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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
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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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KERKDIENSTEN
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OECUMENISCHE
VIERING
zondag 26 mei

EEN VERHAAL VAN INLIA

over Omid (niet zijn echte naam), een jonge
vluchteling uit Afghanistan, die als 5 jarige met zijn
ouders, broertje en zusje in Nederland asiel kreeg
en op dit moment bij INLIA stage loopt voor zijn
studie hbo-rechten.
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VAN DE ZWO
met o.a. een terugblik
op het project van de
40 dagentijd
“Een nieuw Begin”
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TER OVERWEGING
Het gedicht
De Gaven van de Geest
van J. Bulckens
Voorkant: bij Pinksteren
Fragment van een afbeelding,

hierboven volledig afgedrukt,

n.a.v. Galaten 5: 16-25
“De vruchten van de Geest”
(Zie ook het gedicht op pag. 11)

Bron: De Bijbel in 1000 seconden
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De diensten van de Protestantse Gemeente worden elke zondag gehouden
in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.
5 mei - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:

Misericordias Domini
Mw. Ds. M. Kraak-Verdonk, Opperdoes
Mw. De Kroon, Mw. Lasschuit
en Mw. Broekstra
Hr. Maring
Kerk en KIA ´Versterk de Kerk´
Willie Visser
Hr. Lasschuit
Mw. Broekstra

12 mei - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:

Zondag Jubilate
Ds. J. Moens, Breezand
Mw. Boender, Mw. Vissers
en Mw. Jonkman
Hr. Ruiter
Kerk en Stichting Down
Ludo Luckerhoff
Hr. Visser (W.)
Hr. Vissers (J.)

:
:
:
:
:
:
:

Zondag Cantate
m.m.v. REGOSPEL, o.l.v. Jorim de Kroon
Ds. A. Haaima, Ermelo
Mw. Gerding, Mw. Lasschuit en Hr. Visser
Mw. Janssen
Kerk en Ziekenhuis in Jordanië
Coby Pels
Hr. Lasschuit
Mw. De Bruin

19 mei - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst
26 mei - 10.00 uur

Oecumenische Viering “MET OPEN ARMEN”
In de aula van het Martinus College
(Zie hiervoor de aankondiging op pag. 6)

Met medewerking van:
de band van het Leger des Heils en een muziekgroep van de WEG.
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30 mei - 10.00 uur

Hemelvaart - Morgengebed

Voorafgaand:
8.30 uur - Wandelen in het Streekbos
Verzamelen op de parkeerplaats bij ‘IJgenwijs’
(Bij slecht weer gaat de wandeling niet door)
9.30 uur - Koffie drinken
Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:

2 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

Zondag Exaudi
:
:
:
:
:
:
:

9 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

Liturgiecommissie
Hr. Blaauwkamer, Mw. Boender
en Mw. Jonkman
Hr. Spoelstra
Mw. Maassen
op aanvraag

Mw. Ds. J.H. de Ruiter, Andijk
Hr. Verbeek, Mw. Simons en Hr. Dudink
Hr. Spoelstra
Kerk en Twin Project
Geeske Dudink
Hr. Swier
Mw. De Bruin
Pinksteren

:
:
:
:
:
:
:

Mw. A. Kraal, Venhuizen
Mw. De Kroon, Mw. Vissers en Hr. Verbeek
Hr. Ruiter
Kerk en “Versterk de Kerk’: Pinksterzending
Willie Visser
Mw. Dudink
Hr. Vissers

Vergaderrooster Kerkenraad
6 mei en 3 juni
7 mei en 4 juni
6 juni

:
:
:

Moderamen
Diaconie
CvK
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Westfriese
Evangelie
Gemeente

RK parochie
Bovenkarspel

Leger des Heils

Protestantse
Gemeente
Stede Broec

RK parochie
Grootebroek

RK parochie
Lutjebroek

Voor het 6 de jaar houden wij een OECUMENISCHE VIERING waarbij alle
geloofsgemeenschappen in Stede Broec betrokken zijn.
Omdat dit een mooie gedachte is, willen we het jaarlijks terug laten keren en
dit jaar is dat op zondag 26 mei a.s. om 10.00 uur in het Martinus College.
Het wordt een laagdrempelige viering waarbij iedereen welkom is of je nu
aangesloten bent bij een geloofsgemeenschap of niet, het maakt allemaal
niet uit, het is voor iedereen.
Vooraf zal de band van het leger des Heils spelen, aansluitend daaraan
volgt de viering die voorgegaan zal worden door de voorgangers van de
verschillende geloofsgemeenschappen en muzikaal begeleid, wederom door
de band van het leger des Heils en een muziekgroep van de WEG.
Voor de kinderen wordt een programma gemaakt waar zij aan mee kunnen
doen.
Na de viering is er gelegenheid om even na te praten onder het genot van
een kopje koffie of thee.
Wees allemaal welkom bij deze viering met het thema:

MET OPEN ARMEN
Iets unieks in onze gemeente Stede Broec
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5 mei 15e paasdag in de telling naar Pinksteren
Kleur: wit, kleur van de reinheid.
Lezingen: Jeremia 32: 36-41 en Lucas 24: 35-48
Na een dag vol alledag, verstrikt in werk, kopzorgen, haast, keren wij met lege
netten terug naar huis.
Aan de oever worden wij opgewacht door Jezus die de netten vult, met ons
aan tafel schuift.

12 mei 22e paasdag in de telling naar Pinksteren
Kleur: wit, kleur van de reinheid.
Lezingen: Numeri 27 en Johannes 10: 22-30
Mijn schapen geven gehoor aan mijn stem, ik ken hen en
zij volgen mij en ik geef hun eeuwig leven. Ze zullen tot in
der eeuwigheid niet verloren lopen en nooit zal iemand ze
uit mijn hand weggrijpen.

19 mei

29e paasdag in de telling naar Pinksteren

Kleur: wit, kleur van de reinheid.
Lezingen: Deuteronomium 6: 1-9 en Johannes 13: 31-35
Nu wordt de mensenzoon verheerlijkt en wordt God verheerlijkt in hem. Als
God in hem wordt verheerlijkt zal God hem ook verheerlijken bij zichzelf.

26 mei

36e paasdag in de telling naar Pinksteren

Kleur: wit, kleur van de reinheid.
Lezingen: Joël 2: 21-27 en Johannes 14: 23-29
Vrede laat ik u na, mijn vrede is het die ik u
geef, niet zoals de wereld geeft, geef ik aan
u. Laat uw hart niet verslagen zijn of
verward.

2 juni
Kleur: wit, kleur van de reinheid.
Lezingen: 1 Samuel 12: 19b-24 en Johannes 14: 15-21
Dan zullen jullie weten dat Ik één ben met mijn Vader en dat jullie één zijn met
Mij en dat Ik één ben met jullie.
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9 juni
Kleur: rood, kleur van vuur en heilige Geest.
Lezingen: Joël 3: 1-5 en Johannes 20: 19-23
Net zoals de Vader Mij heeft gestuurd, stuur Ik ook jullie.

Toelichting bij de collectes.
5 mei

Kerk In Actie ‘Versterk de Kerk’

Dit is de naam van het project van Kerk in Actie, waarvoor wij in onze
gemeente actie voeren en inzamelingen verzorgen.
12 mei

Stichting Down

In de kern Noordholland Noord, doet deze stichting heel veel goed werk in de
ondersteuning van gezinnen met een kind met het syndroom van Down.
Samen erover kunnen praten, de ervaringen delen en elkaar vragen stellen. Zo
worden de gezinnen ondersteund en wordt het leven van het kind en het
gehele gezin er beter van.
19 mei

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 meer dan verdiend.
26 mei Oecumenische Viering
2 juni

Twin Project

Zie hiervoor het artikel op pag. 14
9 juni Versterk de Kerk ‘Pinksterzondag’
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De 40 dagen tijd ligt weer achter ons. We hebben totaal €700.55 opgehaald
voor de verschillende projecten.
Zoals u weet, heeft Corine tweemaal iets lekkers gebakken voor bij de koffie.
Wilt U zelf ook eens iets bakken uit de verschillende landen, dan kunt U de
recepten vinden op: kerkinactie.nl/40dagentijd/materialen.
Over het thema ‘Een Nieuw Begin’ volgt hier nog een prachtig gedicht van
Sytze de Vries.
Wij mogen hier opnieuw beginnen
Vanuit wat was, nu verdergaan
tot waar de liefde ons kan brengen;
Alle oud zeer heeft afgedaan.
Ons wil de geest van Christus raken,
die ons de macht van liefde toont,
die het verschil zal kunnen maken
als nieuwe hoop weer in ons woont.
Laten wij door die geest gedreven
weggaan uit alles wat ons bindt
aan pijn en schuld,en ons begeven
op nieuwe wegen, welgezind.
Want Christus leeft en zal ons voorgaan,
hij geeft ons mee wat liefde doet.
Wij mogen hier opnieuw beginnen
want God maakt alles nieuw en goed.
In dit geloof staan wij hier samen,
geven elkaar wat liefde doet.
Wij mogen hier opnieuw beginnen,
want God maakt alles nieuw en goed.
Uitgezonden medewerker: Martina Fraanje (Theologe)
Martina Fraanje werkt vanaf januari 2015 als uitgezonden mede-werker van
Kerk in Actie bij Cedepca. Tot haar taken horen onder andere het verzorgen
van lessen en workshops in contextuele theologie.
Ze vertelt: “Guatemala is een prachtig land met mooie mensen en een rijke
cultuur. Maar ook een land waar armoede en onrecht heerst. Verschillende
christelijke gemeenschappen bieden mensen toch een hoopvol perspectief. Dat
9

vind ik heel inspirerend. Als uitgezonden medewerker wil ik Guatemalteekse
vrouwen bemoedigen. Ik zal schrijnende verhalen horen en wil dan graag
naast hen staan, naar hen luisteren en samen bidden. Daarmee wil ik ook iets
laten zien van de solidariteit die er in Nederland is.”
U kunt Martina volgen via: www.kerkinactie.nl/blogfraanje of
www.facebook.com/martinainguate
Namens de vrouwen in Guatemala willen we u hartelijk bedanken voor uw
ondersteuning van dit werk!

Bedankt

• Beste mensen,
De maand maart was voor ons een feestelijke maand. Wij waren 14 maart 50
jaar getrouwd en dat mochten we vieren in de kerk. Een
mooie dienst, koffie met wat lekkers.
Eind maart zijn we met het hele gezin een weekend weg geweest. Het was een
feest.
Wij willen dan ook iedereen bedanken voor de felicitaties, kaarten en
telefoontjes. Het was leuk. Wij hebben ervan genoten.
Vriendelijke groeten,
Klaas en Annie Stienstra.
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Gaven van de Heilige Geest
Sterke schouders
om de zorgen van vandaag en morgen te dragen ,
en om te ondersteunen wie pijn voelt.
Attente oren
om de roepstem van je hart te horen,
en om de noden van je buren te herkennen.
Onvermoeibare voeten
om je eigen levensweg te stappen,
en om de mens te bezoeken die jou verwacht.
Stralende ogen
om het mooie te zien in de schepping,
en om God te ontmoeten in de mensen bij je.
Open handen
om te ontvangen wat mensen je bieden in vertrouwen,
en om van je eigen overvloed te delen.
Een glimlach
om grote en kleine problemen te relativeren,
en om wie stil langs de weg blijft zitten, aan te moedigen.
Een hart
om te kloppen voor wie in nood is
en open te staan voor Gods aanwezigheid.
J. Bulckens

Bron: De Bijbel in 1000 seconden
11

Datum

Kerk

2e collecte

13 jan.

€ 40,85

Amnesty International

€

37,20

Mw. C. Beth

20 jan.

€ 54,55

Sensoor

€

75,90

Mw. Plantinga

27 jan.

€ 56,35

St. Voedselbank

€ 101,50

Mw. Huitema
Hr. P. Abbekerk

3 febr.

€ 71,08

Werelddiaconaat
Watersnood

€ 133,04

Hr. Verbeek
Hr. Lasschuit

10 febr.

€ 50,10

KIA Versterk de Kerk

€

Ds. Van Loo

17 febr.

€ 63,75

St. June

€ 110,80

Leerhuis

€ 219,71

23 febr.

De bloemen
gingen naar:

83,95

Mw. Broekstra
Mw. Postema
Mw. Ds. Borst

24 febr.

€ 58,10

St. Kartini

€

3 mrt.

€ 56,20

Dorcas

€ 122,60

Mw. Luckerhoff
Fam Dun-Jonkman

10 mrt.

€ 85,71

40 dgn Cuba

€ 132,80

Fam Stienstra

17 mrt.

€ 53,20

40 dgn geditineerden
Nederland

€ 100,65

Hr. Veldhuisen

24 mrt.

€ 70,15

40 dgn kinderarbeid
India

€ 113,80

Fam. Mulder
Mw. Van Veen
Hr. De Lange

Leerhuis

€ 110,00

28 mrt.

78,32

31 mrt.

€ 54,42

40 dgn
Pionierskerken

€ 103,85

Hr. Vervelde

7 apr.

€ 57,10

40 dgn weeskinderen
Rwanda

€ 131,65

Fam. Ruiter

14 apr.

€ 58,40

40 dgn jongeren en
het paasverhaal

€ 117,80

Hr. Sandstra
Mw. Raasia
Hr. Veerhof

21 apr.

€ 69,60

Inloophuis Pisa

€ 103,70

Schoonmaakploeg
van de kerk
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Omroep MAX is een godswonder
De ‘Werkgroep Jongeren' vergaderde nog regelmatig, maar er viel weinig te
bespreken. Toen nam men het dappere besluit: we steken daar gen energie
meer in. We zijn een gemeente van voornamelijk vijftig plus en dát willen we
op een aantrekkelijke manier zijn!
De vraag werd: hoe interesseren we de ‘jonge ouderen' in de wijk voor geloof
en zingeving en maatschappelijke vragen. Waar een gemeente in een
vergrijsde woonomgeving deze uitdaging aandurft, wil ik dat wel een
‘pioniersplek' noemen.
Het probleem van veel gemeenten is dat ze alle ballen in de lucht willen houden
en menen er voor iedereen te moeten zijn. In een wijk met voornamelijk
alleengaanden heeft een kring over geloofsopvoeding van kinderen weinig zin.
'Wie is je doelgroep?', is ook in de kerk een zinnige vraag.
Als senior hikte ik er lang tegenaan naar de sportschool te gaan. Fitness
samen met die fanatieke gezondheidsmaniakken en getatoeëerde
kleerkasten? Tot ik een advertentie zag waarin 55+ mannen uitgedaagd
werden om twee maanden op proef aan hun conditie te werken. En heus ik
ontmoette heel wat leeftijdsgenoten en merkte dat met samen sporten
leeftijdsgrenzen vervagen.
Bij de publieke omroep zien we de volslagen onverwachte opkomst en
aantrekkingskracht van omroep Max. Als een gedreven evangelist komt Jan
Slagter elke keer in beeld om de kijkers op te wekken óók lid van Max te
worden. (Ik ken geen andere omroepdirecteur die dat doet.)
Slagter heeft wat in de aanbieding! Talentvolle medewerkers, die sneuvelden
in de jacht om kijkcijfers, mogen bij hem doen waar ze goed in zijn.
Van een omroep waar eerst wat meewarig over werd gedaan, werd het een
kijkcijfersucces.
Is het wellicht uitgedacht aan de burelen van de Protestantse Kerk?
Samen met de Evangelische Omroep, hebben onder meer de kerken ‘The
Passion’ tot een event gemaakt, waar elke stad graag goede sier mee maakt.
Wel, in de kerk hebben we veel ervaring met 'de tafel aanrichten', maar de
vreugde spat er vaak niet van af. Maar als ‘Heel Holland bakt’ zit oud en jong
te watertanden wanneer de juryleden verzaligd een baksel proeven. Mixende.
knedende mensen in beeld en ook jongeren doen en kijken mee. Enkele jaren
gelden vierden Elly en Rikkert hun artiestenjubileum in een uitverkocht Carré
en Max zond het uit. Ook buiten het christelijk erf herkent men wat kwaliteit
heeft en mensen boeit.
We zijn er bijna, suffer kan bijna niet. Caravan onder de boom, een praatje en
een plaatje. Het is net en ouderenreisje van de kerk: samen op stap, elkaar de
bus in helpen en We zijn er bijna' aan het eind van de dag.
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Max heeft ook diaconie: ‘Max maakt mogelijk’ heet dat. Jan Slagter begeeft
zich naar tandeloze oudjes in Oekraïne of loopt in een verloederd weeshuis en
zie, mijn reserves smelten weg.
Max is gewoon een pioniersplek incognito. In een interview met het
Nederlands Dagblad zegt Jan dat hij het geloof van zijn jeugd is kwijtgeraakt.
Hij zou willen dat God ons op het Malieveld zou uitnodigen, dan kunnen we hem
allemaal zien.
Maar Jan toch, samen eten, samen zingen, er samen bijna zijn, samen
mogelijk maken, hoeveel ‘God' wil je nog meer zien?

Rob van Essen
Rob van Essen (1947) werd, na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de psychiatrie en
verslavingszorg, Nederlands Hervormd predikant in de Amsterdamse Indische Buurt. Na
Amsterdam was hij werkzaam in Utrecht (Pniëlkerk/Vredeskerk) en vervolgens (p.t) in Den
Haag (Bethelkerk en Laakkapel). Daarnaast was hij diaconaal medewerker van de
Protestantse Gemeente Rijswijk.

MOEDER- EN KINDKLINIEK PENDEMBU
Acht jaar geleden ben ik, als verloskundige, bij jullie geweest om te vertellen
over het Twin Project van de Verloskundigen in Nederland en over mijn eigen
project hierin. Het project met als doel, te werken aan milleniumdoelen 4 en
5 : het terugdringen van kind- en moedersterfte.
In dit project was ik gekoppeld aan een verloskundige Dorothy in Siërra Leone.
Dorothy liet mij de door de oorlog verwoeste kliniek naast haar huis in
Pendembu zien. Haar wens was om de kliniek weer opnieuw op te bouwen en
te gebruiken als moeder- en kind centrum.
Een kliniek waar een ambulance zou komen, zodat bij ernstige complicaties bij
bevallingen en zieke kindjes de moeder en kindjes vervoerd konden worden
naar Kailahun. Daar is een ziekenhuis met operatiekamers.
Ik heb ervoor gezorgd dat er als eerste er 2 ambulances naar Sierra Leone
gebracht werden.
Vervolgens hebben we bedrijfs- en verbouwplannen gemaakt voor de kliniek.
Daarna is de kliniek totaal opgeknapt en geopend - sinds 2013 - met een
prachtige verlos-afdeling voor moeder. De verlosafdeling draagt zelfs mijn
naam!
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Tegenslagen komen en gaan weer in het leven in Pendembu. Een jaar nadat
de kliniek geopend was, en de zwangere en zieke mensen een prachtig
kliniekje hadden, brak
de ebola epidemie uit.
De kliniek moest toen
gesloten worden.
Maar uiteindelijk
hebben ze ook dat
weer
overwonnen. De
kliniek is weer open.
De zwangere
vrouwen kunnen
goede zorg krijgen en
veilig bevallen.
Iedere week heb ik contact met de verloskundige daar en kan ik ervoor
zorgen dat er (verloskunde-) spullen, en ook babykleertjes en -dekentjes met
regelmaat naar de kliniek verzonden worden.
Ook het Twin Project van de Nederlandse verloskundigen gaat verder en we
zijn nu bezig om onze kennis te geven aan de verloskundigen in Sierra Leone
én Ghana zodat zij moeilijke onderwerpen samen en met hulp van ons
kunnen uitwerken.
Een prachtige kans om zo de moeder- en kindersterfte omlaag te brengen!
Geld voor dit project, gegeven door jullie lieve gemeente , is erg goed
besteed.
Weet dat de dankbaarheid enorm is bij alle mensen in Pendembu en ook bij
de verloskundigen van Sierra Leone én Ghana!
Heel veel dank,
Jacqueline van der Meer
Verloskundige

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

9 en 16 mei
23 mei
30 mei
6 juni

-

Ineke Koomen en Ria Botman
Piet Pels
geen viering (Hemelvaartsdag)
Ineke Koomen en Ria Botman
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Bedankjes

• Allereerst hartelijk bedankt voor het prachtige boeket bloemen, dat
Annemarie mij bracht in het ziekenhuis.
Nadat het aanvankelijk goed met mij ging, ben ik helaas 15 maart weer
gevallen. Ditmaal raakte ik in het ziekenhuis met 5 gebroken ribben en veel
kneuzingen. Ik moest er 2 weken verblijven.
Het gaat nu langzamerhand weer wat beter. ’s Morgens en ’s avonds heb ik
nog hulp van een zuster van Buurtzorg. En wederom veel hulp van kinderen
en kleindochters. Daar ben ik heel dankbaar voor.
En ook hartelijk bedankt voor iedereen die op bezoek kwam, bloemen en veel
kaarten en telefoontjes. Dit heeft me heel veel goed gedaan en geeft me kracht
om door te gaan met therapie en goede medicijnen.
Ik blijf positief en hoop binnen niet al te lange tijd jullie weer eens te zien in
de kerk.
Met hartelijke groeten van Joke van der Veen.

• Afgelopen zondag (14 april) werd ik aangenaam verrast door een bezoek van
Trudy Boender, die een boeket bloemen kwam brengen namens de
Protestantse Gemeente Stede Broec.
Dit gebaar, daar ik was getroffen door een oog infarct, is erg op prijs gesteld.
Het geeft een gevoel van saamhorigheid, ”samen” met elkaar zijn. Hartelijk
bedankt hiervoor.
Het is voor mij nog behoorlijk wennen om alles met één oog te moeten bezien.
Ik heb aan mijn blinde zijde nu een grote ”dode hoek” gekregen en voor bijna
alles heb ik nu een leesbril nodig. Dat is best lastig. Maar ja, het zal na verloop
van tijd wel wennen. Dit kan ik alleen maar afwachten.
De groeten van Jetze Douwe, maar natuurlijk ook van Lize.

• Beste gemeenteleden.
Allereerst hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk die ik op 31 maart mocht
ontvangen na het plotselinge overlijden van Greet.
Ook de vele blijken van medeleven die ik kreeg in de vorm van kaarten,
tijdens de condoleance en bij de crematie hebben mij veel goed gedaan.
Hartelijke groet
Henk Vervelde.
16

STEM OP STRAATPASTORAAT
Steun als Rabobanklid onze goede doelen.
Ook dit jaar kunnen leden van de Rabobank in de
periode van 23 april t/m 14 mei hun stem
uitbrengen op en daarmee een financiële bijdrage
leveren aan een aantal goede doelen. Als u lid bent
van de Rabobank krijgt u per post of via de e-mail een unieke code waarmee
u kunt stemmen. U krijgt 5 stemmen en kunt daarmee op een goed doel
maximaal twee stemmen uitbrengen.
De stichting Straatpastoraat Hoorn doet mee aan deze Clubkascampagne.
Het Straatpastoraat hoopt op die manier op financiële ondersteuning van de
lunches die voor dak- en thuislozen worden georganiseerd en die in een
grote behoefte blijken te voorzien vooral in het winterseizoen. Met uw steun
zijn we in staat dit ook het komende winterseizoen weer voort te zetten.
Alle reden dus om in elk geval twee stemmen op een voor ons prettige wijze
uit te brengen.
Wel een Raborekening en nog geen lid? Neem dan
even contact op met uw bank, want ook hier geldt:
”Laat uw stem niet verloren gaan!”
Namens de stichting Straatpastoraat
onze hartelijke dank
Pastor Ton Heijboer – voorzitter
Freek Groenendijk -penningmeester

Bedankjes
Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket bloemen bij ons thuis
gebracht door An en Rim. Dat, ter ondersteuning voor de vele
onderzoeken, die Ad moet ondergaan vanwege zijn prostaat.
Dit meeleven heeft ons heel erg goed gedaan!

•

Ad & Elly de Lange

• Ik bedank voor het mooie bloemetje dat ik heb gekregen de 1e paasdag.
Hartelijke groeten van T. García-Bos
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Mogen leren, en een fiets
Piiiieeeewwwww BAM!! Omid kan het geluid van een inkomende raket nog precies
nadoen. Het is 22 jaar geleden – hij was slechts 5 jaar oud – dat zijn gezin Afghanistan
ontvluchtte, maar dat geluid weet hij nog. De Taliban veroverden toen de plaats waar
het gezin woonde.
Zoals dat geluid in zijn geheugen staat gegrift, staat dit beeld op zijn netvlies gebrand:
“We waren buiten aan het spelen en ik zag een kolonne mannen aankomen die er heel
vreemd uitzagen: met lange baarden en geweren. We bevroren, allemaal. Eén van de
mannen richtte zijn blik op mij en ik stoof weg. Iedereen rende naar zijn eigen huis.
Doodsbang.”
De Taliban winnen die oorlog. Het gezin vertrekt; vader, moeder, de kleine Omid en
zijn nog jongere zusje en broertje. Via Kabul en Kandahar naar Iran. ’s Nachts
proberen ze de grens over te steken. Hun transport wordt tegengehouden. Er wordt
met lichten geschenen, er worden mannen uit de groep gehaald. Omid wil het er niet
over hebben.
Zijn gezin redt het, ze belanden vlakbij Teheran. Straatarm. ’s Nachts wikkelen ze
kleren om bakstenen om die als kussens te gebruiken. Overdag haalt Omid brood;
eerst een half uur lopen, dan uren in de rij staan. Om eenmaal vooraan vaak als ‘vieze
Afghaan’ een klap te krijgen en terug te worden gestuurd naar het einde van de rij.
“Niemand zei er wat van.”
Afghanen worden nu eenmaal gediscrimineerd. Je hebt je erbij neer te leggen. Heeft
hij eenmaal brood bemachtigd, dan wacht er nog genoeg gevaar op de tocht naar huis.
Regelmatig krijgt hij slaag of wordt het brood hem alsnog afhandig gemaakt. Tegen
zijn moeder zegt hij niet dat hij bang is. Ze heeft genoeg aan haar hoofd.
Vader is ondertussen doorgereisd naar Europa, in de hoop daar een toekomst te
kunnen opbouwen voor zijn gezin. In 2001 krijgt hij toestemming voor
gezinshereniging. ‘We gaan naar Nederland’, vertelt moeder. Omid weet niet waar dat
land ligt, hoe het eruit ziet. Maar hij droomt al jaren van een fiets, dus is zijn eerste
vraag ‘Kan ik daar fietsen?’ Ja, dat kan. Hij is door het dolle heen.
“Ik hoorde dat het er veilig was, in Nederland, en dat we daar naar school zouden
mogen. Ik was zó blij!” Mogen leren, ook daar heeft Omid van gedroomd. Op het
vliegveld voegt een Iraniër Omid nog eens toe ‘Jullie zijn het niet waard om naar
Nederland te gaan’. Maar dat kan hem dan al niet meer deren. Want ze gaan.
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“Ik kan me nog herinneren hoe we hier voor het eerst aankwamen. Hoe mooi het was.
Hoe netjes. Wauw. En in Groningen keek niemand raar naar ons. Ik zei ‘hallo’ tegen
iedereen en ze vonden het leuk dat ik Nederlands kon. Het was geweldig. Ik hoefde
niet meer bang te zijn.”
In Groningen doet hij keihard zijn best op school. Maar met zijn elf jaar heeft hij al te
veel gemist van de basisschool. Leerwegondersteuning, dat is het advies voor het
vervolgonderwijs. Maar hij wil advocaat worden. ‘Met jouw niveau kan dat niet’,
vertellen ze hem, ‘denk maar aan iets als timmerman’. Zijn wereld stort in. Maar dan
komt de vechtlust in hem naar boven.
Hij werkt en werkt en werkt. Krijgt het voor elkaar dat hij naar vmbo mag. Daarna naar
het mbo: International Business Studies. Klinkt mooi, maar wat is dat Engels moeilijk.
De eerste dagen verstaat hij niets. Toch heeft de docent vertrouwen in hem: ‘Afghanen
zijn leergierig’. Hij zet stug door. Doet 12 uur over een werkstuk waar anderen een uur
over doen. Maar hij haalt het.
En dan mag hij naar het hbo. Eindelijk rechten gaan studeren. “Want er is zoveel
onrecht in de wereld.” Opnieuw heeft hij het de eerste tijd moeilijk met de taal. “Ik sloeg
het eerste boek open: ‘Betrokkene heeft bedongen dat hij jegens eiser…’ Wat? Ik
snapte er he-le-maal niks van. Ik dacht: weer net als vroeger stampen, jongen. Net zo
lang lezen tot je het begrijpt en herhalen tot het in je hoofd zit.”
En nu is Omid bezig met afstuderen. Bij INLIA. “Ik kwam altijd langs die grote boot,
waar INLIA vreemdelingen in nood opvangt en begeleidt. Daar had ik ook kunnen
zitten. Dus ik wilde graag helpen.” Hij meldt zich vorig jaar als vrijwilliger, helpt op de
juridische afdeling met uitzoekwerk en afspraken. INLIA biedt hem aan dat hij hier kan
afstuderen.
In juni moet dat gaan gebeuren. Het onderwerp: de implicaties van de
privacywetgeving voor de opvang die INLIA biedt en de begeleiding van
vreemdelingen naar een nieuw toekomstperspectief hier, in hun eigen land of in een
derde land. De opvang en begeleiding van de mensen op de boot dus. En wie weet
waar het diploma rechten Omid daarna voert…
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.
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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

29 mei 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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