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Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de 
bron wordt vermeld. 

Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec  
Dr. N.E. Haspels, Hoorn, tel. (0229) 24 26 96, predikant@deoudekerk.nl 
Alleen voor pastoraat en bezoekwerk: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
Kerkgebouw: 
Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78 
Koster: Begrafenissen / Inlichtingen bij de Hr. N. Petten, tel. (0228) 51 39 71 

Website: www.deoudekerk.nl   
Deze wordt verzorgd  door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl  

 
Kerkenraad Protestantse  gemeente 
Voorzitter: Ds. N.E. Haspels, 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: Hr.Ch. Blaauwkamer,   
tel. 51 31 29 
Penningmeester: Mw. H. Simons,  
tel. 51 61 48  
diaconie@deoudekerk.nl 

 

Pastoraal Team 
Ten zuiden van de spoorlijn: 

Grootebroek: 
Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71 
Mw. T. Boender, tel. 54 26 14 

Bovenkarspel: 
Mw. E. Jonkman, tel. 06-15273488 
Mw. H. Blom, tel. 51 36 87 

Ten noorden van de spoorlijn: 

Grootebroek: 
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32   
Mw. I. Henken, tel. 52 18 90 

Bovenkarspel: 
Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36 

ZWO Stede Broec 
Coördinatie: Hr. Ch. Blaauwkamer 
Houtzaagmolensingel 12 
1611 XL Bovenkarspel, tel. 51 31 29  

Auto-ophaaldienst 
Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55 
Opgeven uiterlijk vrijdagavond. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geboorte? Trouwplannen? 
Verdriet? Verlies? 

 
Blijf in contact met uw 

kerk….. 
 

Bel of schrijf naar: 
Marijke Vissers 

Pandhof 47 
1613 EK Grootebroek 

tel. 51 64 55 
kerkenraad@deoudekerk.nl 
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 pagina 12 : 
 “OEFEN GEDULD, 
 HEB VERTROUWEN” 
 Op zondag 7 oktober gaat  
 hij weer voor in onze kerk:  
 Ds. PIET DE JONG  
 uit Rotterdam.  
 Lees hier het artikel uit “Woord en Weg”  
   over o.a. zijn boek “Sores en Zegen” en  
 zijn liefde voor het ambt en de kerk.                                                     
      
 pagina 10 :  

DE GRONDCOMMISSIE 
Welke mensen vormen deze commissie 
en waarmee houden zij zich bezig. 

 pagina 17 :  
Een nieuwe avond van  
HET LEERHUIS  
op 18 oktober a.s. met de bekende 
theoloog 
Dr. JANNEKE STEGEMAN 
Dit wordt een bijeenkomst die u niet  
wilt missen. 
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De diensten van de Protestantse Gemeente  worden elke zondag gehouden 
in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.  
 
23 september - 10.00 uur     

Voorganger : Ds. K. Staat, Andijk 
Ambtsdragers : Hr. Veenstra, Hr. Dudink en Hr. Visser 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Stichting Merakel 
Oppas/kindernevendienst : Willie Visser 
Koster : Mw. Maassen 
Auto-ophaaldienst : Mw. De Bruin 
 
30 september - 10.00 uur   

Voorganger : Mw. Ds. M. Kraak-Verdonk, Opperdoes 
Ambtsdragers  : Mw. Boender, Mw. Simons en Mw. Vissers 
Organist :    Hr. Spoelstra  
Collectes : Kerk en Inlia 
Oppas/kindernevendienst : Ludo Luckerhoff  
Koster : Hr. Petten 
Auto-ophaaldienst : Hr. Vissers 
 
7 oktober - 10.00 uur   

Voorganger : Ds. P. de Jong, Rottterdam 
Ambtsdragers : Mw. De Kroon, Hr. Dudink en Hr. Veenstra 
Organist : nog niet bekend 
Collectes : Kerk en Ziekenhuis in Jordanië 
Oppas/kindernevendienst : Geeske Dudink 
Koster : Geeske Dudink  
Auto-ophaaldienst : Hr. Veenstra 
 
14 oktober - 10.00 uur  Viering Heilig Avondmaal   

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Mw. Gerding, Hr. Verbeek, Hr. Swier  
  en Mw. Broekstra    
Organist : nog niet bekend 
Collectes : Kerk en Stichting Voedselbank West-Friesland 
Oppas/kindernevendienst : Nel Kleton 
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Hr. Verbeek 

 Kerkdiensten 
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21 oktober - 10.00 uur     

Voorganger : Ds. A. Mak, Haarlem 
Ambtsdragers : Hr. Verbeek, Mw. Simons en Mw. Jonkman 
Organist : nog niet bekend 
Collectes : Kerk en ‘Kerk in Actie’ 
Oppas/kindernevendienst : Willie Visser 
Koster : Hr. Lasschuit  
Auto-ophaaldienst : Mw. De Bruin  
 
28 oktober - 10.00 uur     

Voorganger : Mw. Ds. T.H.M. Allewijn, Landsmeer 
Ambtsdragers : Hr. Blaauwkamer, Mw. Jonkman en Hr. Swier 
Organist : nog niet bekend 
Collectes : Kerk en MAF 
Oppas/kindernevendienst : Coby Pels 
Koster : Hr. en Mw. De Vries  
Auto-ophaaldienst : Hr. Swier  

Na deze dienst is er gezamenlijk koffie- en thee drinken 
“of een glaasje limonade”. 
 
 
 
 
 
 
   Vergaderrooster Kerkenraad 
       4  juni :  Moderamen  

   5  juni : Diaconie       

 
 
 
 
   
  Vieringen in RIGTERSHOF in de serre.  
  Donderdag ’s morgens om 10.00 uur (tenzij anders aangegeven) 

  •  27 september    -   Piet Pels 

  •  4, 11 en 18 oktober -   Ineke Koomen en Ria Botman  

  •  25 oktober  -   Piet Pels 
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Kroniek van een dorpsdominee 151  

We hebben een lange zomer achter de rug. De eerste tekenen van de 
herfst dienen zich aan. En dan begint vanzelfsprekend het nieuwe 
seizoen van kerkelijk leven. 

Eigenlijk is het al begonnen, als u dit leest. De eerste drie zondagen van 
september zijn achter de rug, de startzondag als laatste. Bovendien 
kwam de leeskring al weer samen en vergaderden de verschillende 
bestuurlijke organen. Wat nog starten moet zijn het leerhuis, de 
seniorenactiviteiten en de huisbezoeken. En al het werk achter de 
schermen ligt eigenlijk nooit stil. 

Voor mij ligt er nog een bijzondere taak dit seizoen, namelijk de 
voorbereiding van het studieverlof, dat ik vanaf eind april hoop te 
genieten. Zonder goede plannen komt daar weinig van terecht. 
Voorlopig verzamel ik onderwerpen die van belang zouden kunnen zijn 
voor de gemeente, de kerk en voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Als 
het zo uitkomt kan dat een gespreksonderwerp zijn bij de komende 
huisbezoeken. 

Ik hoop op een vruchtbaar seizoen in onze gemeente, tot eer van God en 
tot heil van mensen. 

Met broederlijke groet, 

Nanne Haspels 

 
 
 
 
 
 
 

Pastoralia 
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Toelichting bij de collectes. 
 
23 september    Stichting Merakel (Lutjebroek). 
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. 
 
30 september    Inlia  
INLIA is het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van 
Asielzoekers. 
Vanuit een netwerk van geloofsgemeenschappen wordt hulp geboden aan 
asielzoekers en mensen die met asielzoekers in aanraking komen; met 
name inzake het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dit is een “moeilijke 
materie” waarin het heel goed is dat er deskundigen vanuit hun inzicht hulp 
kunnen bieden. 
 
7 oktober    Ziekenhuis in Jordanië     
Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek in 
Jordanie. Vooral is daar zorg voor de bedoeïenen. Een volk dat verspreid 
leeft en vaak heel arm is. Zij zorgt voor en met hen. Bidt 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 
deze meer dan verdient. 
 
14 oktober    St. Voedselbank West-Friesland 

Deze Stichting is een 100% vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en 
is niet politiek of religieus gebonden. 

Van de Diaconie   
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De voedselbank verstrekt op regelmatige basis een 
eenvoudige, voedzame maaltijd aan mensen die zich dat 
in een financiële noodsituatie niet kunnen veroorloven. 
Helaas blijkt dat nodig – ook in onze eigen omgeving.  
Vaak kan de voedselbank ook een rol spelen in het herkennen van 
“schrijnende gevallen” die meer hulp nodig hebben.  
Verder wil men voorkomen, dat goed voedsel wordt vernietigd. Daarom 
zorgt men ervoor dat deze nog voor consumptie geschikte producten 
beschikbaar komen voor hen die daaraan de meeste behoefte hebben.      
 
14 oktober   Kerk in Actie 
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  
chronische ziekte. Bij signalen dat ondersteuning nodig is, kan men direct 
hulp bieden, of mensen de juiste weg wijzen. 
 
21 oktober    Kerk In Actie 
 
28 oktober    MAF  (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. 
 
 
 
 
 
 
23 september    eerste zondag van de herfst 
Kleur: groen, kleur van de Hoop. 
Lezing: Deuteronomium 13: 1-5 en Marcus 9: 30-37 

Leven als een kind: zonder zorgen en vol vreugde! 
 
30 september    tweede zondag van de herfst         
Kleur: groen, kleur van de Hoop. 
Lezing: Numeri 11: 24-29 en Marcus 9: 38-50 

De groten en machtigen zijn gewaarschuwd! 
 
 
 

Bij de diensten 
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7 oktober    derde zondag van de herfst 

Kleur: groen, kleur van de Hoop. 
Lezing: Maleachi 2: 10-16 en Marcus 10: 1-16 

Maar Jezus zegt: houdt hem niet tegen, want er is niemand die met een 
beroep op mijn naam een daad van macht zal doen en bij machte zal zijn 
onmiddellijk daarna kwalijk van mij te spreken; hier geldt immers: wie niet 
tegen ons is, is vóór ons. 
 
14 oktober    vierde zondag van de herfst 

Kleur: groen, kleur van de Hoop. 
Lezing: Deut.15: 1-11 en Marcus 10: 17-31   

De derde in het verbond. 
 
21 oktober    vijfde zondag van de herfst 

Kleur: groen, kleur van de Hoop. 
Lezing: Jesaja 29: 18-24 en Marcus 10: 32-45 

Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zussen of vader of 
moeder of kinderen of akkers heeft losgelaten omwille van mij; en die omwille 
van de verkondiging die niet honderdvoudig, nu, in dit tijdsgewricht, zal 
ontvangen... 
 
28 oktober    zesde zondag van de herfst 

Kleur: groen, kleur van de Hoop. 
Lezing: Jesaja 59: 9-19 en Marcus 10: 46-52 

Als hij hoort dat Jezus de Nazarener daar is, begint hij te schreeuwen en te 
zeggen: zoon van David, Jezus, ontferm u over mij! 
 
 
 
  Bedankt. 
 
  Hierbij mijn hartelijke dank voor de bloemen vanuit de kerk, die ik mocht ontvangen via mevr.   
  Suiker. Ik zat met een hele zere knie en kon bijna niet lopen. Het gaat nu gelukkig langzaam  
  aan wat beter. Ook wil ik iedereen bedanken voor de bezoekjes, bloemen, telefoontjes en     
  kaarten, die ik mocht ontvangen, dat heeft me zeer goed gedaan. 
  Nogmaals dank en hartelijke groeten, 

  Joke van der Veen 
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Zowel de kerk als de diaconie bezitten grond en de opbrengsten worden 
gebruikt voor de exploitatie van de kerk en diaconale doelen.  
Sinds een aantal jaren wordt het beheer van alle gronden van de “kerk” in 

opdracht van de 
kerkenraad gedaan 
door  
de Grondcommissie.  
In deze commissie 
hebben zitting:  Jomiek 
Gerding, Martin Visser, 
Wim van Dis, Jan 
Menno Hermans, Aris 
Krijger en Hottem 
Veenstra. Verder 
neemt aan de 
vergaderingen deel 
onze rentmeester 
Frederike Meerstadt 
van KKG (Kantoor der 
Kerkelijke Goederen).  

De grondcommissie bereidt besluiten voor en legt die ter goedkeuring voor 
aan de kerkenraad.  

Om een goed idee te krijgen wie de gebruikers / pachters zijn van deze 
gronden hebben 
we in augustus 
drie bedrijven 
bezocht. Tijdens de 
bezoeken hebben 
we uitgelegd wie 
wij zijn en hebben 
de bedrijven zich 
gepresenteerd 
met hun 
toekomstvisie. 

Een bedrijf ligt in 
Drente. Hier pacht 
een groot modern 
melkveebedrijf van 
zowel kerk als 
diaconie.  Op de foto van ons bezoek: een indruk van het bedrijf. 

 Grondzaken van de “Kerk” 
 

10



 

De andere bedrijven waren een bloemkoolbedrijf en een fruitbedrijf in het 
Grootslag.   
De pachters stelden dit bezoek zeer op prijs en er is uitgebreid gediscussieerd 
over gebruik en invloeden op b.v. milieu. Het was interessant te horen dat op 
deze bedrijven goed wordt nagedacht over het gebruik van de grond en het 
thema duurzaamheid is zeer actueel.   
Het is de bedoeling dat we de bedrijven om de paar jaar een keer bezoeken. 
 
 
 

INLIA 

Veel bezoekers en ontroering bij jubileum 30 jaar Charter van Groningen 
 
“Bemoedigend”, “ontroerend” en “hoopgevend” zo luidden veel van de 
reacties die INLIA mocht ontvangen op het jubileumweekend eind juni. 

De Martinikerk was voor de afsluitende viering bijzonder goed gevuld. Ruim 
350 mensen maakten de dienst mee, met het besluit van de 
kaarsenestafette die in de maanden daaraan voorafgaand door het land 
was gegaan. De kaarsen werden binnen gebracht door vertegenwoordigers 
van alle provincies en een vertegenwoordiger van de internationale 
vluchtelingengemeenschap. 

Op de zaterdag waren er 
exposities van onder meer de 
bekende dokter Pietro Bartólo uit 
Lampedusa, die daarvoor naar 
Groningen kwam. (zie de foto). Ook 
werd het tentenkamp in 1997 in 
de Drentse bossen herdacht. In de 
Martinikerk was een Wall of Hope 
gemaakt door jongeren en werden 
zaterdagmiddag ook de Levende 
Stenen uitgereikt. Aan de jonge ambassadeurs van Defence for Children die 
zich inzetten voor een eerlijk kinderpardon en aan de 16-jarige Toby uit 
Amsterdam die kleding inzamelt en uitdeelt aan vluchtelingen in nood.  
Op de website www.inlia.nl vindt u het volledige verslag in tekst & foto’s, en 
filmpjes van de diverse onderdelen.  

OPROEP 
Was u bij het jubileumevenement eind juni en heeft u misschien foto’s 
gemaakt? Wij zouden die foto’s graag ontvangen! We maken een foto-album 
op de website van INLIA en plaatsen daar ook graag uw bijdragen. U kunt ze 
sturen aan info@charter1988.nl.  
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Ds. PIET DE JONG 
 
In zijn boek Sores en Zegen vertelt 
hij gepassioneerd over zijn liefde 
voor het ambt en voor de kerk. Van 
het bevindelijke schuurkerkje in 
Zeeland tot de missionaire 
stadsgemeente in Delfshaven. Piet 
de Jong kent persoonlijke 
verliezen, maar getuigt ook van 
vertrouwen in de toekomst van de 
kerk. 
 
Op uw boek staat voluit ‘dominee’ 
Piet de Jong. Mails ondertekent u 
met ‘ds’. Bent u trots op die titel?  
‘Met het woordje trots ben ik niet 
opgevoed, maar het is wel een 
bijzondere titel. Door de bank 
genomen ben je als dominee 
priesterlijk bezig, dienend, 
luisterend, zegenend. Soms 
openbaart zich op de kansel het 

profetische. Daar kun je niet voor studeren, 
daar kun je alleen maar om bidden. De titel is 
ook herkenbaar. Zelfs in Rotterdam weten ze 
dat een dominee iemand is die iets met God 
heeft, die je iets kunt vragen en die niet meteen 
zegt: “Ben je wel van de kerk?” Ik houd van dat 
ambt.’  
 
Jan Martijn Abrahamse noemt het ambt een 
‘lastige lust of een lustige last’. U noemt het 
een ‘bizarre roeping’. Waarom?  
‘Omdat je de stem van God moet zijn. Dat is 
een rare pretentie hè, en ook de meest bizarre. 
En toch kijken de mensen zo naar je. Moet dat 
mooie ambt nou ontmanteld worden? Dat 
treurige speeddaten voor jonge collega’s die 
beroepbaar zijn… Ik houd niet van dat platte. En 
een zekere hiërarchie is heus niet verkeerd. 
Jazeker, ik hoop dat wij nog steeds een 
rolmodel zijn en wie dat een belasting vindt, 
moet een ander vak kiezen. Jij bent degene die 

geestelijk leidinggeeft. Wie het sacrament bedient, is nog nét niet de Heer. Maar 
het scheelt niet veel. Die rol heeft een vleug van heiligheid. De Protestantse Kerk is 
een belangrijke familie binnen de algemene katholieke kerk. Dat zou ik graag zo 
houden.’  

IN ’T KORT  
Pieter L. de Jong (1947) studeerde 
theologie in Utrecht. Hij was 
gemeentepredikant in Laar 
(Duitsland), Asperen, Nunspeet, 
Rotterdam-Delfshaven en Wijk bij 
Duurstede. Nu is hij interim-predikant 
in Oud-Vossemeer. Als synodelid was 
hij actief betrokken bij de 
totstandkoming van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Piet de Jong is 
redacteur van het tijdschrift 
Kontekstueel en schreef meerdere 
boeken, waaronder Stadspelgrims 
(2012). Recent verscheen Sores en 
Zegen, mijn verhaal met de kerk. 
(Boekencentrum, € 17,99) 
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Waar haalt u uw moed over de toekomst van de kerk vandaan?  
‘Ik ben van huis uit geen optimist en kan behoorlijk tobben, maar daar moet je niet 
aan toegeven. Daarom is de belangrijkste aansporing in mijn boekje: hou op met 
somberen want de mogelijkheden liggen voor het grijpen. Het Koninkrijk komt eraan. 
Er is veel heimwee, veel verlangen, ook onder seculier denkende mensen. Door de 
eeuwen heen heeft de christelijke kerk uit kleine groepjes bestaan. Daar moeten we 
niet over zeuren. In Delfshaven hadden we eerst veel meer ouderen dan jongeren in 
de gemeente. We kozen ervoor het accent op de jonge mensen te leggen, want 
ouderen kunnen zich uitstekend met hen identificeren maar andersom niet. 
Niemand liep weg. Het geheim is dicht bij mensen te staan, de moed te hebben 
ingewikkelde dingen te bespreken. We hebben veel gebeds- en Bijbelgroepen. Juist 
jonge mensen, die op zoek zijn naar God en naar zichzelf, komen daarop af. Het 
moet dan wel over God gaan, dus geen zweverigheid. De kerk is er voor iedereen en 
iedereen kan meedoen.  
De gedachte aan de volkskerk heeft mij nooit losgelaten.’  
 
Het rapport Waar een Woord 
is, is een weg vindt u een 
‘voorzet waarbij vooral ruim 
baan wordt gegeven aan 
krimpen en marginaliseren’.  
‘Ja, dat vind ik dus. Die nota is 
prima en natuurlijk zijn er 
maatregelen nodig om de boel op 
te schudden. Maar dat frame van 
afslanken… Dat is het fnuikende 
beeld van een bijna omvallende 
bank. Als je er zelf  
niet meer in gelooft, wie dan wel? 
In sommige avonddiensten zitten 
misschien dertig mensen. Heb je 
zo’n groep op een Bijbelkring, dan 
ben je blij! En als het te duur is 
om daarvoor de kachel op te 
stoken, zeg ik: dan doen we 
gewoon een jas aan. Die 
krimpscenario’s wijzen 
bergafwaarts richting 2030. 
Moeten we in 2018 al 
maatregelen nemen die dan 
misschien nodig zijn? Ik geloof 
niet in die neerwaartse lijnen, ik 
zie meer een golfbeweging. Er 
komen altijd andere tijden, 
andere mensen. Oefen geduld. 
Heb vertrouwen in de plaatselijke 
gemeente. Laat iedereen 
meedenken. Overal zijn 
vrijwilligers bezig om de klok te 
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luiden, het dak te repareren. Vorm een pool van predikanten die gratis willen 
voorgaan in gemeenten die het financieel moeilijk hebben. Ik denk vaak aan het 
verhaal over het dochtertje van Jaïrus. Jezus zegt: “Het kind is niet gestorven maar 
het slaapt.” Om vervolgens naar binnen te gaan, gevolgd door slechts drie 
leerlingen.’ 
   
Wat heeft het schrijven van dit boek u opgeleverd?  
‘Ik werd verrast door mijn eigen positieve emotie. Alles overziend, denk ik dat ik niet 
veel veranderd ben. Maar ik heb wel geleerd een stevige mening te ontwikkelen; ik 
ben niet zo van enerzijds-anderzijds, al vindt niet iedereen dat leuk. Ook heb ik 
geleerd om beter te luisteren. Ik zat eens bij het ziekbed van een oude vrouw. Ze zei: 
“U zegt niet veel hè, dat leren ze je zeker op de universiteit. Maar als u hier bent, wil 
ik dat u een woord van God spreekt.” Zij had gelijk: ik zat inderdaad in de passieve 
luisterhouding. Toen hebben we samen uit de Bijbel gelezen en gebeden. Er zijn nog 
maar weinig mensen die hardop voor elkaar bidden.’  
  
Waaruit put u in deze fase van uw leven de meeste kracht?  
‘Ik werd eind februari geopereerd, aan het begin van de veertigdagentijd. Ik las deze 
tekst: Wees mijn beschuttende rots. En ook: Roep je Mij aan, Ik luister naar jou. Ik wil 
maar zeggen: die woorden geven houvast. Er zijn eeuwige handen om ons heen die 
ons dragen.’ 
 
Uit “Woord en Weg”, inspiratiemagazine van de PKN. 
 
 
 

Van de ZWO  
 
Vrijheid voor vrouwen en opleidingen voor een 
sterke kerk 
 

Graag vertellen we u over het werk van 
Cedepca in Guatemala, dat onze 
gemeente op dit moment steunt via Kerk 
in Actie, met het project “Versterk de 
Kerk”.  
Zoals u wellicht weet worden vrouwen in 
Guatemala dagelijks gediscrimineerd en 
velen hebben te maken met huiselijk 

geweld. Hoe kunnen zij ervaren dat zij van waarde zijn? En hoe kan de kerk in Guatemala 
hen daarbij helpen? Zowel mannen als vrouwen kunnen bij Cedepca een theologische 
opleiding en cursussen volgen voor inspirerend leiderschap voor een sociaal sterke kerk die 
de bevrijdende kracht van het Evangelie uitdraagt, zoals in het volgende verhaal van Leydi. 
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Leydi (30 jaar) is getrouwd en moeder van drie dochters van elf, vijf en vier jaar. Ze werkt 
als onderwijzers en leidt de zondagsschool in haar kerk. Ze volgde een Bijbelcursus bij 
Cedepca, waar ze veel van opstak. Leydi: “Ik 
leerde mijn leven en de moeilijkheden die ik 
meemaak via de Bijbel te zien. Het helpt me om 
oplossingen te vinden. Ook helpt het me om mijn 
gemeenschap en de kinderen en ouders op mijn 
school beter te dienen. De nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde, kunnen hier en nu al komen. Dan 
zullen er geen verschillen meer zijn, maar zijn 
alle mensen gelijk. Ik heb geleerd om alle 
mensen goed te behandelen, los van hun sociale 
of economische status. Ik leerde dat christen-zijn betekent, dat je Gods Woord deelt door 
het goede voorbeeld te geven. Ik ben bemoedigd om te leven zoals Jezus dat deed, om ook 
te delen met mensen, die geen lid zijn van mijn kerk. Ik dank God dat Hij me via Cedepca 
deze mogelijkheid bood om te groeien in mijn geloof en mijn leven.”  
 
Graag vertellen we u meer over het werk van Cedepca in Guatemala. Zo volgde Rigoberto 
bij Cedepca een theologische cursus op universitair niveau. Hij was er zo enthousiast over, 
dat hij zijn vrouw vroeg om ook mee te komen. Ze leren veel en zijn beiden enthousiast 
over het onderwijs. Ernestina en Rigoberto hebben na tien jaar huwelijk nog steeds geen 

kinderen. In Guatemala is kinderloosheid een schande. 
Mensen adviseerden Rigoberto, dat hij een andere 
vrouw moest zoeken. Dat was heel zwaar voor 
Ernestina. Intussen hebben ze hun kinderloosheid 
geaccepteerd. De relatie met haar man is gelukkig 
goed. Ze kan zoveel betekenen, niet alleen als moeder. 
Ernestina gaat geregeld voor in hun eigen kerk. 
Rigoberto zegt: “In de kerken wordt vaak gepraat over 
allerlei persoonlijke zonden, zoals overspel. Maar het 
kwaad zit ook in het collectieve, zoals onrecht en 
corruptie. We willen daarin graag het verschil maken.” 
Dankzij uw steun kunnen mensen als Rigoberto en 

Ernestina theologisch onderwijs volgen. 
 
Onze kerk doet als kerk in actie mee met het thema Versterk de kerk. Wij willen zelf als 
kerk versterkt worden. En we willen kerken versterken in andere landen, waarmee we ons 
verbonden voelen als Gods familie, zoals kerken in Kameroen, Bangladesh, Guatemala, 
Indonesië en Syrië. Niet om een machtsfactor te zijn in deze wereld, maar om te dienen. 
Wij willen een sociale kerk zijn, dienstbaar aan de meest kwetsbaren in onze samenleving. 
Sterke kerken kunnen kwetsbare mensen kracht geven en versterken in het leven van 
alledag, en het Koninkrijk van God zichtbaar te maken op deze aarde, hier en nu 
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Ter overweging 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zoveel goeds tussen mensen 
veraf en dichtbij. 
 
In de wildernis van haat en 
hebzucht, 
woede, wreedheid, botte macht 
 
Planten zij troostend, trouw en vol 
aandacht 
tuinen van hoop, licht en bevrijding, 
Omdat zij mensen zijn . . . 
 
. . . Totdat het kwaad,  
                  dat ook in mensen woont, 
weer vernietigt wat tot bloei kwam. 
 
Maar zaad, op de Wind van velerlei 
namen, 
waait waarheen het wil, 
ontkiemt vlakbij en wereldwijd, 
schiet wortel in harten van mensen, 
als een kracht die verbindt. 
 
 
 
 
 

Zoveel  
goeds 
 
en zij planten tuinen 
die verschijnen, verdwijnen 
en weer verschijnen, 
 
als ons diepste verlangen naar 
een nieuwe aarde van vrede  
                            en menselijkheid, 
 
die altijd op ontdekking wacht 
die hier is en nu is, 
en steeds weer werkelijkheid wordt 
door mensen die zich laten raken. 
         
                               
 

Marijke de Bruijne 
 
                                 Uit: Medemens 5 

 

 

16



 

Nieuws van het Pastoraal Team 

Na een lange vakantieperiode hebben we eindelijk weer onze senioren-
middag en wel op dinsdag 25 september a.s. 
De aanvang is om 14.00 uur. 

Deze middag zal  INA BROEKHUIZEN-SLOT  ons vermaken met sketches 
en verhalen in het Westfries. 

U kunt zich opgeven bij Nel Kleton tel. 514571 of An de Kroon tel. 520886 

U bent van harte welkom! Tot ziens op 25 september. 
 
Namens het pastoraal team, 
Rim de Kroon, voorzitter. 
 
 
 
 

Van het Leerhuis 
 
Ik ben een witte vrouw.  
 
“Het is tijd dat christenen zoals ik ons bewust 
worden van onze privileges.” 
 
De voorbereidingscommissie Leerhuis 
”Cultuurgroep Stede Broec” nodigt u van 
harte uit voor de eerste Leerhuisavond in 
het nieuwe seizoen 2018-2019.  
Op 18 oktober spreekt DR. JANNEKE STEGEMAN over hedendaagse 
thema’s als huidskleur en gender en wat dat te maken heeft met 
(onze) theologie. 

Dr. Janneke Stegeman studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en 
promoveerde in 2014 op het proefschrift “Decolonizing Jeremiah: 
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Identity narratives and power in religious tradition” over de rol van 
conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie. Zij interesseert zich 
speciaal voor bevrijdingstheologie, postkoloniale theologie en indecent 
theology. 
Van juni 2016 tot september 2017 was Janneke Stegeman Theoloog des 
Vaderlands. 
In september 2017 verscheen van haar hand het pamflet “Alles moet 
anders, bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders.” 
 
Vanuit het perspectief van de contextuele theologie laat zij ons zien hoe 
onze positie en onze blik op anderen mede bepaald worden door onze 
huidskleur, gender-identiteit  en afkomst. 
Het zichtbaar maken van verschil kan leiden tot onzekerheid. Dat bleek 
toen de NS besloot om mensen in de trein niet langer met “dames en 
heren” maar met het neutrale “reizigers” aan te spreken. Mensen waren 
verward: is dan niet iedereen man of vrouw? 
In haar lezing zal Janneke Stegeman vertellen hoe inzicht in elkaars 
positie nodig is om ons met elkaar te verbinden. 
 
De leerhuisavonden beperken zich niet tot eenrichtingsverkeer. We 
verwachten dan ook een levendige gedachtenwisseling. U bent van harte 
welkom.  
 
De avond vindt plaats, op 18 oktober 2018, 
vanaf 20.00 uur,  
zoals gebruikelijk in De Oude Kerk, Zesstedenweg 189. 
 
De tweede Leerhuisavond van seizoen 2018-2019 zal plaatsvinden op 22 
november. Dan ontvangen wij historicus en journalist Leo Fijen, die zal 
spreken over de toekomst van de kerk.  
 
Namens de Leerhuiscommissie, 
 
Piet Lasschuit 
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