥ
landelijke themaǤ
ǣin EuropaǤ
 
Ǥ
ǡ


 
  ǫ
 

 ǡ
Ǧ Ǩ
Ǥ
 

Ǥ 
de kerkzaal zullen foto’s getoond worden van de reis die een deel van
ǡ
ȋȌǤ
 ǡ
 Ǥ

Ǧ 
torenbeklimmingen
ǤͳʹǤ
De eerste beklimming start om 12.00 uur.
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Van 15.00 tot ongeveer 15.15ǡ
ȋȌ Ǥ Ǥ

zeven kunstwerken van Joki
Harms Ǥ

Ǥ
 Ǥ

ǡ 
ǡǤ´
ǤǨ
 Ǥ

ǡǤͲʹʹͺǦͷʹͳ͵ͳͲǡǦǣ̴̷Ǥ
ǡǤͲʹʹͺǦͷʹ͵ͳʹ

sŝĂƉƉŝĂůĞŝĚĚĞWĂƵůƵƐŶĂĂƌZŽŵĞ

WŽǌǌƵŽůŝŝƐĞĞŶŵŝĞƌĞŶŚŽŽƉ͕ŵĞƚǀĞĞůƌŽŵŵĞůĞŶŽƉŐĞǁŽŶĚĞŶǀŽůŬ͕ŽƉŐĞǀŽĞƌĚĞ
ƉŝǌǌĂƐĐŽŽƚĞƌƐŵĞƚŬĂƉŽƚƚĞŬŶĂůƉŽƚƚĞŶ͕ǌŝŶůŽŽƐĚƌƵŬ͕ƐƚŽĨŝŐĞŶŚĞĞƚ͘,ĞƚŝƐ
ĂůůĞŵĂĂůĞŝŐĞŶĂĂŶĞĞŶŚĂǀĞŶƐƚĂĚŝŶƵŝĚͲ/ƚĂůŝģ͘,ŝĞƌŬǁĂŵWĂƵůƵƐĂĂŶůĂŶĚ͘
ŝŶĚĞůŝũŬǌŽƵŚŝũŶĂĂƌZŽŵĞŐĂĂŶ͘

tŽĞŶƐĚĂŐŵŝĚĚĂŐ͘ĞďĂĂŝǀĂŶWŽǌǌĞŽůŝůŝŐƚďƌĞĞĚƵŝƚŝŶĚĞǌŽŶ͘,ĞƚďůĂƵǁĞǁĂƚĞƌ
ǀĂŶĚĞǌĞĞŝƐŬĂůŵ͕ĞŶǌŝƚǀŽůƐĐŚĞĞƉũĞƐĚŝĞƚŽĞƌŝƐƚĞŶŶĂĂƌĂƉƌŝďƌĞŶŐĞŶ;ǁĂĂƌŝŶ
Jezus’ tijd keizer Tiberius woonde), naar Stromboli, of nog verder weg, naar Sicilië.
KƉƐƚƌĂĂƚŝƐŚĞƚƐƚŝů͘/ƚĂůŝĂŶĞŶŶĞŵĞŶŶƵŚƵŶƐŝģƐƚĂ͕ŽƉĞĞŶďĂŶŬ͕ŝŶĞĞŶďĞĚŽĨŝŶ
ĞĞŶŚĂŶŐŵĂƚƚƵƐƐĞŶĚĞďŽŵĞŶ͘

,ĞƚŝƐĞƌŐĞŶƐŝŶŚĞƚũĂĂƌϱϵ;ĂŶĚĞƌĞŶŵĞŶĞŶϲϭͿ͘WŽǌǌƵŽůŝŚĞĞƚŶŽŐWƵƚĞŽůŝ͘ĞŶ
Alexandrijns graanschip, de ‘Kastor en Pollux’, met ook enkele slaven aan boord,
ůŽŽƉƚĚĞŚĂǀĞŶǀĂŶWƵƚĞŽůŝďŝŶŶĞŶ͘,ĞƚƐĐŚŝƉǁŽƌĚƚŵĞƚŐĞũƵŝĐŚďĞŐƌŽĞƚ͕ǁĂŶƚŚĞƚ
ďƌĞŶŐƚŐƌĂĂŶƵŝƚŐǇƉƚĞŵĞĞ͕ďƌŽŽĚǀŽŽƌ/ƚĂůŝģ͘/ŶĚŝƚŐĞǀĂůŝƐŚĞƚǌĞůĨƐďƌŽŽĚĚĞƐ
ůĞǀĞŶƐ͘WĂƵůƵƐŝƐĂĂŶďŽŽƌĚ͕ĚĞŬůĞŝŶĞŵĂŶĚŝĞĚĞŐƌŽƚĞZŽŵĞŝŶĞŶďƌŝĞĨƐĐŚƌĞĞĨ͕
ƐĂŵĞŶŵĞƚƌŝƐƚĂƌĐŚƵƐ͕ĚĞDĂĐĞĚŽŶŝģƌ͕ĞŶ>ƵŬĂƐ͕ĚĞĞǀĂŶŐĞůŝƐƚ͘
WĂƵůƵƐŝƐŐĞďŽĞŝĚ͕ŚŝũƐƚĂĂƚŽŶĚĞƌŵŝůŝƚĂŝƌĞďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͘EŝĞŵĂŶĚĚŝĞĂĐŚƚŽƉŚĞŵ
ƐůĂĂƚĚĂŶĂůůĞĞŶŬĂƉŝƚĞŝŶ:ƵůŝƵƐ͕ĚĞŚŽŽĨĚŵĂŶŽǀĞƌŚŽŶĚĞƌĚŵĂŶĚŝĞŚĞŵ
ďĞǁĂŬĞŶŵŽĞƚ͘ĞŶƐůĂĂĨƵŝƚ:ĞƌƵǌĂůĞŵŽƉĚĞǁĞƌĨǀĂŶWƵƚĞŽůŝ͕ĚĂƚŝƐǀĞƌĚĞƌŐĞĞŶ
ŶŝĞƵǁƐ͘
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dƌŝŽŵĨŬƌĞĞƚ
ƌ͘:ŽƐĞĨ,ŽůǌŶĞƌƐĐŚƌŝũĨƚŝŶŚĞƚboek ‘Paulus’: „Maar ook in Puteoli had het
ŵŽƐƚĞƌĚǌĂĂĚũĞǀĂŶŚĞƚǀĂŶŐĞůŝĞǁŽƌƚĞůŐĞƐĐŚŽƚĞŶ͘/ŶWƵƚĞŽůŝǁĞƌĚŝŶĚŝĞĚĂŐĞŶ
al druk over de christenen gesproken.”͘WĂƵůƵƐŵŽĞƚŶĂĂƌZŽŵĞ͘,ŝũŵŽĞƚǀŽŽƌĚĞ
ŬĞŝǌĞƌǀĞƌƐĐŚŝũŶĞŶŵĞƚŶŝĞƚƐĂŶĚĞƌƐĚĂŶǌŝũŶǀŽĞƚĞŶŝŶƐĂŶĚĂůĞŶ͕ǌŽŶĚĞƌŵĂĐŚƚŝŐĞ
vrienden, zonder engelen” (dr. J. van Bruggen).
,ŽĞǀĂĂŬŚĂĚWĂƵůƵƐĂůŶŝĞƚŶĂĂƌZŽŵĞŐĞǁŝůĚ͕ŚŽĞǀĂĂŬŚĂĚŚŝũĚĂĂƌǌŝũŶďƌŽĞĚĞƌƐ
ĂůŶŝĞƚǁŝůůĞŶŽƉǌŽĞŬĞŶ;ZŽŵ͘ϭ͗ϭϯͿ͘ůůĞƐŚĂĚŚŝũŝŶŚĞƚǁĞƌŬŐĞƐƚĞůĚŽŵĞƌƚĞ
ŬŽŵĞŶ͘/ĞĚĞƌĞŬĞĞƌwas er echter van alles en nog wat tussen gekomen. „Maar
ŽǀĞƌĂůůĞƐǁĂĂŬƚĞĞŶŵĂĐŚƚŝŐĞŚĂŶĚ͕ĞŶĚĞǌĞďƌĞŶŐƚWĂƵůƵƐƚŽĐŚŶĂĂƌŚĞƚĚŽĞů͘
tĂŶƚǁŝĞŐƌŽƚĞƚŽĞŬŽŵƐƚƉůĂŶŶĞŶǀŽŽƌĂůůĞĞĞƵǁĞŶǁŝůǀĞƌǁĞƌŬĞůŝũŬĞŶ͕ŵŽĞƚƚĞŶ
slotte in de hoofdstad belanden.” (Dächsel)
„Alzo gingen wij naar Rome.” Bijna klinkt het als een triomfkreet. Eindelijk naar
Rome, alleen, geboeid, als een gevangene, „als een boodschapper onder het
kruis” (Van Bruggen), niet naar de christenen daar, niet naar zijn broeders, maar
ŶĂĂƌĚĞƌĞĐŚƚĞƌƐƚŽĞůǀĂŶŬĞŝǌĞƌEĞƌŽ͕ĚŝĞĐŚƌŝƐƚĞŶĞŶŝŶƚĞĞƌŽŶĚĞƌĚŽŵƉĞůĚĞĞŶĂůƐ
levende tuinfakkels in de arena’s verbrandde. Maar, Paulus móest naar Rome,
ǁĂŶƚŚĞƚtŽŽƌĚŵŽĞƐƚĞƌŚĞĞŶ͘

,ŽŐĞǌƵŝů
sĂŶƵŝƚWƵƚĞŽůŝŝƐĚĞŐƌŽĞƉƌĞŝǌŝŐĞƌƐǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŽǀĞƌĚĞsŝĂĂŵƉĂŶĂĞĞƌƐƚǀŝũĨƚŝŐ
ŬŝůŽŵĞƚĞƌŶĂĂƌŚĞƚŶŽŽƌĚĞŶ͕ŶĂĂƌĚĞƐƚĂĚĂƉƵĂŐĞƌĞŝƐĚ͕ŽŵĚĂĂƌĚĞsŝĂƉƉŝĂ͕ŝŶ
ĚŝĞƚŝũĚĚĞŚŽŽĨĚǁĞŐŶĂĂƌZŽŵĞ͕ƚĞŶĞŵĞŶ͘
ĞsŝĂƉƉŝĂďĞŐŽŶŚĞůĞŵĂĂůŝŶŚĞƚǌƵŝĚĞŶǀĂŶ/ƚĂůŝģ͕ŝŶĚĞŚĂǀĞŶƐƚĂĚƌŝŶĚŝƐŝ͘
EŽŐƐƚĞĞĚƐƐƚĂĂƚĚĂĂƌďŝũĚĞŚĂǀĞŶĞĞŶŚŽŐĞǌƵŝů;ŽŽŝƚǁĂƌĞŶŚĞƚĞƌƚǁĞĞͿŽŵŚĞƚ
ďĞŐŝŶǀĂŶĚĞǁĞŐƚĞŵĂƌŬĞƌĞŶ͘sĂŶƵŝƚƌŝŶĚŝƐŝƐůŝŶŐĞƌĚĞĚĞsŝĂƉƉŝĂŽŵŚŽŽŐ͕
ƌŝĐŚƚŝŶŐĚĞǁĞƐƚĞůŝũŬĞŬƵƐƚ͕ŽŵϱϰϬŬŝůŽŵĞƚĞƌ
ŶŽŽƌĚĞůŝũŬĞƌƵŝƚƚĞŬŽŵĞŶŝŶZŽŵĞ͘sĂŶWƵƚĞŽůŝ
ŶĂĂƌĂƉƵĂůŽŽƉƚĚĞǁĞŐĚŽŽƌĞĞŶŵŽŽŝ
ŶĂƚƵƵƌŐĞďŝĞĚ͘
sĂŶĚĞŽƵĚĞsŝĂƉƉŝĂŝƐŝŶĚĞƌĞŐŝŽƌŽŶĚĂƉƵĂ
ŶŝĞƚǀĞĞůƚĞƌƵŐƚĞǀŝŶĚĞŶ͘sŽŽƌĚĞŵŽĚĞƌŶĞǁĞƌĞůĚ
ǁĂƐĚĞǌĞǁĞŐƚĞŬůĞŝŶŐĞǁŽƌĚĞŶ͕ĚƵƐǁĞƌĚĞƌĞĞŶ
ŶŝĞƵǁĞsŝĂƉƉŝĂĂĂŶŐĞůĞŐĚ͕ĚĞsŝĂƉƉŝĂEƵŽǀŽ͘
ĞŽƵĚĞŬƌĞĞŐƚŽĞŶĚĞŶĂĂŵsŝĂƉƉŝĂŶƚŝƋƵĂ͘
sĂŶĂƉƵĂůŝĞƉĚĞsŝĂƉƉŝĂŶĂĂƌŚĞƚŶŽŽƌĚĞŶ͕ǀŝĂ
ĚĞƉůĂĂƚƐĞŶ&ƌĂŶĐŽůŝƐĞ͕^ĞƐƐĂ͕DŝŶƚƵƌŶŽĞŶ&ŽƌŵŝĂ͘^ůĞĐŚƚƐŚŝĞƌĞŶĚĂĂƌĚƵŝŬƚĚĞ
ŽƵĚĞƌŽƵƚĞŽƉĞŶvoert diep door een natuurgebied, het ‘Parco Naturale dei
Monti Aurunci’. Hier is het volstrekt stil. Er zitten alleen veel kreŬĞůƐŝŶĚĞůƵĐŚƚ͘
,ĞƚƉĂĚŝƐĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ͕ŶŝĞƚƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬǀŽŽƌĞĞŶŶŝĞƵǁƐŐŝĞƌŝŐĞƌĞŝǌŝŐĞƌ͕ŽƉǌŽĞŬ
ŶĂĂƌĂƉŽƐƚŽůŝƐĐŚĞƐƉŽƌĞŶ͘
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KŶƚŵŽĞƚŝŶŐŽŶĚĞƌǁĞŐ
De Via Appia was ook in Paulus’ dagen al een bekende weg. Ze werd wel „de
moeder aller Romeinse wegen” genoeŵĚ͘,ĞůĞǀŽůŬƐƐƚĂŵŵĞŶ;ŬĞŝǌĞƌƐ͕ǀĞůĚŚĞƌĞŶ
ĞŶǀĞĞůďĞĚĞůĂĂƌƐĞŶƐůĂǀĞŶͿƌĞŝƐĚĞŶŽǀĞƌĚĞŽƵĚĞsŝĂƉƉŝĂǀĂŶƵŝƚŚĞƚǌƵŝĚĞŶ
ŶĂĂƌZŽŵĞ͘ůǌŽŐŝŶŐWĂƵůƵƐ͕ǀŝĂĚĞǌĞsŝĂƉƉŝĂŶƚŝƋƵĂ͕ŶĂĂƌZŽŵĞ͕ŶŽŐĂůƚŝũĚƚĞ
ǀŽĞƚ͕ŐĞďŽĞŝĚĞŶďĞǁĂĂŬƚ͘
Paulus moet zo’n 150 kilometĞƌĂĐŚƚĞƌĚĞƌƵŐŚĞďďĞŶ;ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŽƉĚĞǀŝũĨĚĞ
ĚĂŐǀĂŶĚĞǀŽĞƚƚŽĐŚƚͿ͕ĂůƐĞĞŶŐƌŽĞƉŵĞŶƐĞŶŚĞŵƚĞŐĞŵŽĞƚŬŽŵŬŽŵĞŶƚ͘,ĞƚǌŝũŶ
„de broeders uit Rome”, vrienden van Paulus. Het lijkt erop dat het hier om
ďĞŬĞŶĚĞŶǀĂŶĚĞĂƉŽƐƚĞůŐĂĂƚ͕ĚŝĞŚŝũŝŶǀƌĞƵŐĚĞƚĞƌƵŐǌŝĞƚ͘
Van Bruggen schrijft in ‘Paulus, pionier voor de Messias van Israël’ dat onder deze
ŵĞĚĞĐŚƌŝƐƚĞŶĞŶƵŝƚZŽŵĞǌŝĐŚǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŚĞƚĞĐŚƚƉĂĂƌƋƵŝůĂĞŶWƌŝƐĐŝůůĂŚĞĞĨƚ
ďĞǀŽŶĚĞŶ͘ŶǀĞůĞŶǀĂŶĚĞĂŶĚĞƌĞŶĚŝĞŵĞƚŶĂŵĞŝŶZŽŵĞŝŶĞŶϭϲǁŽƌĚĞŶ
ŐĞŶŽĞŵĚ͕ŽŶĚĞƌǁŝĞ&ĞďĞ͕ĚĞŐĞůŝĞĨĚĞǌƵƐƚĞƌ͕ZƵĨƵƐ͕ĚĞƵŝƚǀĞƌŬŽƌĞŶĞŝŶĚĞ,ĞĞƌĞ
ĞŶ'ĂũƵƐ͕ĚĞŚƵŝƐǁĂĂƌĚ͘
,ŽĞŚĞďďĞŶǌĞĚĂĂƌŐĞǁĞƚĞŶĚĂƚWĂƵůƵƐŽŶĚĞƌǁĞŐǁĂƐŶĂĂƌZŽŵĞ͍ĞŵĞĞƐƚĞ
uitleggers veronderstellen dat, tijdens Paulus’ zevendaagse verblijf in Puteoli,
ŐĞŵĞĞŶƚĞůĞĚĞŶĞĞŶƐŶĞůďŽĚĞŶĂĂƌZŽŵĞŚĞďďĞŶŐĞǌŽŶĚĞŶŽŵĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ
ĚĂĂƌĂůǀĂƐƚƚĞǀĞƌƚĞůůĞŶĚĂƚŚŝũŝŶĂĂŶƚŽĐŚƚǁĂƐ͘

„Duistere plek”
De Appiusmarkt (of ‘Forum Appii’) was een bekende halteplaats, een poststation
ǀŽŽƌƌĞŝǌŝŐĞƌƐŶĂĂƌZŽŵĞ͕ŐĞŶŽĞŵĚŶĂĂƌƉƉŝƵƐůĂƵĚŝƵƐĂĞĐƵƐ͕ĚĞŵĂŶĚŝĞŝŶ
ϯϭϮǀ͘Śƌ͘ďĞŐŽŶĂĂŶĚĞďŽƵǁǀĂŶĚĞsŝĂƉƉŝĂ͘
sŽůŐĞŶƐĚĞZŽŵĞŝŶƐĞĚŝĐŚƚĞƌ,ŽƌĂƚŝƵƐǁĂƐĚĞǌĞŵĂƌŬƚƉůĂĂƚƐǀĂŶƉƉŝƵƐĞĞŶ
ĚƵŝƐƚĞƌĞƉůĞŬ͕ǁĂĂƌŶŝĞŵĂŶĚďůĞĞĨŽǀĞƌŶĂĐŚƚĞŶĂůƐĚĂƚŶŝĞƚƉĞƌƐĞŵŽĞƐƚ͘,ĞƚǁĂƐ
ĞƌĂůƚŝũĚƉƌŽƉǀŽůƌĞŝǌŝŐĞƌƐĞŶǌĞĞůŝĞĚĞŶ͕ƉĂĂƌĚĞŶŬŶĞĐŚƚĞŶ͕ĞǌĞůĚƌŝũǀĞƌƐĞŶŵĞŝƐũĞƐ
ǀĂŶůŝĐŚƚĞǌĞĚĞŶ͘^ĐŚƵƌŬĞŶĞŶŽŶďĞƚƌŽƵǁďĂƌĞŬƌŽĞŐďĂǌĞŶǁĂƌĞŶĞƌŽƉƵŝƚŽŵ
reizigers af te zetten en te bedriegen. Hij schrijft dat „het water er zeer slecht
was”, en hij weigerde zelf er te eten. Men verƚĞůĚĞŶĂŵĞůŝũŬĚĂƚŐĂƐƚĞŶŝŶƉůĂĂƚƐ
ǀĂŶǀĂƌŬĞŶƐǀůĞĞƐǀůĞĞƐǀĂŶǀĞƌŵŽŽƌĚĞŵĞŶƐĞŶŬƌĞŐĞŶŽƉŐĞĚŝĞŶĚ͘
DĂĂƌŽŶĚĂŶŬƐĂůůĞŽŶŐĞŵĂŬŬĞŶǁĂƐĚĞĚĞůĞŐĂƚŝĞƵŝƚZŽŵĞŐƌĂĂŐďĞƌĞŝĚWĂƵůƵƐĞŶ
ǌŝũŶƌĞŝƐŐĞŶŽƚĞŶŚŝĞƌŽƉƚĞǁĂĐŚƚĞŶ͕ŽŵŚĞŶƚĞǀĞƌŐĞǌĞůůĞŶŽƉŚĞƚůĂĂƚƐƚĞĚĞĞůǀĂŶ
ŚƵŶƌĞŝƐ͘

DĞĞƌĚĂŶŽǀĞƌǁŝŶŶĂĂƌ
ŝũŶĂƚǁŝŶƚŝŐŬŝůŽŵĞƚĞƌǀĞƌĚĞƌŶĂĂƌŚĞƚŶŽŽƌĚĞŶ͕ŝŶĚĞƌŝĐŚƚŝŶŐǀĂŶZŽŵĞ͕ďŝũĚĞ
‘Drie tabernen’ (de drie herbergen), kwam opnieuw een delegatie de apostel
tegemoet. Toen Paulus zijn broeders zag, zo zegt het verslag, „daŶŬƚĞŚŝũ'ŽĚĞŶ
greep moed” (Hand. 28:15). Alleen al door de aanblik van de geliefde
ŵĞĚĞĐŚƌŝƐƚĞŶĞŶǀŽĞůĚĞŚŝũǌŝĐŚŐĞƐƚĞƌŬƚĞŶǀĞƌƚƌŽŽƐƚĞŶŚŝũĚĂŶŬƚĞ'ŽĚ͘
ŶŬĞůĞũĂƌĞŶŐĞůĞĚĞŶŚĂĚWĂƵůƵƐĂĂŶĚĠǌĞďƌŽĞĚĞƌƐǌŝũŶďƌŝĞĨĂĂŶĚĞZŽŵĞŝŶĞŶ
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ŐĞƐƚƵƵƌĚ͘,ŝũŚĂĚŐĞƐĐhreven dat hij zeer verlangde hen te zien: „Want ik verlang
ŽŵƵƚĞǌŝĞŶ͕ŽƉĚĂƚŝŬƵĞŶŝŐĞŐĞĞƐƚĞůŝũŬĞŐĂǀĞŵŽĐŚƚŵĞĚĞĚĞůĞŶ͕ƚĞŶĞŝŶĚĞŐŝũ
versterkt zou worden.” (Rom. 1:11). Hij dacht de Romeinen te troosten, „door het
onderlinge geloof”. Dat hij nu zelf ĚŽŽƌĞĞŶŐĞǌĞůƐĐŚĂƉƵŝƚZŽŵĞǀĞƌƚƌŽŽƐƚǌŽƵ
ǁŽƌĚĞŶ͕ŚĂĚŚŝũŶŝĞƚŐĞĚĂĐŚƚ͘
'ĞƐƚĞƌŬƚůŝĞƉĚĞĂƉŽƐƚĞůĚĞƌŚĞŝĚĞŶĞŶ͕ĂůƐĞĞŶŵŝƐĚĂĚŝŐĞƌĞŶƚŽĐŚŵĞĞƌĚĂŶ
ŽǀĞƌǁŝŶŶĂĂƌ͕ŚĞƚůĂĂƚƐƚĞƐƚƵŬŶĂĂƌZŽŵĞ͕

ŶĚĂŶǌŝũŶĚĂĂƌĞŝŶĚĞůŝũŬĚĞĐŽŶƚŽƵƌĞŶǀĂŶZŽŵĞ͕ŐĞůĞŐĞŶŽƉǌĞǀĞŶŚĞƵǀĞůƐ͕ĚĞ
ƐƚĂĚǀĂŶŚĞƚŽƵĚĞŬĞŝǌĞƌƌŝũŬ͘EƵǀĂŶŵŽŶƐĞŝŐŶĞƵƌƐ͕ďŝƐƐĐŚŽƉƉĞŶĞŶŬŶŝĞůĞŶĚĞ
ƉĞůŐƌŝŵƐ͕ǀĂŶĚƵŝǌĞŶĚĞŶŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐƐĞŶĞŶĚĞůĂƐƚǀĂŶǀĞůĞŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐĞŶ͕
ǀƌŽŽŵŚĞŝĚĞŶďůŽĞĚǀĞƌŐŝĞƚĞŶ͘ůůĞŐĞƐůĂĐŚƚĞŶ͕ƚĂůĞŶ͕ǀŽůŬĞŶĞŶŶĂƚŝģŶǌŝũŶŚŝĞƌ
ǀĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĚŐĞǁĞĞƐƚ͘
Rome, een samenklontering van deugd en goede werken, was in Paulus’ dagen
toch ook al zevenhonderd jaar oud. Wat een stad. „En overal de eeuwen die
spreken, en de overblijfselen van het antieke heidendom.”

ĚƐ͘:͘d͘ŽŽƌŶĞŶďĂů
KǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶĞŶŝŶŐĞŬŽƌƚƵŝƚŝŐŝďƌŽŶ

Augustus Oogstmaand
Augustus is op het noordelijk halfrond de maand, waarin de graanoogst
binnengehaald wordt. De maand is genoemd naar de Romeinse keizer
Augustus.
Prent: Casper Luyken, Augustus, 1700. Collectie Amsterdam
Museum, Oogstmaand

Het sterrenbeeld Maagd heerst nu met volle aren.
Het veld wordt nu vrij van de aren, waarmee het was
bedekt.
En Phyllis denkt bij het snijden, hoe fijn zij geholpen zou
zijn,
Als zij zich, net als haar mopshond, op een korenschoof
zou kunnen uitstrekken.

Volgens dit gedichtje onder de prent van
Casper Luyken was vroeger het oogsten van graan
met de hand blijkbaar behoorlijk zwaar werk. Geen
wonder, als men bedenkt, dat voor het snijden van het koren meestal een
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sikkel werd gebruikt, het werktuig waarmee de man op deze prent in de
arm loopt. Het kon niet anders, of men moest zich altijd diep bukken om de
graanhalmen te maaien. Dit in tegenstelling tot het gebruik van de zeis bij
het gras maaien. De dames op de achtergrond zijn hard bezig met het
verzamelen en bij elkaar binden van de afgemaaide halmen tot schoven.
Sextilis wordt Augustus
Volgens de Romeinse kalender, die begon in maart, was augustus de
‘mensis sextilis’ (= zesde maand), kortweg ‘sextilis’ genoemd. In 46 v.Chr.
hervormde Julius Caesar deze kalender. In de naar hem genoemde Juliaanse
kalender bestond een jaar nu uit 365 of – eens in de vier jaar – 366 dagen.
Het jaar werd verdeeld over 12 maanden, elk bestaande uit afwisselend 30
of 31 dagen. Tevens zou een jaar voortaan beginnen op 1 januari,
toentertijd het begin van de winter. In navolging van Julius Caesar
hernoemde diens achterneef en opvolger Octavianus, de latere keizer
Augustus, de maand sextilis tot augustus. Tevens verlengde hij die maand
met één dag naar 31 dagen. Hij zou niet hebben willen onderdoen voor zijn
voorganger, wiens maand juli ook 31 dagen telde. Als gevolg hiervan werd
het aantal dagen van februari met 1 dag verkort tot 28 of 29 dagen,
afhankelijk van al dan niet een schrikkeljaar.
AUGUSTUS
De eerste keizer van ’t Romeinse rijk
Bezat beslist zoals dat heet “mens sana”
Hij kreeg het voor elkaar, de pax Romana
En gaf daarmee van diepgaand inzicht blijk
Wie wijs is weet het: je bereikt de vrede
Niet met geweld maar met het licht der rede –
... In deze roerige tijd een snelsonnet over keizer Augustus, ook wel de
vredesvorst genoemd. "Mens sana in corporo sano" betekent: een gezonde
geest in een gezond lichaam. Het Latijnse citaat komt uit een van de satiren
van de Romeinse dichter Juvenalis ...
Schrijver: Inge Boulonois, 02-08-2016

Weerspreuk
Sint-Augustijn (28 augustus) stopt de zomer in bed, tot de winter
is gered
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Van de Diaconie
Toelichting bij de collectes
19 augustus

Kerk in Actie - (zie ook ZWO p 18)

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.
26 augustus

Diensten Begijnhof Amsterdam

De diensten van de stichting Alle-Dag-Kerk zijn bij te wonen in de Engelse
Hervormde Kerk op Het Begijnhof in het Centrum van Amsterdam aan
het Spui bij de Kalverstraat. Iedere woensdag is er een dienst om 12:40
uur, vanaf ca. 12:25 uur is er muziek en samenzang.
De Kerk is open vanaf 12:00 uur. Na afloop van de dienst is er koffie en
thee. U bent van harte welkom.
Dankzij de inzet van vrijwilligers is het mogelijk voor de Stichting ‘Alle-DagKerk’ om elke woensdagmiddag een kerkdienst te verzorgen.
Helaas is enkel inzet niet voldoende en heeft de ‘Alle-dag-kerk’ ook
financiële middelen nodig om het werk voort te zetten.
2 september

Stichting Kartini

Geef de mens geen vis, geef een hengel
Een toekomst voor kansarme kinderen in en rond de stad Malang op het
Indonesische eiland Java, daar spannen wij ons voor is. De doelstelling is
om deze kinderen naar school te laten gaan. Kunnen lezen en schrijven is
dé basis voor een betere toekomst. Wie kan lezen en schrijven, is in staat
zelf de regie over zijn/haar leven te nemen. We willen dus geen vissen
geven, maar hengels.
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De stichting Kartini ondersteunt op dit moment zo’n vierhonderd
kinderen. Een druppel op een gloeiende plaat? Zeker niet, eerder een
steen in de vijver. Het allereerste kind uit een straat op school is een
voorbeeld en een enorme stimulans voor anderen. Er is dus toch een
uitweg uit de armoede! Bovendien, hulp aan één kind is hulp aan een
gezin, een familie en uiteindelijk de gemeenschap.
9 september



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.

16 september
Vredesweek
Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn
65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog
en geweld. In Nederland zien we polarisatie
toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken
aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat
onder meer door samen met plaatselijke
kerken praktische hulp of een luisterend oor
te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast
ondersteunen we vredesactiviteiten in
oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de
kaak. Werken aan vrede en veiligheid is
urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen
Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht
en financiële steun voor. Doet u mee?
23 september

Stichting Merakel

Stichting Merakel is een stichting van ouders voor
ouders die een kind hebben met een verstandelijke
en/of meervoudige beperking, dat daardoor meer
dan gebruikelijke zorg vraagt.
Deze extra zorg is soms best zwaar en dan is het
prettig wanneer deze zorg voor een gedeelte kan
worden overgenomen. Het opvangen en begeleiden
van de kinderen gebeurt door deskundige mensen die goed kunnen
omgaan met de speciale aandacht die elk kind afzonderlijk vraagt.
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Het doel van de stichting is het overnemen van zorgtaken aan kinderen
en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige
(lichamelijke, psychiatrische) beperking.
Dit ter ontlasting van het gezin waardoor kinderen en hun
ouders/verzorgers langer in staat zijn binnen gezinsverband bij elkaar te
kunnen blijven wonen. Hierdoor wordt intramurale opname zolang
mogelijk uitgesteld.

Collecteopbrengsten………… En de bloemen gingen
naar:

8 juli
Kerk
Stichting M.A.F.
15 juli
Kerk
Liliane fonds
22 juli
Kerk
Leger des Heils
29 juli
Kerk
Sensoor
5 augustus
Kerk
Stichting June

€ 53,10
€ 89,70

Fam. Mantel
Corrie en Bam de Vries

€ 51,75
€ 71,55

Mw. van der Veen

€ 69,90
€ 109,20

Fam. Postema

€ 67,85
€ 89,05

Fam. Verbeek

€ 83,35
€ 123,00

Mw. de Vlieger

Bedankje…..Bedankje…….Bedankje
Ik wil de Kerkenraad bedanken voor de Paaskaars die ik heb gekregen .
Net terug uit Indonesië belde Els of ze langs kon komen, voor een kopje
koffie.
Altijd goed natuurlijk, het was een verrassing dat Trudy ook meekwam
met de "Kaars"
Ik stel het zeer op prijs, en ben er blij mee.
Vriendelijke groet,
Mieke van Meer
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(Erg verlaat door een vergissing van de redactie.. Met excuses daarvoor!)
Ons 60-jarig huwelijk werd op 7 mei thuis gevierd met familie, vrienden en
zelfs de burgemeester. Vanwege het mooie weer een prachtig tuinfeest.
Mijn bedankje op facebook begon met WHAT A DAY!! Na de kerkdienst
op 20 mei, waarbij ons 60-jarig huwelijk de nodige aandacht kreeg,
kunnen we diezelfde woorden weer laten horen: WHAT A DAY!! Zoveel
liefdevolle wensen. Het gevoel om deel uit te maken van een gemeente
die om je heen staat als een warme familie deed ons goed. Vooral in onze
situatie waarbij je vanwege de
grote afstand kinderen en
kleinkinderen moet missen.
Dank jullie wel allemaal!

Flip & Jos Mosis.

En bedankt ook voor het prachtige
boeket, dat Geeske namens allen
met een hartelijke kus
overhandigde. De heerlijke geur
van de fresia’s brachten de dag
van destijds weer in de
herinnering.

Met dit bericht bedank ik de Protestantse gemeente de ” Oude Kerk”
voor het boeket bloemen dat ik kreeg via de fam. de Kroon, ter
gelegenheid van mijn 92ste verjaardag.
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de mensen te
complimenteren, die verantwoordelijk zijn voor de bijzonder mooie
uitvoering van ons kerkblad. In één woord…..prachtig!
Met vriendelijke groet,
Hannie van Wielink

Vieringen in RIGTERSHOF in de serre
Elke donderdagmorgen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven
23 augustus
30 augustus
6,13 en 20 september

: Ineke Koomen en Ria Botman
: An de Kroon
: Ineke Koomen en Ria Botman
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Van de ZWO
Hoe hulp bij landbouw Madeleines’ leven veranderde
Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Lutherse
Broederkerk in het droge noorden van Kameroen, dat onze gemeente op
dit moment steunt via Kerk in
Actie. Deze kerk ondersteunt
haar gemeenteleden met
duurzame landbouw en
theologisch onderwijs.
De hulp die boerin Madeleine
van de kerk ontving, bracht een
grote verandering in haar leven.
Ze heeft dit jaar voor het eerst
genoeg geld verdiend om haar
vijf kinderen te kunnen voeden.
Ze vertelt: “Niet alleen de maisoogst ging goed. Ik kreeg dit jaar ook twee
geiten van de kerk. Ze hebben een maand geleden voor het eerst gejongd
en nu hebben we er dus al vijf.”
Ook heeft Madeleine met hulp van de Lutherse Broederkerk samen met
een aantal andere vrouwen uit haar dorp een spaargroep opgericht.
“Tijdens de landbouw-training van de kerk heb ik geleerd hoe ik mijn oogst
kan bewaren. We hebben nu twintig zakken maïs in een schuur liggen.
Die verkopen we pas als de prijs omhoog gaat.”
“Voor het eerst in mijn leven, heb ik eigen bezit. Ik hoef mijn man nu niet
meer om geld te vragen. Ik ben financieel onafhankelijker geworden. Nu
kan ik mijn kinderen iets kleins toestoppen als zij dat nodig hebben. Dat
geeft een rijk gevoel.”
Elke zondag gaat Madeleine naar de kerk in haar dorp. “De preek maakt
me sterk en geeft me moed om weer door te gaan. Maar zingen vind ik
het allerfijnste. Liederen maken me altijd vrolijk.”
Dankzij uw bijdrage kan de Lutherse Broederkerk meer arme boerinnen,
zoals Madeleine, ondersteunen.
Clara Linke
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Protestantse ‘raad van elf’
In de afgelopen maand zijn elf classispredikanten benoemd, een voor elke nieuw
gevormde classis.
Vanaf 1 september a.s. gaan ze aan het werk. In het geheel van onze kerk wordt
naar hun komst uitgekeken. Wat mogen we precies van hen verwachten?
Geestelijk leidinggeven! Maar wat betekent dit precies en wat gaan ze dan doen
in die elf grote en zeer diverse classes?
Hierover nadenkend kwam de term ‘raad van elf’ bij mij boven. U weet wel, die elf
figuren die elk jaar weer gekozen worden om de activiteiten tijdens carnaval voor
te bereiden en te begeleiden.
Ik moest wel een beetje glimlachen om deze vergelijking.
De elf classispredikanten zag ik eerder, samen met de scriba, als twaalf
leerlingen, discipelen van Jezus. Hopelijk zijn ze dat ook!
Toch laat de gedachte van de classispredikanten als protestantse ‘raad van
elf’ me niet meer los. Zeker niet als je beseft wat hun taak is: nieuw elan
teweegbrengen bij gemeenten en ambtsdragers door bezielen, vernieuwen,
verbinden en adviseren. Ze zijn er dus omwille van het feest voor de lokale
gemeenschap.
Om dit te realiseren moet veel overlegd, georganiseerd en gestuurd worden. Een
feest vraagt nu eenmaal veel voorbereiding, enthousiasme en inzet van velen. Als
het de elf classispredikanten zou lukken om dit te bereiken in de afzonderlijke
classes, worden we daar niet allemaal blij van? Wellicht is de aanduiding van
deze specifieke leerlingen van Jezus als protestantse raad van elf daarom zo gek
nog niet.
René de Reuver,
Scriba van de generale synode
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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

12 september 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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