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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
31 maart - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers

Zondag Laetare – Heilig Avondmaal
:
:

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

Ds. Nanne Haspels
Hr. Verbeek, Mw. Simons, Mw. Boender,
Mw. Broekstra
Hr. Spoelstra
Kerk en KIA – Een nieuw begin (zie p. 11)
Willie Visser
Mw. Maassen
Mw. Broekstra

7 april - 10.00 uur

Zondag Judica

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

Ds. Nanne Haspels
Mw. de Kroon, Hr. Visser, Mw. Vissers
Hr. Spoelstra
Kerk en KIA – Een nieuw begin (zie p. 11)
Ludo Luckerhof
Hr. Swier
Hr. Vissers

14 april – 10.00 uur

Palmzondag

Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist
Collectes

:
:

Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:
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Ds. Nanne Haspels
Mw. Gerding,
Mw. Jonkman,
Mw. Lasschuit
Hr. Maring
Kerk en – KIA – Een nieuw begin
(zie p. 11)
Coby Pels
Hr. Visser
Mw. de Bruin

18 april – 19.30 uur
Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:
19 april – 19.30 uur

Witte Donderdag – Heilig Avondmaal
m.m.v. de Cantorij – o.l.v. Piet Lasschuit
Ds. Nanne Haspels
Hr. Veenstra, Hr. Blaauwkamer,
Hr. Dudink, Hr. Verbeek
Hr. Spoelstra
Geen
Geen
Mw. Maassen
Op aanvraag

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

Goede Vrijdag
m.m.v. de Cantorij – o.l.v. Piet Lasschuit
Ds. Nanne Haspels
Mw. Boender, Mw. Vissers
Hr. Spoelstra
Kerk
Geen
Mw. Dudink
Op aanvraag

21 april – 10.00 uur

Pasen

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

Ds. Nanne Haspel
Mw. Gerding, Mw. Jonkman, Hr. Dudink
Hr. Ruiter
Kerk en Stichting Pisa
Geeske Dudink
Mw. en Hr. de Vries
Nog onbekend

28 april – 10.00 uur

Quasi modo geniti

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

Ds. R. de Reuver,’s-Gravenhage
Hr. Veenstra, Hr. Swier, Hr. Visser
Hr. Maring
Kerk en Stichting Baanbreker
Nel Kleton
Hr. Visser
Hr. Swier
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5 mei – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers

Misericordias Domini
:
:

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

Mw. ds. M. Kraak-Verdonk – Opperdoes
Mw. de Kroon, Mw. Lasschuit,
Mw. Broekstra
Hr. Maring
Kerk en KIA – Versterk de Kerk
Willy Visser
Hr. Lasschuit
Mw. Broekstra

Pastoralia
Kroniek van een dorpsdominee (156)
Maart roert z’n staart en dan kan het behoorlijk waaien. Dat hebben
we maar weer eens gemerkt de afgelopen tijd. Hopelijk hebt u niet te
veel schade opgelopen.
Hoewel er nog het een en ander moet gebeuren tot en met Pasen, zie
ik uit naar het studieverlof dat ik vanaf 25 april hoop te genieten. De
eerste 6 weken daarvan volg ik cursussen van de PKN rond mijn
oude vakgebied, de Praktische Theologie – gemeenteopbouw.
Heerlijk om weer wat nieuws te leren en dat samen met collega’s
(neem ik aan). De wereld is voortdurend en steeds sneller lijkt het
wel in verandering. Dat kunnen we merken aan allerlei nieuwe
vormen van kerkzijn die overal in Nederland en daarbuiten ontstaan.
Soms inspirerend, soms weinig levensvatbaar, maar er wordt
nagedacht en geëxperimenteerd. Tot nu toe is dat in onze regio West
Friesland nog niet echt van de grond gekomen; we kerken door zo
goed en zo kwaad als dat gaat. Maar vooral in de kleinere gemeenten
wordt dat steeds moeilijker vol te houden. Gebrek aan menskracht is
de meest gehoorde klacht. Wat dat betreft zijn wij gezegend met
voldoende actieve mensen met de juiste kwaliteiten en dat stemt tot
vreugde, gemeenschapszin en dankbaarheid.
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Voordat ik me hier verder in kan verdiepen kunnen we samen
toeleven naar het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: Pasen. Een
nieuw begin. Met dat thema zijn we in de voorbereidingstijd al bezig.
Grappig is dat vandaag in Trouw een artikel staat over het thema van
de Boekenweek ‘De moeder, de vrouw’, met als kop: Moeder staat
voor nieuw begin. Zo is het maar net. De zondag na Pasen heet in de
christelijke traditie ‘Als pasgeboren kinderen’. Opstanding tot nieuw
leven, daar zouden we voor moeten gaan en staan.
Verder verheug ik me op de verschillende bijzondere diensten in de
week voor Pasen: de seniorenmiddag met Heilig Avondmaal, de
Witte Donderdagviering van de Zonnebloem in de Stek (10.00 uur),
de avonddiensten op donderdag en vrijdag met medewerking van de
cantorij. Het is zoals we het altijd doen en dat is ook iets om te
koesteren.
Nog een opmerking over de komende periode na Pasen: als ik niet op
cursus ben of anderszins bezig met studie, ben ik wel beschikbaar
voor bijzondere gebeurtenissen of bij sterfgevallen.
Op 5 mei bijvoorbeeld ben ik van de partij als Bert Maring afscheid
neemt als organist van o.m. onze gemeente. Maar of ik ook een
kroniek inlever, dat weet ik nog niet. Dat moet zich maar wijzen.
Tot slot nog het gedicht dat me zeer aan het hart gaat en dat de
achtergrond is van het Boekenweekthema, van Martinus Nijhoff,
getiteld De moeder, de vrouw.
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,
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en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Met broederlijke groet,
Nanne Haspels

Beste gemeenteleden,
De diaconie is de laatste tijd op zoek geweest naar iemand die de
diaconie zou willen komen versterken.
Zij hebben Bianca Verdurmen bereid gevonden om dat te doen.
Bianca zal de komende tijd mee gaan doen in de diaconie en de
kerkenraad.
In september volgt dan - als het Bianca goed bevalt en als er geen
wettige bezwaren worden ingediend - haar bevestiging als diaken.
Uiteraard hopen we dat Bianca zich thuis gaat voelen als toekomstig
ambtsdrager.
Met vriendelijke groet,
Marijke Vissers, scriba




2 april
15 april
 16 april
24 april
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Vergaderrooster Kerkenraad
-

Diaconie
Moderamen
CvK
Kerkenraad

ŝũĚĞŝĞŶƐƚĞŶ
31 maart

Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Kleur: paars, kleur van de tijd van voorbereiding en bezinning
Thema: Een nieuw begin voor kerken in Nederland
7 april

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Kleur: paars, kleur van de tijd van voorbereiding en bezinning
Thema: Een nieuw begin bij een scheiding
14 april

Palmpasen

Kleur: paars, kleur van de tijd van voorbereiding en bezinning
Thema: Een nieuw begin na dood van een partner
21 april

Pasen
Kleur: wit, kleur van reinheid en zuiverheid
Lezingen: Jesaja 51: 9 -11 en Johannes 20: 1 -18

‘Houd me niet vast, ‘zei Jezus. ‘Ik ben nog niet
opgestegen naar de Vader, die ook jullie Vader is, naar
mijn God, die ook jullie God is.’
28 april

Tweede zondag van Pasen

Kleur: wit, kleur van reinheid en zuiverheid
Lezingen: Genesis 28: 10 - 22 en Lucas 24: 13 - 35

Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het
zegengebed uit, brak het en gaf het hun.
5 mei
Derde zondag van Pasen

<ůĞƵƌ͗ǁŝƚ͕ kleur van reinheid en zuiverheid
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ĞŶǁĞŐŐĞƌŽůĚĞƐƚĞĞŶ
ĞĞŶŽƉĞŶŐƌĂĨ
ŝŬďĞƐƚŽƌŵŚĞŶŵĞƚŵŝũŶǀƌĂŐĞŶ
ǀĂŶǁĂĂƌǁĂŶŶĞĞƌĞŶŚŽĞ
ĞŶǁĂĐŚƚ–

ĞŶĂůƐŚĞƚǁŽŽƌĚǀĞƌƐƚŽŵƚ
ĚĞƐƚŝůƚĞƐƉƌĞĞŬƚ
ĚĂŶŬƌŝũŐŝŬǌŝĐŚƚ
ŽƉůŝĐŚƚĞŶĚ>ĞǀĞŶ
>ŝĐŚƚ
ďĞǀƌŝũĚ
ǀŽŽƌďŝũĚĞŬŝůůĞĚŽŽĚƐǀĂůůĞŝ

ĞĞŶǁĞŐŐĞƌŽůĚĞƐƚĞĞŶ
ǀĞƌũĂĂŐĚĞĚƵŝƐƚĞƌŶŝƐ
ůŝĐŚƚĞŶĚ>ĞǀĞŶ
ǁĂĂƌĞĞŶŐƌĂĨƚĞŬůĞŝŶǀŽŽƌŝƐ–

Oeke Kruythof


10

Van de
Diaconie/ZWO
Toelichting bij de collectes
31 maart

Pionieren rond zingevingsvraagstukken

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van
kerkzijn, zoals kliederkerken en pioniersplekken. De initiatiefnemers
zoeken actief naar manieren om het Evangelie te delen en aan te
sluiten bij zingevingsvragen. Met de opbrengst van de collecte steunt

de Protestantse Kerk pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de
waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken.
7 april –

Opvang en scholing van weeskinderen
Rwanda

Rwanda 25 jaar na de
genocide In 2019 is het 25
jaar geleden dat één miljoen
Rwandezen werden
afgeslacht door hun buren.
De jongvolwassen Rose
Mukankaka overleefde de
genocide, maar verloor haar
ouders, broers en zussen. Ze
besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en
onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd
kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig
ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben
verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en
leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet
zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Maakt u
dit werk mede mogelijk?
14 april

Jongeren doorleven het paasverhaal

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt
de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan?
JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor
kerkelijke jongeren: de PaasChallence. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’11

achtige elementen kruipen jongeren
een nacht lang in de huid van een
hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze
krijgen te maken met emoties als
achterdocht, eenzaamheid,
vermoeidheid en troost. Een deel van de
opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op
paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren
van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie
filmpje op jop.nl/paaschallenge). Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen
jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.
21 april
Inloophuis Pisa is een gastvrij huis
voor mensen uit West-Friesland die
met kanker zijn geconfronteerd. Wij
zijn er voor jou. Of je nu zelf kanker hebt of iemand in jouw naaste
omgeving. Wellicht ben je iemand verloren aan kanker.
Ons team van gastvrouwen en activiteitenbegeleiders (onder de
enthousiaste begeleiding doet dat graag door middel van psychosociale
ondersteuning, lotgenotencontact, activiteiten en themabijeenkomsten.
28 april

De Baanbreker biedt korte en langdurige
professionele begeleiding aan mensen met
psychische klachten en/of een beperking.
We begeleiden mensen vanuit het
participatiecentrum en onze leerwerkplekken.
Meedoen staat hierbij centraal. De begeleiding
is gericht op het ontwikkelen van
zelfredzaamheid en het voorkomen van
terugval. De persoonlijke ontwikkeling staat centraal en daarbij met name
ook het werken aan meer kwaliteit van leven. Het verbetert een solide
fundament in het bestaan, vergroot levensgeluk en bevordert stabiel zijn
en er mogen zijn.
Om dit te realiseren zijn er vanuit de Baanbreker aantrekkelijke en
eigentijdse participatietrajecten ontwikkeld. Wat direct opvalt, is de
passie waarmee de begeleiding wordt geboden. Daarmee kan een
positieve wending gegeven worden aan het toekomstperspectief van
mensen.

5 mei
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Kerk in Actie – Versterk de Kerk

Van de ZWO
Vestine uit Rwanda bezoekt op dinsdagavond 9 april de classis NoordHolland in Heiloo!
Vestine werd na de vreselijke genocide die 25 jaar geleden in Rwanda
plaatsvond, als 7-jarig meisje opgevangen door de organisatie Mwana
Ukundwa. Jarenlang is ze door Mwana Ukundwa geholpen met een beurs
en andere vormen van ondersteuning om te kunnen studeren aan een
hogeschool. Nog steeds vangt Mwana Ukundwa wezen op, maar nu zijn
het kinderen van wie de ouders overleden zijn aan aids. Inmiddels is
Vestine getrouwd en moeder van twee kinderen en is ze nauw betrokken
bij het jeugdwerk van de Presbyteriaanse Kerk. Meer weten over Mwana
Ukundwa? Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
Vestine ziet ernaar uit om haar eigen verhaal en het verhaal van de
aanpak van Mwana Ukundwa aan u te vertellen. Wij nodigen u harte uit
om naar haar te komen luisteren. Er is alle ruimte om vragen te stellen,
dat waardeert Vestine zelfs enorm.
We hopen op een drukbezette, inspirerende en onvergetelijke
ontmoeting! U bent van harte welkom om geïnteresseerde
gemeenteleden mee te nemen.
Praktische zaken
De avond waarop u Vestine kunt ontmoeten is op dinsdagavond 9 april,
begint om 19:30 uur en vindt plaats in de Ter Coulsterkerk,
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo. De avond eindigt rond 21:30 uur.
Meld u aan vóór woensdag 3 april. U kunt zich aanmelden bij Gerdine
Klein, g.klein@kerkinactie.nl.
Wees welkom! We kijken er naar uit u te ontmoeten.
Hartelijke groet,
namens de ZWO Heiloo - Marianne Deinum, Annelies Boer en
Ed van den Berg
namens Kerk in Actie - Gerdine Klein
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Een nieuw begin
Zondag 17 maart was het mijn beurt om iets te doen in het kader van
"Een nieuw begin".
Ik had gekozen voor een tweespraakje tussen Mohamad (vluchteling) en
mij. Na de dienst werd mij van verschillende kanten om de tekst
gevraagd. Aan deze vraag wil ik graag voldoen.
De M staat voor Mohamad en de P voor Piet.
Piet Lasschuit
Tekst zoals uitgesproken.
Vraaggesprekje.
P
M
P
M

P
M

P
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Dag meneer, ik veronderstel dat u niet Nederlands bent. Kunt u
mij zeggen wie u bent en waar u vandaan komt?
Ik ben Mohamad Bakro, ik kom uit Syrië, Aleppo om precies te
zijn, dat ligt in het noorden van Syrië.
Kunt u mij ook vertellen waarom u naar Nederland bent
gekomen?
Aleppo is in de burgeroorlog lang buiten het oorlogsgeweld
gebleven maar langzamerhand kwam het toch dichterbij, u kunt
zich dat vast wel herinneren, en zaten we middenin de
bombardementen door Russische en Syrische vliegtuigen en
helikopters.
Steeds meer delen van onze mooie stad werden
platgebombardeerd en het werd steeds gevaarlijker, familieleden,
vrienden en bekenden zijn daarbij om het leven gekomen. Als wij
de bommenwerpers hoorden aankomen schreeuwden mijn
kinderen en mijn vrouw het uit van angst. Het ergste was dat ik
als man en vader mijn vrouw en kinderen niet kon beschermen
tegen dit geweld. Je voelt je dan zo ontzettend machteloos.
Kunt u mij ook vertellen hoe u naar Nederland bent gekomen?
Mijn jongere broer Yaser, mijn oudste zoon Ahmad, toen 15 jaar
oud en de zoon Ahmad, toen 9 jaar oud, van mijn broer Hamza
zijn met behulp van mensensmokkelaars via Turkije en
Griekenland in Nederland terechtgekomen.
Nadat zij een verblijfsvergunning hadden gekregen hebben zij
gezinshereniging aangevraagd en gekregen waardoor wij, de rest
van onze gezinnen, met een vliegtuig naar Nederland konden
reizen.
Wilt u ook iets vertellen over hoe het u sindsdien is vergaan?

M
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Na aankomst in Nederland hebben we enige maanden in een ACZ
gewoond voordat er in Bovenkarspel een woning voor ons
beschikbaar kwam.
Eenmaal in Bovenkarspel konden we met een krediet van de
gemeente de woning leefbaar maken en een koelkast,
wasmachine, fornuis et cetera kopen.
Moest u dat allemaal zelf doen? Dat lijkt me nogal een klus als u
de taal nog niet machtig bent.
Gelukkig kregen wij hulp van Vluchtelingenwerk want Nederland is
een mooi land waar alles is georganiseerd en als je de taal niet
spreekt en de regelingen niet kent verdwaal je al heel snel in een
woud van regelingen en voorschriften.
Er moest zoveel geregeld worden en nog steeds:
 Gas en elektra voor koken, verwarming en verlichting.
 TV + Internetverbinding.
 School voor onze kinderen.
 School voor mijn vrouw en mijzelf om de Nederlandse taal
te leren
 Zorgverzekering voor het hele gezin.
 Toeslagen aanvragen voor de huur van de woning, de
zorgpremie en kin gebonden budget aanvragen.
 Waar haal ik meubels vandaan, een bank, bedden,
eettafel en stoelen en nog veel meer.
 Inboedelverzekering.
 WA-verzekering
 Overlijdensrisicoverzekering
En nog veel meer.
Maar nu bent u een beetje gesetteld en u heeft goed Nederlands
geleerd, u voelt zich nu zeker wel thuis in Bovenkarspel?
Dank u voor het compliment maar ik weet wat er nog aan
mankeert meneer, mijn hart bloedt nog altijd als ik terug denk aan
de tijd voor de oorlog.
Ik had een bloeiend aannemingsbedrijf, ik had een mooi groot huis
met een grote tuin met fruitbomen. Ik betekende iets in de
gemeenschap, ik had aanzien, ik kon in het onderhoud van mijn
gezin voorzien. Maar nu, versta me niet verkeerd meneer, ik ben
blij met de veiligheid voor mijn gezin en mijzelf, maar ik ben nu
afhankelijk van wat de Nederlandse overheid mij toebedeelt, een
bijstandsuitkering met extra’s voor mijn kinderen om te kunnen
sporten et cetera.
Maar als man en vader wil je daar zelf voor kunnen werken, dat
geeft je eigenwaarde. En wat u zegt over mijn Nederlandse taal, ja
15

P
M

P
M

ik maak vorderingen maar het is nog steeds niet goed genoeg om
mij makkelijk in uw taal te uiten, bovendien verhindert het het
volgen van cursussen zodat ik mee kan gaan doen in deze
maatschappij.
Ook geeft dit veel problemen bij het vinden van een betaalde baan.
Onze opleidingen en diploma’s uit Syrië worden in Nederland
niet erkend of op waarde geschat en ben je aangewezen op het
volgen van cursussen of laagbetaald werk terwijl, ik vertelde het u
al, ik in Syrië een bloeiend aannemersbedrijf had.
Als de taal het probleem is wat doet u daar dan aan?
Om te beginnen gaan mijn vrouw en ik nu 4 dagdelen per week
naar school in Hoorn, maar alleen op school woordjes en theorie
over de taal te leren is niet genoeg je moet het ook in de praktijk
kunnen brengen maar wie wil er een gesprek met je voeren als je
de taal zo gebrekkig spreekt?
Je buren zijn de hele dag naar hun werk en als ze thuiskomen
gaan ze gauw naar binnen en laten zich niet meer zien.
Als ik in het winkelcentrum een praatje probeer te maken dan
hebben de mensen haast want ze moeten nog veel
boodschappen doen.
Gelukkig hebben wij een aardige mevrouw gevonden die ons een
avond in de week helpt.
Alles met elkaar genomen, hoe voelt u zich nu in Nederland.
Zoals ik al zei, meneer, wij zijn heel erg blij en dankbaar voor de
veilige opvang in Nederland maar zoals u hebt kunnen horen het
valt niet altijd mee om een nieuw begin te maken, zeker niet in
een vreemd land waarvan je de taal niet spreekt en met een heel
andere cultuur.

Bedankje…………Bedankje……..…
ĞĚĂŶŬũĞ
Lieve gemeente,
Deze week een prachtige bos bloemen mogen ontvangen vanwege de
geboorte van onze prachtige zoon Xander! Bedankt!
Xander doet het ontzettend goed en we genieten heerlijk van hem!
Groetjes Renate en Maarten
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Bedankje
Beste gemeenteleden,
Hartelijk dank voor uw medeleven en de bloemen die ik van u allen
mocht ontvangen. Het herstel gaat langzaam vooruit.
Hartelijke groet, Marike Luckerhoff.

Van het Pastoraal Team
Op dinsdag 16 april a.s. wordt er weer een senioren-middag gehouden
in onze "Oude Kerk''.
Ontvangst met koffie/thee om 14.00 uur.
In deze stille week voor Pasen zullen we met
elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Na de viering
gaan we onder het genot van een hapje en een
drankje nog gezellig met elkaar napraten etc.
U kunt u opgeven bij:
Nel Kleton, tel. 514571 of An de Kroon, tel. 520886
U bent van harte welkom! Tot ziens op 16 april
Namens het Pastoraal team,
Rim de Kroon,voorzitter

















Vieringen in Rigtershof in de serre

Iedere donderdagmorgen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven
4 en 11 april
Ineke Koomen en Ria Botman
18 april – Witte Donderdag – Oecumenische viering met
Pater Peelen en Piet Pels en Dameskoor Lutjebroek Ineke Koomen en Ria Botman
25 april
Piet Pels
2 mei
Ineke Koomen en Ria Botman
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in de cloud

Stil om je heen, stil in jezelf
De behoefte van mensen aan plaatsen waar het stil wordt, stil om je heen
en stil ook in jezelf, plaatsen waar je je verbonden voelt met die Ene, is zo
oud als de mensheid zelf.
De behoefte aan verstilling, verdieping, meditatie is wezenlijk aan ons
mensen, we kunnen niet zonder.
In de eerste eeuwen van het christendom is deze traditie overgenomen
door de kloosters. Al meer dan vijftienhonderd jaar zijn dat plaatsen van
bezinning en gebed.
De getijdengemeenschap ‘De Binnenkamer’ vertaalt deze in het vroege
christendom gewortelde traditie naar deze tijd. Dat doet de
gemeenschap door op een wezenlijk element van de kloostertraditie
verder te bouwen, te weten het getijdengebed.
In zelfs de meest stille congregaties wordt meerdere keren per dag de
gemeenschappelijkheid opgezocht en de stilte in het klooster verbroken
door gemeenschappelijk (gezongen) gebed. De rijkdom van deze traditie
is in onze eeuw alleen bereikbaar voor degenen die permanent of tijdelijk
in een klooster verblijven. Hoe mooi ook, je zou het meer mensen gunnen!
Virtuele kapel
Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) groeide de wens om te
proberen de onuitputtelijke inspiratiebron van het getijdengebed voor
mensen buiten het klooster beschikbaar te stellen, bedoeld voor het
dagelijks leven. Uit deze wens kwam ‘De Binnenkamer’ voort.
De gemeenschap bidt morgen- en avondgebeden in de kapel van Nieuw
Hydepark, het kloppend hart van de PKN. Het biedt mensen de
gelegenheid daarbij lijfelijk aanwezig te zijn, maar ook om vanaf afstand via
hun eigen smartphone of tablet mee te bidden.
Een volgende stap om de fysieke drempels voor het meezingen en -bidden
weg te nemen is het Klooster in de Cloud.
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De getijdengebeden worden via dit online-klooster uitgezonden en tevens
is het een plaats op internet waar ruimte geboden wordt voor geestelijke
ondersteuning en ontmoeting.
Langs deze virtuele weg zijn de getijdengebeden online mee te bidden
voor ieder die de behoefte heeft om deze te integreren in het dagelijks
leven. Het klooster biedt steun aan mensen die regelmaat willen in hun
bezinning, meditatie en gebed, maar die dat moeilijk alleen lukt.
Naast het getijdengebed richt ‘De Binnenkamer’ zich op
gemeenschapsvorming, geestelijke begeleiding, cursussen en retraites.
Centraal hierbij staat de regel ‘Bid en bemin’.
Via bezinningsbijeenkomsten gaan we op zoek naar de concretisering van
de regel voor ons eigen leven en hoe we elkaar daarbij kunnen
ondersteunen. Alle activiteiten worden georganiseerd op Nieuw-Hydepark
en zullen opvolging krijgen in het Klooster in de Cloud. Het Klooster in de
Cloud wordt daarmee een ontmoetingsplaats waarmee we een ieder de
mogelijkheid bieden om hun opgedane ervaring thuis voort te zetten en
zodoende optimaal invulling te geven aan hun persoonlijke spiritualiteit.
Er zijn verschillende cirkels van verbondenheid waarmee belangstellenden
betrokken kunnen zijn bij de Getijdengemeenschap.
Op www.bidindebinnenkamer.nl zijn deze te vinden.
Reintje Stomphorst

(Overgenomen uit Oikomene, uitgave van Raad van Kerken in Nederland)

Bid en bemin
Geroepen door een Stem die de stilte niet breekt,
willen wij de weg van onze bestemming gaan,
op voeten die liefdevol dienen,
met handen die vreugdevol scheppen,
op de hartslag van biddend leven,
op de adem van aandachtig zijn;
willen wij laten vernieuwen
ons leven,
ons samenleven
en de aan ons toevertrouwde aarde.
Egbert van der Stouw op www.bidindebinnenkamer.nl
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Boekennieuw(s)
Gesprekken over het Onze Vader
Slow food, broodnodige gesprekken over het
Onze Vader biedt een bundeling van de

mooiste brieven, columns en
gespreksverslagen van de interreligieuze
gespreksgroep rond Claartje Kruijff na haar
verkiezing tot Theoloog des Vaderlands.
De groep dacht een jaar lang na over het
Onze Vader. De auteurs schrijven, met de
regels uit het Onze Vader als leidraad, over
thema’s als schuld, vergeving en verlossing.

Slowfood is een boekje dat je kunt gebruiken voor je eigen verdieping
maar beveelt zichzelf ook aan als materiaal voor gespreksgroep of interlevensbeschouwelijke ontmoeting. Het is gemakkelijk toegankelijk en fraai
vormgegeven en dat versterkt misschien de eetlust.
Kok Boekencentrum, € 13,99. ISBN 9789023956426


ĞŶŵŽŽŝĞƌĞĂĐƚŝĞ
Als verzamelaar van lieveheersbeestjes (ik bezit er meer dan 400)
viel de voorpagina van nr.2 (24 febr. t/m 31 mrt) zeker bij mij in goede
aarde.
Wilde dat graag aan de redactie laten weten! De inhoud boeit mij ook
steeds hoor!
H.J van Lijnen Noomen dgenkhuizen@outlook.com &
hj.doopsgezind@outlook.com
Koster/secretaris
Doopsgezinde Gemeente Enkhuizen & Omstreken
(ook actief op facebook natuurlijk)
Redactie: Dank voor uw compliment
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/ŶŐĞǌŽŶĚĞŶ
Concert Musica Religiosa - 6 april in Enkhuizen
Op zaterdag 6 april is er in Levend Water, de kerk aan Wegje 4 te
Enkhuizen een gevarieerd concert met het Kleinkoor Musica Religiosa uit
Kampen o.l.v. van Gerwin van der Plaats. Het kleinkoor zal prachtige
liederen ten gehore brengen, er is samenzang en Gerwin van der Plaats,
virtuoos op orgel en piano, zorgt voor instrumentale hoogstandjes.
Unieke zilverkleurige koorklank. Musica Religiosa is een koor voor de
geoefende en gevorderde amateurzanger. In 2018 vierde het koor haar
10 jarig bestaan en in die jaren heeft het koor zich ontwikkeld tot een
kwalitatief vooraanstaand kleinkoor. Het koor beschikt over bekende en
minder bekende religieuze liederen en wil met hun zang Gods liefde en
warmte overdragen op andere mensen. Van Olivet to Calvary,
geschreven door de Engelse componist JH Maunder, Missa Brevis Sancti
Johannis de Deo (kleine orgelmis) van Joseph Haydn, Oranjeconcerten en
Kerstconcerten. Kortom, een breed programma met inspiratie voor
iedereen.
Het concert begint op om 20.00 uur. De toegang aan de kerk aan het
Wegje 4, 1601 NE te Enkhuizen bedraagt € 10,00 contant,
kinderen t/m 11 jr. € 5,00
Reserveren wordt geadviseerd: dit kan via een mail naar
muziek240@gmail.com
Verdere informatie: www.zingenenzo.com
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Op 18 april houdt de Zonnebloem van

 Grootebroek de jaarlijkse Witte Donderdag viering in de Stek te Grootebroek
 Koffie drinken om 10.00 uur
 Viering is om 10.30 uur
 Voorgangers zijn: Ds. N. Haspels en Pater
 Peelen.
 Na afloop is er gelegenheid voor een drankje


MATTHÄUS PASSION 2019
april 19 | 19:30Ͳ23:00 uur
Kerk open
19.00 u.

UITVOERENDEN

Barokensemble en koor
‘EIK EN LINDE’
Solisten: Tigran Matinyan, evangelist, Sven Weijens, Christus,

Margreet Rietveld, sopraan, Merel van Schie, alt,
Han Warmelink, tenor, Matthijs Mesdag, bas aria ’s

Het geheel staat onder leiding van Henk Verhoef (kistorgel)
Voor toegangsprijzen:
https://www.westerkerkenkhuizen.nl/matthaus-passion-2019
of via telefoon 0228-317800
ΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎ


Impulsdagen voor vrouwen

De Oecumenische werkgroep Vrouw & Geloof organiseert Impulsdagen
voor vrouwen. Het thema is ZUSTERSCHAP.
We willen ons bewust zijn van de kracht van vrouwen. Wat betekent
vriendschap tussen vrouwen? En wat heeft geloven met Zusterschap te
maken als we kijken naar de vrouwen rondom de geboorte van Mozes?
De dagen zijn op vrijdag 10 mei in Hoorn in Dijk en Duin en op vrijdag
24 mei in Oudorp in de Terp, en worden aangevuld met workshops
waaruit een keuze gemaakt kan worden.
Beide dagen beginnen om 10.00 uur tot 16.00 uur, inloop vanaf 9.30
uur. De kosten voor de Impulsdag zijn €15,00 p.p. Het bedrag mag geen
bezwaar zijn, voor reductie kunt u mailen naar onderstaand e-mailadres.
Aanmelden kan via email: vrouwengeloof@gmail.com of schriftelijk naar:
Oecumenische Werkgroep V&G, P/a Karveel 10, 1625 EN Hoorn
Graag voor 3 mei aanmelden.
Met vriendelijke groeten, namens de oecumenische werkgroep ,Cora ten
Wolde, Bovenkarspel
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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

24 april 2019 - 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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Redactie kerkblad SAMEN
e-mail: samen@deoudekerk.nl

