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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
1 september – 10.00 uur

Bevestiging ambtsdrager (zie p. 6)

Voorganger
Ambtsdragers

Ds. Nanne Haspels
Mw. Boender, Mw. Broekstra,
Mw. Simons,
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Stichting Kartini
Ludo Luckerhof
Hr. Petten
Mw. Broekstra

:
:

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

8 september - 10.00 uur
Startzondag
9.15 uur – Ontbijt
10.00 uur - Kerkdienst met Bijbelquiz van het Nederlands
Bijbelgenootschap
Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. Nanne Haspels
Hr. Veenstra, Hr. Visser, Mw. Broekstra
Hr. Ruiter
Kerk en Nederlands Bijbelgenootschap
Coby Pels
Hr. Lasschuit
Mw. Broekstra

15 september - 10.00 uur

zie p. 9

Voorganger
Ambtsdragers

Ds. Nanne Haspels
Hr. Verbeek ,
Mw. Verdurmen, Mw. Vissers
Mw. Conijn
Kerk en Merakel
Geeske Dudink
Hr. en Mw. de Vries
Hr. Verbeek

:
:

Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:
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15.00 uur
Voorganger
Organist

:
:

Vesper
Ds. Nanne Haspels
Hr. Spoelstra

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

Mw. ds. J. Berbée, Abbenes
Mw. Gerding, Hr. Dudink, Hr. Visser
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Vredesweek
Willy Visser
Mw. Dudink
Mw. de Bruin

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

Ds. A. Haaima, Ermelo
Mw. de Kroon, Mw. Jonkman, Mw. Vissers
Hr. Spoelstra
Kerk en Inlia
Nel Kleton
Mw. Maassen
Hr. Vissers

6 oktober – 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder
Mw. Boender, Hr. Dudink, Mw. Broekstra
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Ziekenhuis Jordanië
Ludo Luckerhoff
Hr. en Mw. de Vries
Mw. Broekstra

Vergaderrooster Kerkenraad
3 september
9 september
12 september
18 september
1 oktober

-

Diaconie
Moderamen
CvK
Kerkenraad
Diaconie
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Vanuit de kerkenraad
Bevestiging tot diaken Mw. Bianca Verdurmen-Poortman
Namens de kerkenraad wil ik meedelen dat
- indien er geen wettige bezwaren worden ingediend Mw. Bianca Verdurmen-Poortman bevestigd zal worden tot diaken
op zondag 1 september 2019.
We zijn heel blij dat we weer iemand hebben gevonden die
medeverantwoordelijkheid voor het kerkenwerk wil dragen.
Goedkeuring jaarrekeningen 2018
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering in juni, zijn de jaarrekeningen
over 2018 van de kerkrentmeesters en de diaconie goedgekeurd (met
dank aan de penningmeesters) en vastgesteld.
Een samenvatting van deze cijfers is inmiddels op onze site te vinden.
Daarmee voldoen we aan onze ANBI-verplichtingen, waardoor het geld
dat u aan onze kerk geeft, onder voorwaarden aftrekbaar is voor de
belasting.
Heeft u naar aanleiding van deze cijfers nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met het College van Kerkrentmeesters, of met de diaconie.
Met vriendelijke groet,
Marijke Vissers

WĂƐƚŽƌĂůŝĂ
Kroniek van een dorpsdominee (157)
De zomer loopt op zijn eind en dan wordt het tijd voor een nieuw seizoen
kerkenwerk. Zoals we de laatste jaren gewend zijn beginnen we de eerste
drie zondagen in september met een startproject. Door het thema
vreugde (zie ook het artikel van Willie Visser) zijn de zondagen met elkaar
verbonden.
1 september zijn we blij met de bevestiging van Bianca Verdurmen als
diaken. Ze heeft al wat proefgedraaid als ambtsdrager, dus wellicht heeft
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u haar al in functie gezien. Met haar jawoord zal ze ook belijdenis doen.
Haar lijflied zullen we zeker zingen: Geest van hierboven, leer ons geloven,

hopen, liefhebben door Uw kracht.

8 september houden we de jaarlijkse startzondag, waarbij het
gezamenlijke ontbijt niet ontbreekt. Het is de laatste jaren een steeds
rijkere tafel geworden met een hoop gezonde dingen en natuurlijk
hagelslag. Tijdens de dienst blijven we aan de ontbijttafeltjes zitten en
doen we naast het zingen van vrolijke liederen ook een heuse Bijbelquiz.
Ter lering ende vermaak.
15 september besluiten we de vreugdezondagen met een open dag. In
het kader van Open Monumentendag (zie opnieuw het artikel van Willie
Visser) hebben we naast de
morgendienst ook een vesperdienst
om 15.00 uur.
Inmiddels hebben verscheidene
mensen al aan mij gevraagd: hoe was
het de afgelopen tijd? Laat ik
beginnen te zeggen dat ik een
heerlijke vakantie heb gehad. En over
het studieverlof het volgende: Het betrof een leergang met als thema
kerk en individu. In mei en juni heb ik in dat kader een tweetal cursussen
gevolgd op Nieuw Hydepark. De eerste was vooral theoretisch en ging
over een boek van Larry Siedentop, Inventing the individual. The Origins of
Western Liberalism. In de invalpreekbeurt - afgelopen zondag 18
augustus – heb ik er al het een en ander over verteld. Woorden van
Paulus staan volgens Siedentop aan de basis van het westerse
individualisme: In Christus is er geen onderscheid tussen Joden of
Grieken, mannen of vrouwen, slaven of vrijen. Dit heeft doorgewerkt via
Augustinus e.a. in vooral de westerse geschiedenis.
De tweede cursus had als titel: Terug naar de kerk? Ik hoop er in de
komende tijd nog wat meer over te vertellen – zo veel mogelijk in gewoon
Nederlands. Maar uitgangspunt was de theorie van Cultuurfilosoof
Charles Taylor, dat we leven in een cultuur van authenticiteit en
expressief individualisme. De vraag is dan hoe je in die cultuur kerk
kunt/moet zijn. Vier schrijvers hebben daar elk een boek over
geschreven: James Kennedy, Stefan Paas, Erik Borgman en Stanley
Hauerwas. Die vier boeken hebben we besproken.
Ik laat het voor nu hierbij. Een volgende keer verder.
Met broederlijke groet,
Nanne Haspels
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ŝũĚĞŝĞŶƐƚĞŶ
1 september

Elfde zondag vanĚĞǌŽŵĞƌ

kleur: rood, kleur van de Heilige Geest en bevestiging
Lezingen: Deuteronomium 24: 17-22 en Lucas14: 1,7-14
Een feestmaal op Sabbat
Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u
zal zeggen : “Kom doch dichterbij! Dan wordt u eer betoond ten overstaan van
iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt zal
vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.”

8 september

Twaalfde zondag van de zomer

Kleur: rood, kleur van de Heilige Geest
Lezingen: Deuteronomium 30: 15-20 en Lucas 14: 25-33
Het volgen van Jezus
…Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen kan mijn
leerling niet zijn.

15 september

Dertiende zondag van de zomer

Kleur: rood, kleur van de Heilige Geest
Lezingen: Exodus 32: 7-14 en Lucas 15: 1-10
De zorg om wat verloren is
“Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt,
laat hij dan de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het
verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?
22 september

Eerste zondag van de herfst

Kleur: groen, kleur van de hoop
Lezingen: Amos 8: 4-7 en Lucas 16: 1-17
Rijkdom en gerechtigheid
Maar Jezus zei tegen hen: U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig
doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is
een gruwel in de ogen van God.
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29 september

Tweede zondag van de herfst

Kleur: groen, kleur van de hoop
Lezingen: Amos 6: : 1-10 en Lucas 16: 19-31
Maar Abraham zei: ”Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze
zich ook niet laten overtuigen als er niemand uit de dood opstaat.”

6 oktober

Derde zondag van de herfst

Kleur: groen, kleur van de hoop
Lezingen: Habakuk 3: 1-3, 6-19 en Lucas 17: 1-10
Oproep aan de leerlingen
Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen?
Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is
opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht
gedaan.”

Zondag 15 september
Oude Kerk open van
10.00 – 16.00u

Thema: bronnen van vreugde
In Stede Broec vinden vrijwel alle activiteiten in het kader van Open
Monumentendag plaats op de zondag. Voor het vijfde jaar op rij sluiten
we hier als kerkgemeenschap bij aan. Wij gunnen de bezoekers met
plezier een kijkje in ons fraaie kerkgebouw en de sportievelingen bieden
we een wijds uitzicht vanaf de kerktoren.
In de kerkdienst op de zondagochtend en ’s middags tijdens de
vesperdienst zoeken we aansluiting bij het landelijke thema van Open
Monumentendag. Dit jaar heeft de landelijke organisatie gekozen voor het
thema ‘plekken van plezier’, daarbij doelend op monumentale theaters,
parken, concertzalen en andere uitgaansgelegenheden.
Als kerk kiezen willen we verdieping geven aan dit thema. Het woord
‘vreugde’ past ons dan ook beter. Het geloof stelt ons in staat om
vreugde te ervaren, ook wanneer de omstandigheden alles behalve
vreugdevol zijn. Lied 280 uit het Liedboek geeft daar mooie woorden aan:
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De vreugde voert ons naar dit huis,
Waar het Woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
Door middel van een eenvoudige
puzzelopdracht laten we de bezoekers
stilstaan op zeven plekken in het
kerkgebouw die iets duidelijk maken over bronnen van vreugde die ons
gegeven zijn.
In de kerkzaal zijn de kunstwerken van Joki Harms te zien die de
scheppingsdagen verbeelden. God zag dat het goed was. Zijn creatie was
tof, om het met een Joods woord te zeggen. Of nog anders, God had
plezier in datgene wat Hij had geschapen.
Naast deze thema-activiteiten zijn er natuurlijk de gebruikelijke
programmaonderdelen zoals de torenbeklimmingen onder begeleiding.
De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar. De eerste beklimming
start om 12.00 uur. Het is de bedoeling om een film te vertonen over de
eerste fase van de restauratie in de jaren ’90.
Van 15.00 uur tot ongeveer 15.15 uur houden we een korte
vesperdienst, een mo(nu)mentje voor God.
Piet Spoelstra bespeelt de piano.
Voor de kinderen zijn er grote Bijbelse tafelpuzzels en de mogelijkheid een
eigen kerkje te maken van een bouwplaat. Elk jaar weer een succes.
We hebben al een aantal gemeenteleden bereid gevonden om aan dit
programma mee te werken, maar mocht u ook willen meehelpen als
gastheer of gastvrouw, laat het dan weten. Nodig uw vrienden en
bekenden uit voor deze bijzondere dag! De catering is in goede handen en
gratis.
Willie Visser en Hottem Veenstra

Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen.
moet ge haar delen
(Pythagoras, Griekse filosoof en wiskundige,
580 v. C – 504 v. C)
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Het is September


September is voor velen een melancholische maand. De vakantie is

gedaan, men moet terug aan het werk en bij velen is de bankrekening zo
goed als geplunderd na die dure reis of de dure start van het nieuwe
schooljaar. De zon verliest aan kracht, de bladeren en appels vallen van
de bomen, het wordt sneller donker. Het huis zit vol spinnen. De kinderen
moeten terug naar school. Kortom: de zomer is weer voorbij!
Maar de herfst heeft ook zijn leuke kanten: de mooie kleuren van de
bladeren, Genieten van een mooie nazomer, mooie zonsop- en
zonsondergangen enz.


September is de maand van de appeloogst
Waar komt onze appel vandaan?

De eigenlijke oorsprong van de appel is niet meer te achterhalen.
Vermoedelijk stamt hij uit Azië, vanwaar hij al heel vroeg via
handelsroutes naar Europa kwam. Reeds de Kelten en Germanen
verwerkten de destijds nog kleine en harde vruchten samen met honing.
Ook als heilplant was de appel al in pre-christelijke tijden bekend en ook de
middeleeuwse geneeskunst schreef aan de appel helende werking toe.
Vraag een willekeurig iemand wat Eva in het paradijs aan Adam gaf en
het antwoord luidt ‘een appel’. De appel is inderdaad het symbool
geworden van de menselijke zondeval, maar nergens in de Bijbel staat
dat Adam en Eva inderdaad een hap van een appel namen.
In de Statenvertaling lezen we, “Maar van de vrucht des booms, die in het

midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die
aanroeren, opdat gij niet sterft.”

Geen appel dus maar een niet nader bepaalde ‘vrucht’. Mogelijk is de
vrucht in de mondelinge verhalen beland dankzij de Griekse en Keltische
mythologie, waarin de appel onder meer symbool staat voor de begeerte.
In het Oudengels werd het woord æppel gebruikt als algemene benaming
voor fruit. Op schilderijen van de zondeval is de appel steevast de
‘verboden vrucht’, maar in werkelijkheid kan het net zo goed een banaan,
dadel, perzik, citroen of olijf zijn geweest
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en ……… in vroegere
eeuwen was
September ook de
maand van de
vogelvangst
De vogeltrek komt dan op
gang en de eerste
najaarstrekvinken of

‘Septembertjes’

verschijnen; de hoogste
tijd dus om ‘op het

vinkentouw te gaan
zitten’, zoals de zittende

ĂƐƉĞƌ>ƵǇŬĞŶ͕^ĞƉƚĞŵďĞƌ͕ĐĂ͘ϭϳϬϬ

man op deze
maandprent. Precies
volgens de huidige
betekenis van deze nog
steeds gebruikte
uitdrukking, zit die man,
loerend door een gat in
de schutting, ongeduldig
en gespannen te wachten
op het moment dat er
voldoende vogels op de
netten zijn neergestreken
en hij deze kan dichtslaan
door aan de daaraan
verbonden touwen te
trekken.

Vinkentouw en hofkapel
De staande man wordt volgens het eronder staande gedicht wijzer
geacht. Hij luistert liever naar de ‘hofkapel van de lucht’, bestaande uit de
zoete wijsjes van de mezen en het slaan van de nachtegaal, in plaats van
deze vogels te vangen. Tot ver in de negentiende eeuw was de
vogelvangst een algemeen aanvaarde vorm van tijdverdrijf. In Nederland
werd het pas in 1912 verboden. Vogels werden niet alleen gevangen om
op te eten. Ook dienden ze wel als versiering op dameshoeden.

~ Amsterdam Museum – Nel Klaversma~
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Ter Oveweging
Uit: Witgewassen
woorden
Gedichten van Sytze de
Vries

Herfstsonnet
voor een
appelboom
De laatste appels hangen zwaar te blozen,
Want tak voor tak geeft zich volkomen bloot.
De valse schaamte is nu uit den boze;
Te goed herkennen zij die rotte geur van dood.
De appelboom gaat langzaam uit de kleren,
Een oude dame die zich stript zonder publiek.
De wind huilt, want hij kan het tij niet keren:
Haar laatste voorstelling zonder muziek.
De oude stam staat stram, zonder weerspreken
Op wacht, zoals een goed getraind soldaat.
De bijl lag klaar, een onheilspellend teken.
Voor nog een lente is het nu te laat.
De tijd is uitgediend, de droom geweken.
De appels vallen ook na rijp beraad.
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Toelichting bij de collectes
1 september

Stichting Kartini

Onderwijs in Indonesië staat open voor iedereen,
maar zonder geld blijft de schoolbank een
onbereikbare plek. Daarom bekostigen
sponsorouders uit Nederland de schoolloopbaan van
een kind.
Kartini zorgt dat het geld goed terecht komt. Dat
doen ze samen met de lokale stichting Permata Hati,
wat ‘diamanten hart’ betekent. Deze groep van sociaal bewogen
Indonesische professionals kent land en volk, de weg en de spraak.
De werkers van Permata Hati en Kartini hebben veel persoonlijk contact
en dat komt de effectiviteit ten goede.
8 september

NBG

Het NBG zorgt in Nederland voor eigentijdse
Bijbelvertalingen, zoals de Bijbel in Gewone
Taal, de Samenleesbijbel en de kindernevendienst-methode Bijbel
Basics. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties.
Als onderdeel van de United Bible Societies dragen we verder bij aan
meer dan 80 bijbelprojecten wereldwijd. Van de eerste Bijbelvertaling ooit
voor Karakalpakstan, tot de verspreiding van bijbels in Angola. Om al ons
werk in binnen- en buitenland mogelijk te maken, kunnen we niet zonder
de steun van leden en donateurs.
15 september

Stichting Merakel

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

Vredesweek

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te
zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van
oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom,
verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid.
Als Protestantse Kerk willen we werken aan
vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor
te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door
vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te
ondersteunen en door onrecht aan de kaak te
stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en
PAX daar met klem aandacht en financiële steun
voor.
29 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.
6 oktober

Ziekenhuis Jordanië

Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek
in Jordanië. Vooral is daar zorg voor de bedoeïenen. Een volk dat
verspreid leeft en vaak heel arm is. Zij zorgt voor en met hen. Bid 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.
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Collecteopbrengsten
Datum

Kerk

2e collecte

14 juli
21 juli
28 juli
4 aug.
11 aug.

€ 61,75
€ 70,35
€ 46,70
€ 44,70
€ 64,05

Lilianefonds
Leger des Heils
Sensoor
St. June
Baanbreker

18 aug. € 89,05

KIA Versterk de
Kerk

De bloemen
gingen naar
€
€
€
€
€

89,95
111,75
77,80
105,15
101,70

Ds. Allewijn
Hr. Petten
Hr. Segers
Ds. Colonel
Hr. Spoelstra
Ds. Letterman

€ 89,10 Jordi Jetses
Ds. Haspels



Bedankje
ZĞĚĞůŝũŬŽŶǀĞƌǁĂĐŚƚƐŵŽĞƐƚŝŬŚĂůĨũƵůŝĞĞŶĚĂƌŵŽƉĞƌĂƚŝĞŽŶĚĞƌŐĂĂŶ
ŝŶŚĞƚǌŝĞŬĞŶŚƵŝƐŝŶ,ŽŽƌŶ͘EĂϴĚĂŐĞŶǌŝĞŬĞŶŚƵŝƐǁĂƐĚĞďůŝũĚĞ
ƵŝƚƐůĂŐĚĂƚŝŬŶĂĚĞǌĞŽƉĞƌĂƚŝĞƐĐŚŽŽŶďĞŶĞŶĚƵƐŐĞĞŶ
ŶĂďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐďĞŚŽĞĨ͘DĞƚŐƌŽƚĞĚĂŶŬďĂĂƌŚĞŝĚĞŶŵĞƚĞĞŶŐĞƌƵƐƚ
ŐĞŵŽĞĚŬĂŶŝŬĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚǁĞĞƌĂĂŶ͘
ůĚĞďĞǌŽĞŬĞŶĞŶŽŶǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬĞǀĞůĞŬĂĂƌƚĞŶǀĂŶŵĞĞůĞǀĞŶĚŝĞŝŬ
ŽŶƚǀŝŶŐ͕ŐĞƚƵŝŐĞŶǀĂŶĞĞŶŚĞĐŚƚĞŬĞƌŬĞůŝũŬĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉǁĂĂƌƚŽĞŝŬ
ŵŝũŐƌĂĂŐǀĞƌďŽŶĚĞŶǀŽĞů͘ĞŶŐŽĞĚŐĞǀŽĞůŽǀĞƌŚĞĞƌƐƚĞŶŐƌŽƚĞ
ĚĂŶŬďĂĂƌŚĞŝĚĂĂŶĚĞǀĞůĞƐĐŚƌŝũǀĞƌƐĞŶŬĞƌŬůĞĚĞŶĚŝĞŵŝũŽƉǌŽĐŚƚĞŶ͘
KŽŬĚĞďůŽĞŵĞŶǀĂŶƵŝƚĚĞĚŝĞŶƐƚǁĂƌĞŶŵĞǌĞĞƌǁĞůŬŽŵ͘

,ĂƌƚĞůŝũŬĂŶŬ͘
EŽƌŵĂŶWĞƚƚĞŶ
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Van het Leerhuis
GESCHIEDENIS WEST FRIESLAND GEKLEURD DOOR
‘MODERNE DEVOTIE’.
De geschiedschrijving van WestFriesland mist een belangrijke beweging
uit de late Middeleeuwen.
Deze beweging, de Moderne Devotie
(ook wel hedendaagse toewijding
genoemd) is tot de dag van vandaag de
grootste Nederlandse Hervormingsbeweging.
Van 1374 tot 1572 heeft deze
beweging, gesticht door Geert Groote
(1340–1384) in Deventer, Nederland
en Noord-West-Europa veroverd. Het
Mink de Vries uit Zwolle
was
een reactie op de misstanden
is Coördinator van de
binnen
de Katholieke kerk.
Actuele Moderne
De
beweging
beïnvloedde mensen zoals
Devotie Beweging
Thomas a Kempis (1380--1472),
Nederland, Docent, Gids
Johannes Cele (1350--1417) en later
Moderne Devotie in
ook
Desiderius Erasmus en Jeroen
Nederland,
Bosch
uit 's-Hertogenbosch.
jongerenwerker en
De Moderne Devotie kreeg de grootste
opbouwwerker in de
bekendheid toen Thomas a Kempis in
PKN van Hasselt.
1441 zijn boek ‘Over de navolging van
Christus’ schreef.
Johannes Cele was rector van de
Latijnse school in Zwolle. Hij kon daar veel betekenen voor de beweging.
Zijn schriftuitleg en onderwijs beïnvloedden scholieren en burgers, talloze
leiders van kerken en kloosters. Maar ook stadsbesturen werden door
hem gevormd
In West-Friesland zijn meer dan 20 Zusterkloosters gesticht, daarnaast
was er een Augustijner mannenklooster die de Zusters ondersteunde, en
een met de Moderne Devotie verbonden klooster van de Cellebroeders.
Deze Cellebroeders hadden zich gespecialiseerd in het verzorgen van
pestlijders en hun begrafenis.
Moderne Devoten kenmerkten zich door een sterke innerlijke toewijding
te koppelen aan een praktische, en actieve, inzet in de samenleving. In
Enkhuizen waren zij zeer geliefd, net als in Medemblik, Hoorn, Alkmaar,

Op vrijdag 11 oktober
2019 wordt een
bijzondere avond van
‘HET LEERHUIS’
gehouden, in
samenwerking met de
Historische Vereniging
‘OUD STEDE BROEC’
met als spreker:
MINK DE VRIES.
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Grootebroek en Schagen, waar eveneens vooral
Zusterkloosters waren gevestigd.
Op deze avond zal Mink de Vries vertellen over de
Moderne Devotie, en over de actuele versie
daarvan..
Ook vorig najaar heeft hij dat al op zeer ludieke
wijze gedaan. Toen is hij, als een Moderne Devoot
gekleed, langs alle Moderne Devotie plaatsen in
West Friesland gefietst.
Mensen waren toen zeer verrast en verbaasd
over de Moderne Devotie in West Friesland. Hoe
is het mogelijk dat we hier zo weinig van weten?
En wat is de betekenis van deze beweging in het
leven van vandaag de dag?
Zoals u van ‘het Leerhuis’ gewend bent, zal er ook deze avond weer volop
ruimte zijn voor discussie en het stellen van vragen.
Het mag duidelijk zijn dat wij, als voorbereidingscommissie van het
Leerhuis 'Cultuurgroep Stede Broec' en de vereniging ‘Oud Stede Broec’
veel verwachten van deze Leerhuisavond en wij nodigen u hiervoor dan
ook van harte uit.
De avond vindt plaats op vrijdag 11 oktober in De Oude Kerk,
Zesstedenweg 189, Grootebroek en begint om 20.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur).



Bedankje
22 Juli mocht ik 80 jaar worden.
We hebben dit uitgebreid gevierd, want het is niet niks.
Trudy Boender kwam met een kleurrijk boeket waar we erg van
hebben genoten.
Hiervoor dus veel dank.
Het gezegde: „ouderdom komt met gebreken" ervaar ook ik.
Toch zijn er nog veel dingen om dankbaar voor te zijn.
Ik hoop binnenkort weer eens in de kerk te komen, maar blijf
waarschijnlijk in de rolstoel zitten.
Ook dit Is voor mij wel een stapje achteruit.
Groeten van Gerry Postema
18

sĂŶŽůůĞŐĞǀĂŶŬĞƌŬƌĞŶƚŵĞĞƐƚĞƌƐ

Geluid in de kerk

Hoewel de zomermaanden meestal rustig zijn is er toch druk gewerkt
aan het geluid in de kerk. Het goed kunnen verstaan van predikanten en
sprekers is van groot belang. Nu kan een geluidsinstallatie niet alles
oplossen, maar was er toch ruimte voor verbetering. Zowel in de kerk als
voor de luisteraars thuis, die via de kerkomroep de diensten volgen. Bij de
thuisluisteraars was vooral het geluid van het orgelspel en de samenzang
niet optimaal.
Het volgende is daarom veranderd:
Het geluid van kerkomroep is losgekoppeld van het geluid van de
omgevingsmicrofoon in de kerk, die op een standaard voor de preekstoel
stond. Ook is de vertraging in het geluid opgelost, waardoor het orgel en
samenzang thuis direct te horen zijn. Hiervoor is een aparte microfoon
op de herenbank geplaatst.
Verder is een extra microfoon aangeschaft ( draadloos ) die te gebruiken
is voor discussies en dergelijke. Deze is onafhankelijk van de andere
microfoons. Deze kan ook op een standaard worden gezet en gebruikt
worden als extra microfoon tijdens de diensten.
Galm in de consistorie
Tijdens het koffiedrinken hebben veel mensen hinder van het doorgalmen
van het geluid. We hebben de ruimte laten meten door een bureau en de
uitkomst was dat het inderdaad een probleem is. We zijn bezig met het
aanvragen van offertes om dit op te lossen. Wordt vervolgd.
NB. Geluid blijft een uitdaging ook voor predikantenĞŶƐƉƌĞŬĞƌƐ͊

Vieringen in Rigtershof in de serre

Iedere donderdagmorgen om 10.00 uur, tenzij anders
aangegeven
25 juli
1,8,5 en 29 augustus

-

22 augustus

-

Piet Pels
Ineke Koomen
en Ria Botman
An de Kroon
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'ĞĚŝĐŚƚũĞƐŐĞŵĂĂŬƚĚŽŽƌĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌŬĞƌŬ




ůƐŝŬĂĂŶ'ŽĚĚĞŶŬ͕ĚĂŶďĞŶŝŬ
ďůŝũ͘
ůƐŝŬŚĞĞůĞƌŐďůŝũďĞŶ͕ĚĂŶ
ĚĞŶŬŝŬĂĂŶ'ŽĚ͘
'ĞůŽǀĞŶŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘
KŵĚĂƚŝŬŐĞůŽŽĨďĞŶŝŬďůŝũ͘

ZŽƐĞŶŝƋƵĞ͕ϴũĂĂƌ

ůƐŝŬĞƌŐďůŝũďĞŶ͕
ĚĂŶďĞƐƚĂĂƚ'ŽĚ͘
ĂŶŝƐĞƌďůŝũĚƐĐŚĂƉ͘
ĂŶƐƚĂŝŬǀŽůǀƵƵƌ͘


ĂŶŝƋƵĞ͕ϭϬũĂĂƌ

Ăƚ'ŽĚǀĂŶŵŝũŚŽƵĚƚ͕ǁĞĞƚŝŬŽŵĚĂƚ,ŝũĚĞ
,ĞŝůŝŐĞ'ĞĞƐƚŶĂĂƌŽŶƐƐƚƵƵƌƚ͘
Ăƚ'ŽĚǀĂŶŵŝũŚŽƵĚƚ͕ǁĞĞƚŝŬŽŵĚĂƚ,ŝũŝŶŵŝũ
ǁŝůǁŽŶĞŶ͘
Ăƚ'ŽĚǀĂŶŵŝũŚŽƵĚƚ͕ǁĞĞƚŝŬŽŵĚĂƚ,ŝũǀŽŽƌ
ŵŝũǌŽƌŐƚ͘

sĞƌŽŶŝƋƵĞ͕ϭϯũĂĂƌ




 
'ŽĚŝƐŐŽĞĚ͕ŽŵĚĂƚ,ŝũǀĂŶŝĞĚĞƌĞĞŶŚŽƵĚƚ͘
'ŽĚŝƐŐŽĞĚ͕ŽŵĚĂƚ,ŝũŝĞĚĞƌĞĞŶǁŝůŚĞůƉĞŶ͘
'ŽĚŝƐŐŽĞĚ͕ŽŵĚĂƚ,ŝũŵŝũĞůŬĞĚĂŐĞƚĞŶĞŶ
ĚƌŝŶŬĞŶŐĞĞĨƚ͘

20

ŽĂǌ͕ϭϮũĂĂƌ

</EZsZ,>d:…….en voor wie jong van hart is..
ĞǀĞƌďŽĚĞŶǀƌƵĐŚƚĞŶ


'ĞƐĐŚƌĞǀĞŶĚŽŽƌ͗^ƚĞƉŚĂŶĚĞ:ŽŶŐ͕ƉƌĞĚŝŬĂŶƚǀĂŶĚĞWƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞ
'ĞŵĞĞŶƚĞƚĞKƵĚĞŵŝƌĚƵŵ͕EŝũĞŵŝƌĚƵŵĞŶ^ŽŶĚĞůŝŶŚĞƚ&ƌŝĞƐĞ
'ĂĂƐƚĞƌůĂŶĚ͕ǀĞƌŚĂůĞŶǀĞƌƚĞůůĞƌ͕ďĞĞůĚĞŶĚŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌĞŶƌĞĚĂĐƚŝĞůŝĚǀĂŶ
“Open Deur”
ƌǁĂƐĞĞŶƐĞĞŶďŽƐŵĞƚĞĞŶƌĂƌĞďŽŽŵ͘EƵǌŝũŶĞƌǁĞůŵĞĞƌƌĂƌĞďŽŵĞŶ͗
ƐƉŽŽƌďŽŵĞŶ͕ƐƚĂŵďŽŵĞŶ͕ŚĞĨďŽŵĞŶ͕ĚĞŶŶĞŶďŽŵĞŶ͘͘͘ŶŽƵũĂ͕ĚĞŶŶĞŶďŽŵĞŶ
ǌŝũŶĞŝŐĞŶůŝũŬǁĞůŐĞǁŽŽŶ͘DĂĂƌŝŶĚĂƚďŽƐǁĂĂƌŽǀĞƌŝŬŚĞƚŚĞď͕ƐƚŽŶĚĞĞŶ
ǁĞƌŬĞůŝũŬŚĞĞůƌĂƌĞďŽŽŵ͗ĚĞďŽŽŵǀĂŶŐŽĞĚĞŶŬǁĂĂĚ͘ĂƚŝƐĞĞŶǀƌĞĞŵĚĞ
ŶĂĂŵǀŽŽƌĞĞŶďŽŽŵ͘EŽŐǀƌĞĞŵĚĞƌǁĂƐĚĂƚĞƌďůĂƵǁĞǀƌƵĐŚƚĞŶĂĂŶĚĞ
ďŽŽŵŚŝŶŐĞŶ͘ŶŶŽŐǀƌĞĞŵĚĞƌǁĂƐĚĂƚĂůƐũĞǀĂŶĚŝĞǀƌƵĐŚƚĞŶĂƚ͕ũĞŝĞƚƐ
ďĞƚĞƌǁĞƌĚŵĂĂƌŽŽŬŝĞƚƐŬǁĂĚĞƌ͘

ĞĚŝĞƌĞŶǁŝƐƚĞŶĚĂƚŚĞƚǀĞƌďŽĚĞŶǁĂƐŽŵƚĞĞƚĞŶǀĂŶĚŝĞďŽŽŵ͘DĂĂƌĚĞ
ƐůĂŶŐĨůƵŝƐƚĞƌĚĞƚĞŐĞŶŝĞĚĞƌĞĞŶĚĂƚĚŝƚũƵŝƐƚĞĞŶŚĞůĞŐŽĞĚĞƌĞĚĞŶǁĂƐŽŵŚĞƚ
toch eens te proberen. ‘Slipperdeslapje, neem maar een hapje,’ sliste hij
ƚĞŐĞŶĚĞůĞĞƵǁ͘dŽĞŶĞǀĞŶŶŝĞŵĂŶĚŬĞĞŬ͕ŶĂŵĚĞůĞĞƵǁĞĞŶŚĂƉũĞǀĂŶĞĞŶ
ǀƌƵĐŚƚǀĂŶĚĞďŽŽŵǀĂŶŐŽĞĚĞŶŬǁĂĂĚ͘ƌŬƌŝĞďĞůĚĞŝĞƚƐǀĂŶďŝŶŶĞŶĞŶ
ŵĞƚĞĞŶŵĞƌŬƚĞŚŝũĚĂƚŚŝũďĞƚĞƌŬŽŶďƌƵůůĞŶ͘DĂĂƌŚŝũŵĞƌŬƚĞŽŽŬĚĂƚŚŝũĚĞ
ďĂĂƐǁŝůĚĞƐƉĞůĞŶĞŶŬǁĂĂĚǁĞƌĚĂůƐĚĞĂŶĚĞƌĞĚŝĞƌĞŶŶŝĞƚǁŝůĚĞŶůƵŝƐƚĞƌĞŶ
naar hem. ‘Ik ben de koning der dieren,’ brulde hij dan boos. Je ziet, door het
ĞƚĞŶǀĂŶĚĞǀƌƵĐŚƚĞŶǁŽƌĚũĞďĞƚĞƌŵĂĂƌŽŽŬŬǁĂĚĞƌ͘
‘Slipperdesleetje, neem maar een beetje,’ sliste de slang tegen de Ƶŝů͘dŽĞŶĚĞ
ƵŝůƐƚŝĞŬĞŵŝŶĚĞǀƌƵĐŚƚǀĂŶĚĞďŽŽŵǀĂŶŐŽĞĚĞŶŬǁĂĂĚďĞĞƚ͕ǀŽĞůĚĞŚŝũŝĞƚƐ
ŬƌŝĞďĞůĞŶǀĂŶďŝŶŶĞŶ͘DĞƚĞĞŶŵĞƌŬƚĞŚŝũĚĂƚŚŝũǀĞĞůďĞƚĞƌŬŽŶŶĂĚĞŶŬĞŶ͘
DĂĂƌŚŝũŵĞƌŬƚĞŽŽŬĚĂƚŚŝũǀŽŶĚĚĂƚŚŝũĂůůĞƐŚĞƚďĞƐƚĞǁŝƐƚĞŶǁĞƌĚŬǁĂĂĚ
ĂůƐŝĞŵĂŶĚĚĂƚŶŝĞt geloofde. ‘Ik ben de knapste,’ oehoede hij dan boos. Je
ǌŝĞƚ͕ĚŽŽƌŚĞƚĞƚĞŶǀĂŶĚĞǀƌƵĐŚƚĞŶǁŽƌĚũĞďĞƚĞƌŵĂĂƌŽŽŬŬǁĂĚĞƌ͘
‘Slipperdeslekker, eet maar lekker,’ sliste de slang tegen de beer. Toen de
ďĞĞƌƐƚŝĞŬĞŵŝĞƚƐĂƚǀĂŶĚŝĞďŽŽŵǀĂŶŐŽĞĚĞŶŬǁĂĂĚ͕ǀŽĞůĚĞŚŝũŝĞƚƐ
ŬƌŝĞďĞůĞŶǀĂŶďŝŶŶĞŶ͘,ŝũŬŽŶŝŶĞĞŶƐǀĞĞůďĞƚĞƌďƌŽŵŵĞŶ͘DĂĂƌŚŝũŵĞƌŬƚĞŽŽŬ
dat hij andere dieren kon bang maken. ‘Ik ben de gevaarlijkste,’ bromde hij. Je
ǌŝĞƚ͕ĚŽŽƌŚĞƚĞƚĞŶǀĂŶĚĞǀƌƵĐŚƚĞŶǁŽƌĚũĞďĞƚĞƌŵĂĂƌŽŽŬŬǁĂĚĞƌ͘
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ůůĞĚŝĞƌĞŶůƵŝƐƚĞƌĚĞŶŶĂĂƌĚĞƐůĂŶŐĞŶŶĂŵĞŶŝĞƚƐǀĂŶĚĞďŽŽŵǀĂŶŐŽĞĚĞŶ
ŬǁĂĂĚ͘ůůĞŵĂĂůŬŽŶĚĞŶǌĞĚĂĂƌŶĂŝĞƚƐďĞƚĞƌ͕ŵĂĂƌǁĞƌĚĞŶǌĞŽŽŬŬǁĂĚĞƌ͘:Ğ
ďĞŐƌŝũƉƚ͕ŚĞƚĚƵƵƌĚĞŶŝĞƚůĂŶŐŽĨĂůĚĞĚŝĞƌĞŶŝŶŚĞƚďŽƐŚĂĚĚĞŶƌƵǌŝĞ͘Ğ
ǀŽĐŚƚĞŶĞůŬĂĂƌŚĞƚďŽƐƵŝƚ͘EƵǁŽŽŶĚĞĞƌŝŶĚĂƚďŽƐŽŽŬĞĞŶ
ŚŽŽĨĚƐĐŚƵĚĚĞŶĚĞƚŽǀĞŶĂĂƌ͘,ŝũŬĞĞŬŚŽŽĨĚƐĐŚƵĚĚĞŶĚŶĂĂƌĂůĚĂƚƌƵǌŝģŶĞŶ
ǀĞĐŚƚĞŶ͘,ŝũƉĂŬƚĞǌŝũŶƚŽǀĞƌƐƚĂĨ͕ƐĐŚƵĚĚĞĞǀĞŶŵĞƚǌŝũŶŚŽŽĨĚĞŶǌĞŝƚŽĞŶ͗
‘Open je ogen.’ Op dat moment zagen alle dieren ineens dat ze naakt waren.
ŶĚĂƚǁĂƐŚĞĞůŐŽĞĚǀĂŶĚŝĞƚŽǀĞŶĂĂƌ͕ǁĂŶƚĚĞĚŝĞƌĞŶŚŝĞůĚĞŶŵĞƚĞĞŶŽƉ
ŵĞƚǀĞĐŚƚĞŶĞŶǀĞƌƐƚŽƉƚĞŶǌŝĐŚǀŽŽƌĞůŬĂĂƌ͘:ĞǁŝůƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬŶŝĞƚŝŶũĞŶĂŬŝĞ
ƐƚĂĂŶ͘
DĂĂƌũĞŬƵŶƚũĞŶŝĞƚĂůƚŝũĚďůŝũǀĞŶǀĞƌƐƚŽƉƉĞŶ͘ĂĂƌŽŵǀƌŽĞŐĞŶĚĞĚŝĞƌĞŶĚĞ
ƚŽǀĞŶĂĂƌŽŵŚƵůƉ͘,ŝũǌǁĂĂŝĚĞŵĞƚǌŝũŶƚŽǀĞƌƐƚĂĨ͕ƐĐŚƵĚĚĞĞǀĞŶŵĞƚǌŝũŶ
ŚŽŽĨĚĞŶƚŽĞŶŚĂĚĚĞŶĂůůĞĚŝĞƌĞŶĞĞŶǀĂĐŚƚ͘ĞǁĂƌĞŶǌĞŶŝĞƚŵĞĞƌŶĂĂŬƚĞŶ
ŚĞƚǁĂƐŶŽŐůĞŬŬĞƌǁĂƌŵŽŽŬ͘
ĞŚĂůǀĞĚĞƐůĂŶŐ͘ŝĞŬƌĞĞŐŐĞĞŶǀĂĐŚƚ͘,ŝũŝƐŶŽŐĂůƚŝũĚŶĂĂŬƚ͘sĂŶĚĂĂƌĚĂƚŚŝũ
ŵĞƚĞĞŶǀůƵĐŚƚĂůƐĞƌŝĞŵĂŶĚĂĂŶŬŽŵƚ͘'ĞůƵŬŬŝŐŵĂĂƌ͘
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
Ă͘ď͘Đ͘

d.

Spreekwoorden raden?
De oplossingen staan op de pagina hiernaast
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/ŶŐĞǌŽŶĚĞŶ

>ŽĨǀŽŽƌ^ĂŵĞŶͲƐƚĞůůĞƌƐ


Wat zag ons kerkblad Samen er weer mooi uit, zei ik tegen An de Kroon.
Zo’n prettig formaat, een duidelijke lay-out op elke bladzij en deze keer een
zonnebloem op de voorpagina.
Het aardige was, vond ik, dat de symboliek van de zonnebloem verderop
een paar keer terugkwam. Op bladzij 8 in een gedicht. “Ik wilde dat ik als
die bloem naar ’t licht mij wenden kon”, verzuchtte de dichter. Hóe je je
naar dat licht wenden kunt, las ik in “Bericht van INLIA”.
Toen de Syrische Aïsha en Ibrahim met hun 4 kinderen in nieuwe
woonplaats Leek een woning kregen, hebben ze al hun buren uitgenodigd
om met ze te kennis maken. Ze doen hun uiterste best onze Nederlandse
taal te leren. Zo overleef je de verschrikkingen van de oorlog en richt je je
op. Ongelooflijk, wat een moed en vertrouwen spreekt daaruit!
Je hebt de hulp van de anderen nodig om je rug recht te houden. Het
kromme mannetje, van de “Kinderpagina en voor wie jong van hart is”, (wij
allemaal dus), kreeg een kus van de zon. Het verhaal eindigt met deze
wijze raad: Leef als de zonnebloem; hef je gelaat naar de zon toe en draai
met je hart mee naar de zon! En laat je door haar kussen, vul ik even aan.
“Zolang jezelf nog niet het volle licht kunt zien, heb je medemensen nodig
om de volle waarheid te leren kennen”, schrijft Corry Nicolay in haar
bijdrage “Een kleurrijk palet van godsdiensten/ levensovertuigingen”, op
bladzij 19.
Ja, antwoordde An, ik hoor wel vaker dat mensen ons kerkblad zo mooi
vinden. Zou jij daarover een stukje kunnen schrijven? Nou An, waarvan
akte! De complimenten en onze waardering voor de samenstellers van
“Samen” en zoals de meester vroeger op het rapport schreef: Ga zo
door!
Jouke Huitema
(Van de Redactie: Met dank ontvangen en fijn om te horen,)
a.
b.
c.
d.



Nog een appeltje met iemand te schillen hebben –
Nog een onaangename kwestie met iemand op telossen hebben
Voor een appel en een ei (iets kopen) –
Iets bijna voor niets kopen
Geen appels met peren kunnen vergelijken –
Geen ongelijksoortige zaken met elkaar vergelijken en zo tot
verkeerde conclusies komen
Het is beter een appel gegeven dan gegeten –
Het is beter te geven dan te ontvangen
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