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bron wordt vermeld. 
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Alleen voor pastoraat en bezoekwerk: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
Kerkgebouw: 
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Koster: Begrafenissen / Inlichtingen bij de Hr. P. Lasschuit, tel. 06-10524105 

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:  NL95 RABO 0373 7347 86 
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 
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Pastoraal Team 
Ten zuiden van de spoorlijn: 
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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 diensten van de Protestantse Gemeente  worden elke zondag gehouden 
in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.  
 
15 december  - 10.00 uur  Derde Advent – Gaudete 
  Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Hr. Veenstra, Mw. Boender, Hr. Dudink 
    en Mw. Lasschuit 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Lilianefonds 
Oppas/kindernevendienst : Willie Visser 
Koster : Mw. Dudink 
Auto-ophaaldienst : Hr. Veenstra 
 
22 december – 10.00 uur  Vierde Advent - Rorate Coeli  
  m.m.v. de Cantorij o.l.v. Piet Lasschuit  
Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Hr. Verbeek, Hr. Visser en Mw. Jonkman 
Organist  :    Hr. Zandberg 
Collectes : Kerk en Inloophuis Pisa 
Oppas/kindernevendienst : Ludo Luckerhoff  
Koster : Fam. De Vries 
Auto-ophaaldienst : Hr. Verbeek 
 
24 december – 21.00 uur  Kerstnacht  

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Mw. Gerding, Mw. Verdurmen en Hr Dudink  
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kinderen in de Knel 
Koster : Hr. Visser  
Auto-ophaaldienst : op aanvraag 
 
25 december - 10.00 uur  Kerstmorgen  
Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Mw. Boender, Mw. Simons en Mw. Broekstra 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Kinderen in de Knel 
Koster : Hr. Swier 
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra 
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29 december - 10.00 uur   

Voorganger : Ds. L. van Loo, Hoogkarspel 
Ambtsdragers  : Mw. De Kroon, Mw. Jonkman en Mw. Lasschuit 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Stichting June 
Oppas/kindernevendienst : Coby Pels 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Mw. De Bruin 

 
31 december - 19.30 uur  Oudjaar 

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Hr. Veenstra, Mw. Verdurmen en Hr. Visser 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collecte : Kerk 
Koster : Hr. Petten of Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : op aanvraag 

 
 
 
 

5 januari - 10.00 uur   

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Mw. De Kroon, Mw. Simons en Mw. Boender 
Organist : nog niet bekend 
Collectes : Kerk en Inlia 
Oppas/kindernevendienst : Willie Visser 
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Mw. De Bruin 

Na de dienst is er bij het koffie- en theedrinken, ook warme wijn! 
 
12 januari - 10.00 uur   

Voorganger : Ds. P. de Jong, Rotterdam 
Ambtsdragers  : Mw. Gerding,  Hr. Dudink en Mw. Broekstra  
Organist : nog niet bekend 
Collectes : Kerk en Amnesty International 
Oppas/kindernevendienst : Ludo Luckerhoff 
Koster : Mw. Dudink 
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra 
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19 januari - 10.00 uur  Afscheid en bevestiging ambtsdragers  

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Hr. Blaauwkamer, Mw. Jonkman  
   en Hr. Veenstra 
Organist : nog niet bekend 
Collectes : Kerk en Sensoor 
Oppas/kindernevendienst : Geeske Dudink 
Koster : Mw. Maassen 
Auto-ophaaldienst : Hr. Veenstra 

Aansluitend aan deze dienst:  
Gesprek van de kerkenraad met u als gemeente. Zie ook het hier 
volgende bericht. 
 
 

 

Er is gesproken over het koffiedrinken na bijzondere diensten. Vooral ’s avonds 

6



 

 
 
    
 

 

Kroniek van een dorpsdominee 160 

We leven toe naar de donkerste dagen van het jaar, tenminste als we naar de 
hemel kijken. In de straten zijn de meest vreemde lichtformaties verschenen; 
voor zover ik kan beoordelen gaat het om allerlei voorstellingen van overzee. 
Not my cup of tea. 

U weet misschien dat we in verband met de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) spaarzaam zijn met het noemen van namen – 
kwaadwillende mensen zouden daar gebruik van kunnen maken – maar we 
maken een uitzondering voor berichten van geboorte en overlijden. 

Op 21 september jl. is Bodine Eline Schippers geboren, dochter van Benjamin 
Schippers en Caroline Jonkman, zusje van Boris. Ze wonen in Haarlem, maar 
staan nog steeds bij ons kerkelijk ingeschreven. Dat geldt ook voor een andere 
dochter van Els Jonkman, Renate, die samen met Maarten Dun, dochter 
Phileine en de eerder dit jaar geboren Xander in Lelystad wonen. Onze 
hartelijke gelukwensen aan allen. Het is de wens van beide ouderparen om op 
9 februari a.s. hun kinderen ten doop te houden (Bodine), resp. te laten 
zegenen (Xander). Het is nog ver weg, maar ik kijk er naar uit! 
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Op 5 november jl. is Jacob Veldhuisen overleden. Jaap – zoals wij hem kenden 
– was iemand die graag voor een ander klaar stond en gek was op zijn 
gezin/familie. In de afscheidsdienst die wij op 9 november hebben gehouden 
was dat ook te merken, bijvoorbeeld aan de vele aanwezigen uit allerlei 
hoeken van de samenleving kwamen. We lazen uit het verhaal van de Bruiloft 
te Kana de huwelijkstekst van Jaap en Bea: “Wat Hij ook zegt, doe dat”. Na de 
dienst hebben we Jaap Veldhuisen te ruste gelegd in een graf achter de kerk. 
We wensen Bea, Wim-Jaap en Margriet, Aimée en Mathieu en allen die hem 
missen Gods troost en zegen. 

Op zondag 19 januari zal Martin Visser afscheid nemen van de diaconie. We 
willen hem bedanken voor zijn inzet. 

Inmiddels is het Adventsproject bezig en de eerste indruk is dat het weer een 
bijzonder en waardevol project is. Het licht van de grote ster wijst ons net als 
de wijzen uit het oosten de weg. Op weg naar Kerst.  
 
Met broederlijke groet, 
Nanne Haspels 
 
 
 
 
   Vergaderrooster Kerkenraad 
     6   januari :  Moderamen 

            15 januari : Kerkenraad 
 
 
 
 

15 december    Derde Adventszondag     

Kleur: paars, kleur van voorbereiding 
Lezing: 2 Koningen 5: 1-16 

Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: "Maar overste, 
als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch 

ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt. "Baad u, en u zult weer rein worden”, moet u 
dat zeker doen.” Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 
zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond zo gaaf 
als de huid van een kind en hij was weer rein.  
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22 december   Vierde Adventszondag  

Kleur: paars, kleur van voorbereiding 
Lezing: Johannes 8: 1-11 

 'Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op 
haar werpen.' . . . . Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: 'Vrouw, 

waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld?' Zij antwoordde: 'Niemand, 
Heer.' Toen zei Jezus tot haar: 'Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af 
niet meer.' 
 
25 december    Kerst         

Kleur: wit, kleur van de reinheid 
Lezingen: Micha 5: 1- 4a en Lucas 2: 1- 20 

“Dit is voor jullie het teken: jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in 
een voerbak ligt." Plotseling waren er bij de engel nog heel veel meer engelen. Ze 
prezen God en zeiden: "Prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor de 
mensen waar God blij mee is!" 
 
29 december    zondag na Kerst 
Kleur: wit, kleur van de reinheid. 
Lezingen: Galaten 3: 23 - 4:7 en Lucas 2: 33-40 

Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug 
naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en was 
begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem. 
 
5 januari    Epifanie 
Kleur: wit, kleur van de reinheid. 
Lezingen: Efeziërs 3: 1-12 en Matteüs 2: 1-12 

Toen ze de ster daar zagen, waren ze erg blij. Ze gingen het huis 
binnen en vonden daar het kind met zijn moeder Maria. Ze knielden 
voor Hem neer en aanbaden Hem. En ze gaven Hem dure 
geschenken: goud, wierook en mirre. 
 
12 januari    eerste zondag na Epifanie      

Kleur: wit, kleur van de reinheid. 
Lezingen: Handelingen 10: 34-38 en Matteüs 3: 13-17 

En een stem uit de hemel zei: "Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. Ik geniet 
van Hem." 
 
19 januari    tweede zondag na Epifanie      

Kleur: wit, kleur van de reinheid. 
Lezingen: Romeinen 4: 1-12 en Johannes 2: 1-11 
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Hij zei tegen hem: "Iedereen zet altijd eerst de beste wijn op tafel. En pas als de 
mensen veel gedronken hebben, de minder goede wijn. Maar jij hebt de beste wijn 
voor het laatst bewaard!" 
 

 

Toelichting bij de collectes. 
15 december     Liliane Fonds 
Het Liliane Fonds 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. 

22 december     Inloophuis Pisa      
Inloophuis Pisa biedt een ruimte voor ontmoeting van mensen die te maken 
hebben met kanker. Met name diegenen die “naast de patiënten staan”. 
Voor gezinsleden en vrienden is het vaak moeilijk, ermee om te gaan als 
iemand, die zo dichtbij is, kanker heeft. Door er samen over te praten, kan 
men weer verder, gesteund door de onderlinge troost en raadgeving. 

24 december en 25 december  
Kerstcollecte voor Kerk In Actie – Kinderen in de Knel 
Zie hiervoor de toelichting in het artikel van de ZWO op pagina 12. 

29 december     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. 
 
31 december     Kerk 

5 januari     Inlia 
INLIA is het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van 
Asielzoekers. 
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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. 

12 januari     Amnesty International 
Amnesty International werkt voor naleving van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale 
verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. Het symbool 
van de organisatie is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het 
motto 'Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.' 
Het is 's werelds meest verbreide mensenrechtenorganisatie. Amnesty 
International krijgt haar inkomsten vooral uit individuele donaties. Het 
werkterrein van de vereniging is breder geworden, maar gevangenschap, 
marteling en executie zijn  de belangrijkste onderwerpen gebleven. 

19 januari      
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. 
 
 
 
 

 
 
 
 

... En zij gingen op reis, uit hun woonplaats naar een andere plaats op 
aarde. Zij trokken naar de stad van hun voorouders. Dit moest van de 
keizer die een volkstelling hield om te weten over hoeveel mensen hij 
heerste. De vrouw was zwanger, vol van het nieuwe leven wat in haar 
groeide. Toen ze daar aankwamen was er geen plaats voor hen in de 
herberg. Ze zochten net zo lang totdat ze een dak boven hun hoofd 
hadden gevonden. In een grot kon Jezus geboren worden.  
... En zij gaan op reis, uit hun woonplaats naar een andere plaats op 
aarde. Zij vluchten naar een land waar mensen veilig en in vrijheid 
leven. In hun eigen land worden zij bedreigd en zijn bang om opgepakt 
of gedood te worden. Ze verlangen naar een nieuwe kans om te leven 
en vluchten hoopvol naar een land van vrijheid. Wanneer ze daar 
aankomen komen, merken ze dat er vaak geen plaats voor hen is. 
Daarom leven ze illegaal of vluchten verder. Is er voor hen een plaats 
waar ze een  nieuw leven kunnen beginnen?   
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Twee levensverhalen, het eerste zo oud als onze jaartelling en het 
tweede ruim 2000 jaar later. Twee verschillende verhalen die zich ook 
in twee verschillende situaties afspelen. Maar beiden gaan ze over 
herbergzaamheid. Voordat Maria en Jozef op reis gaan, brengt Maria 
onder woorden waarvan ze droomt. Waar ze met hart en ziel naar 
verlangt: een wereld waar de ene mens zichzelf niet meer waard vindt 
dan de ander, waar machtigen niet heersen over nederigen, waar 
hongerigen kunnen leven omdat de rijkdom van de rijken wordt  
gedeeld.  
“Dat had je gedroomd”, zullen velen hebben gezegd. Ik kan mij 
voorstellen dat Maria dan zegt: “Ja, daar droom ik inderdaad van en ik 
geloof in die droom. Het geeft mij  moed en inspiratie om te blijven 
geloven in de kracht van het goede en eerlijke op aarde en voor 
mensen. Die droom waarover de profeten al spraken”. 
Ook vandaag zijn er mensen die geloven in de goddelijke droom om 
op aarde in vrijheid en vrede te kunnen leven. Veel mensen moeten 
voor en door die droom alles 
achter zich laten en  vluchten. 
Anderen worden met vluchtelingen 
geconfronteerd omdat zij in een 
vrij land wonen. In het kerstverhaal 
komen Maria en Jozef bij een 
herberg.  
Het woord herberg roept 
herinneringen op aan het woord 
herbergzaam. Een woord wat we in 
de Nederlandse taal niet gebruiken. 
Onherbergzaam is een woord wat 
we wel kennen. Waarschijnlijk 
komt alleen in bijbels taalgebruik 
het woord herbergzaam voor. Het 
heeft te maken met het Griekse 
woord voor “vreemdelingen 
liefde”. Onze taal kent ook niet het 
woord vreemdelingenliefde, wel 
het woord vreemdelingenhaat. Toch zou vreemdelingenliefde best een 
gewoon Nederlands woord kunnen zijn. Want het is een aloude 
gedachte dat we aan de houding tegenover vreemdelingen en 
vluchtelingen kunnen aflezen hoe vredelievend, verdraagzaam en 
menselijk wij écht zijn. Dankzij herbergzaamheid en 
vreemdelingenliefde overleefden Jezus, Maria en Jozef in Egypte.  
De ontstaansgeschiedenis van het christelijke geloof is geworteld in het 
vluchtelingenkind Jezus. 
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Het jaar 2019 is bijna voorbij. We hopen met elkaar nog een fijn Kerstfeest te 
mogen vieren en we wensen U veel gezondheid voor 2020. 
Wij vragen nog Uw aandacht voor de Kerstcollecte. 
En volgend jaar hopen wij weer op Uw steun voor de verschillende projecten. 

Met vriendelijke groet,  
Charles, Corine, Marike en Clara. 
 

Collecte Kerst 
25 december 2019 
 
Geef licht aan kinderen in Moldavië 

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het 
elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, 
armoede of ziekte.  
Ook in Moldavië, het armste land van Europa. 
Veel mensen proberen werk te vinden in het 
buitenland en laten hun kinderen thuis achter. 
Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op 
jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen 
niet de zorg die ze zo hard nodig hebben.  
De organisatie Bethania komt op voor deze 
kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen 
naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een 
goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het 
centrum komen hebben gedragsproblemen. 
Daarom biedt het centrum ook psychologische 
begeleiding en therapie.  

Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school 
blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn 
betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en 
drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel.  
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een 
lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de 
knelprojecten gesteund. 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Opvang Moldavië’. Helpt u mee?  
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
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Nog even dan breekt de Kersttijd weer aan en komt ook onze 
jaarlijkse kerstmiddag weer in zicht. We houden deze op 17 december a.s. 
aanvang 15.00 uur. 
We beginnen dit gezellige samenzijn met koffie/thee en wat lekkers     
erbij daarna een hapje en een drankje. 
Om ongeveer half vijf gaan we met elkaar de in Kerstsfeer omgetoverde 
kerkzaal in om de welbekende kerstliederen te zingen met orgel begeleiding 
van Piet Spoelstra. 
Nadat we ons warm gezongen hebben, mogen we gaan genieten van een 
lekkere broodmaaltijd, die de dames van ons pastoraal team voor ons bereid 
hebben. Natuurlijk zal de overheerlijke soep uit de ons welbekende keuken 
niet ontbreken. 

Mocht u zich nog niet hebben opgegeven dan kunt u dat alsnog doen  
bij: An de Kroon, tel.nr. 520886. 

U bent van harte welkom! 
Tot ziens op 17 december om 15.00 uur in de oude kerk! 
 
Namens ons Pastoraal team, Rim de Kroon, voorzitter 
 
 
 

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

  •  19 december, 14.30 uur   -  KERSTVIERING  
                                   met Pastor Peter Piets en Piet Pels,  
                     m.m.v. dames koor uit Lutjebroek o.l.v Margreet Drijver 

 •  2, 9 en16 januari -   Ineke Koomen en Ria Botman 

 

 
 

Bedankje 

 

14



 

 

 

 

                                                                 En de bloemen waren voor :     
Datum Kerk 2e collecte 

3 nov. €  66,60 Leger des Heils €    105,00 Mevr. Jonkman 

6 nov.  Dorcas €    121,00 

10 nov.  €  59,90 Amnesty Internat. €      81,05 Mevr. Veldhuizen 

17 nov. €  42,75 JOP €      74,60 Mevr. Bruin 

24 nov. €  84,50 Twin Project €      98,20 Fam. Beth 
    Fam. Veldhuizen 

28 nov.  Leerhuis €    104,15 

1 dec. €  92,00 St. Down €    126,11 Dhr. Petten   
 
 

  Bedankt 
 

Lieve mensen, 

Van de laatste week van september tot half oktober heb ik een 
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella en van daaruit naar Finisterre 
(ook wel het einde van de wereld genoemd, het meest westelijke puntje van 
Europa) gelopen. Bijna 300 km door het mooie, ruige én heuvelachtige 
Gallicië.  Een bijzondere én inspirerende ervaring! 
Helaas kwam ik (mogelijk door een val in Santiago) direct na thuiskomst in 
het ziekenhuis (in Haarlem) terecht en heb daarna nog een aantal weken 
"mogen" herstellen bij mijn dochter en haar gezin in Haarlem.  
De zondag, nadat ik eindelijk in mijn éigen huis mijn rugzak kon gaan 
uitpakken, kreeg ik namens onze gemeente een prachtig boeket bloemen 
waarvoor ik bij deze mijn dank zeg. Ook dank aan vele lieve mensen voor hun 
aandacht, hulp en belangstelling.  
Het medische circuit is voor mij nog niet afgelopen, het wachten is nog op 
echo-uitslag en gesprek met chirurg ivm soort van complicatie. 

Hartelijke groet , 
Els 
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Actie kerkbalans 2020 

De voorbereidingen voor actie kerkbalans 2020 zijn in volle gang. Om te 
kunnen starten moet eerst de begroting voor 2020 door de kerkenraad 
worden goedgekeurd en dat is op 20 november gebeurd. 
Er wordt hard gewerkt aan het drukwerk. Dit wordt voor de kerstdagen 
gedrukt, zodat alles op tijd in de enveloppen kan 
worden gestopt en klaar gemaakt voor de lopers.  

Mocht u nog niet uw toezegging hebben overgemaakt 
voor 2019 dan vragen wij u dit de komende dagen te doen, zodat de 
penningmeester dan ook het jaar financieel kan afsluiten. 

Ook wordt er gewerkt aan een begroting voor de komende 8 jaar i.v.m. de  
“benoeming” van een nieuwe predikant. Hierin moet kunnen worden 
aangetoond dat we dit, als gemeente, kunnen betalen. 
Zodra dit aan de orde komt zullen we u hierover informeren. 

Geluiddemping 

Er is inmiddels een geluiddempend systeem aangebracht aan het plafond in 
de consistorie en de eerste “geluiden” zijn positief. 

Wijziging Koster begrafenissen /inlichtingen 

Aan de binnenkant van Samen staat als koster voor begrafenissen vermeld: 
Norman Petten. Norman kan voorlopig dit niet waarnemen. Gelukkig is Piet 
Lasschuit bereid het aanspreekpunt te zijn totdat Norman weer terug is. Zie 
vermelding met telefoonnummer binnenkant Samen.  
Bij begrafenissen verzoeken we dus, dat de uitvaartondernemer contact 
opneemt met Piet, die het dan verder in goede banen leidt. 
 
Hottem Veenstra  

 
 

Als je beschikt 
over het licht van kennis, 

laat anderen dan  
hun kaarsen daaraan 

ontsteken. 
Margaret Fuller 
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Als de lichtjes doven 
Op een slagveld klonk een stem,  
was van ver te horen,  
zong dat er in Bethlehem  
een kindje was geboren. 
In die nacht zo stil en groot  
zwegen de kanonnen,  
die zijn bij het morgenrood  
toch opnieuw begonnen. 

Kerstmis lijkt ons keer op keer  
vrede te beloven,  
maar kanonnen dreunen weer,  
als de lichtjes doven. 

                                                      Donkere Zuidafrikaan,  
                                                      honger moet je lijden,  
                                                      mag niet naar je vader gaan,  
                                                      bent van hem gescheiden.  
                                                      Wie dit hebben uitgedacht,  
                                                      komen allen samen,  
                                                      zingen plechtig Stille Nacht,  
                                                      zonder zich te schamen. 

                                                      Kerstmis lijkt ons keer op keer  
                                                      vriendschap te beloven,                              
                                                      maar dan gaan ze altijd weer                                                                                               
                                                      alle lichtjes doven. 

Turk en Griek en Marokkaan,  
mogen die hier blijven?  
Mogen die hier ook bestaan  
of zal men ze verdrijven? 

Kerstmis doet ons telkens weer  
beterschap beloven,  
laat dan deze ene keer  
het lichtje niet weer doven. 

Willem Wilmink 
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Wat een sombere gezichten bij de kerstboom. Zoek de acht verschillen. Misschien vrolijkt dat ze wat op. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
                                          Wie staan hier bij de baby? 
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Engelengeduld 
 

Ons beeld van engelen is dat ze lieflijk en licht 
zijn. Geen spoortje van ongeduld in te 
bekennen. Geen wonder dat engelenwerk hen 
zo makkelijk af gaat!  
Dat doen wij hen niet na. Ook niet de ‘engelen’ 
onder ons, zoals Nelson Mandela. In een 
documentaire vertelt zijn biograaf hoe hij 
Mandela ziet vlak voor hij samen met F.W. de 
Klerk de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst 
zal nemen. Mandela krijgt dan het bewijs in 
handen dat De Klerk hem bedriegt. Mandela’s 
gezicht betrekt als een donderwolk, hij gooit de 
ontbijttafel om en verdwijnt naar zijn kamer.  
Een uur later heeft hij zich hernomen: het is in 

het belang van zijn land dat hij in alle rust en beminnelijkheid de prijs samen 
met De Klerk in ontvangst neemt. En zo is het gegaan. 
Zo word ik ook geraakt door andere engelen om ons heen, zoals 
mantelzorgers en pleegouders. Hun geduld wordt op de proef gesteld. Maar 
steeds opnieuw hernemen ze zich. Met hulp van God en mensen herwinnen 
ze hun engelengeduld. 

Sita Hofstra             Van Vacare (platform voor meditatief leven van de PKN). 
 
 

 

 

 
 

     In het nieuwe jaar zien wij graag uw kopij   
               weer tegemoet voor of op de  
                   volgende woensdagen: 

            8 januari, 12 februari, 18 maart, 29 april,  
                             3 juni, 8 juli, 19 augustus, 23 september,  
       28 oktober en 2 december. 
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