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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.
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 en Mw, Broekstra
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Ziekenhuis in Jordanië
Ludo Luckerhoff
Fam. De Vries
Mw. Broekstra

13 oktober – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:

Viering Heilig Avondmaal
Ds. Nanne Haspels
Hr. Veenstra, Hr. Verbeek,
Mw. Verdurmen en Mw. Lasschuit
Hr. Ruiter
Kerk en St. Voedselbank West-Friesland
Coby Pels
Hr. Swier
Hr. Verbeek

:
:
:
:
:
:
:

Ds. H. Bouma, Kampen
Mw. De Kroon, Mw. Simons en Mw. Jonkman
Hr. Spoelstra
Kerk en ‘Kerk In Actie’
Geeske Dudink
Hr. Petten
Mw. De Bruin

:
:
:
:

Mw. L. Kooiman, Enkhuizen
Mw. Gerding, Mw. Lasschuit en Hr. Swier
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Stichting M.A.F.

20 oktober - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst
27 oktober - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
4

Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:

Willie Visser
Hr. Lasschuit
Hr. Swier

:
:
:
:
:
:
:

Ds. K. Staat, Andijk
Hr. Verbeek, Hr. Dudink en Mw. Broekstra
Hr. Spoelstra
Kerk en Leger des Heils
Nel Kleton
Mw. Maassen
Mw. Broekstra

3 november - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst
6 november - 19.30 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collecte
Koster
Auto-ophaaldienst

Dankdag voor gewas en arbeid
:
:
:
:
:
:

Ds. Nanne Haspels
Mw. Boender en Mw. Vissers
Hr. Spoelstra
Dorcas
Fam. De Vries
op aanvraag

:
:
:
:
:
:
:

Ds. J. Moens, Breezand
Hr. Veenstra, Mw. Jonkman en Mw. Simons
Mw. Janssen
Kerk en Amnesty International
Ludo Luckerhoff
Hr. Visser
nog niet bekend

10 november - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Oppas/kindernevendienst
Koster
Auto-ophaaldienst

Vergaderrooster Kerkenraad
14 oktober
5 november

:
:

Moderamen
Diaconie
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Kroniek van een dorpsdominee 158
De dagen worden grijzer en korter; er zijn mensen die van de herfst
houden – waarschijnlijk vooral om de kleuren – maar mijn seizoen is het
niet. Hoewel, ik ben wel in de herfst van mijn leven aanbeland.
Vorige keer heb ik bericht over het eerste deel van mijn studieverlof. Nu
deel twee en drie.
Opnieuw was ik in Nieuw Hydepark, een conferentie- en vakantieoord
van de Protestantse kerk in Doorn. De tweede cursus ging over de kerk,
getiteld Terug naar de kerk? Vanuit de gedachten van een Engelse
denker over de huidige samenleving zijn er in de afgelopen tijd
verschillende boeken verschenen over hoe het verder moet met de kerk.
Die hebben we in een kring van ruim 20 predikanten besproken. De
bekendste naam is wellicht James Kennedy, hoogleraar in Utrecht en
columnist van dagblad Trouw. Hij stamt uit de (Nederlandse)
gereformeerde traditie en wil een kerk als morele gemeenschap
(nadenken over wat goed is en wat niet). Dat vindt ook Stanley
Hauerwas, die schrijft over een robuuste kerk. Verder lazen we Stefan
Paas (evangelisch) en Erik Borgman (RK) die beide een priesterlijk of
sacramenteel model van kerk-zijn aanhangen. Voor mij persoonlijk was
er weinig nieuws te leren, maar de ontmoeting met de collega’s was
boeiend en inspirerend. En wat gebeurt er veel in kerkelijk Nederland
dat de moeite waard is!
Na alle studie volgde de praktijk. Ruim een jaar geleden had ik een
boek te leen gekregen van de familie Vermeulen. Het gaat over de
Waldenzen, de eerste protestanten van zo’n 800 jaar geleden. Ze
heetten aanvankelijk De armen van Lyon. Ze leefden in dezelfde tijd als
de katharen, maar die waren vooral afkomstig vanuit de adel. De
katharen zijn volledig uitgemoord. Dat dreigde ook met de Waldenzen
te gebeuren, maar zij hadden een verder onbekende leider, Valdes
genaamd, die hen onderwees en naar de bergen ten zuiden van de
Mont Blanc leidde. Daar waren ze relatief veilig. In de hoge bergdalen
leefden ze als boerengezinnen en enigszins uit het zicht van de
machthebbers.
Het boek heb ik twee keer gelezen, buitengewoon interessant. En
vervolgens zijn mijn vrouw en ik naar Piemonte vertrokken om studie
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en vakantie te combineren. Daar hebben we in Pinerolo, Pellice de
Torre en Sousa overnacht en het hart van de kerk van de Waldenzen
ontdekt. Musea, kerkdiensten (in het Italiaans) en allerlei monumenten
en bijzondere plaatsen. Weinig contacten, want wij spreken geen
Italiaans en zij alleen maar Italiaans.
Het ligt alweer enige tijd achter ons, maar het was een mooie ervaring.
Komende tijd begin ik weer aan de huisbezoeken. Ik hoop u dan
persoonlijk te spreken.
Met broederlijke groet,
Nanne Haspels

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
Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is
opgedragen?
Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat je is
opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, wij hebben enkel onze plicht
gedaan”.

13 oktober vierde zondag van de herfst
Kleur groen, kleur van de hoop.
Lezingen: 2 Samuel 24: 1 -16 en Lucas 17: 11-19
Eén van hen ziet dat hij is genezen en keert terug, met
grote stem God verheerlijkend. Hij valt met het gelaat
ter aarde neer voor zijn voeten, hem dankende; hij is
een Samaritaan! Ten antwoord zegt Jezus: “Zijn er
niet tien gereinigd?”.

20 oktober

vijfde zondag van de herfst

Kleur: groen, kleur van de hoop.
Lezingen: 2 Samuel 5: 6-16 en Lucas 18: 1-8
Daarna zegt hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en mij om geen mens
bekommer, zal ik toch, omdat deze weduwe zo’n misbaar bij mij maakt, haar
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recht verschaffen, opdat ze niet uiteindelijk mij in m’n gezicht komt slaan!

27 oktober

zesde zondag van de herfst
Kleur: groen, kleur van de hoop.
Lezingen: Jeremia 14: 7-10 en Lucas 18: 9-14
De tollenaar bleef van verre staan en wilde zelfs niet de
ogen ten hemel opheffen; nee, hij sloeg zich op de
borst en zei: “O God, verzoen u met mij, ik ben zo’n
zondaar!”. Ik zeg u: Deze daalde gerechtvaardigd af
naar zijn huis en die niet, want wie zichzelf verhoogt zal
worden vernederd en wie zichzelf vernedert zal worden
verhoogd!

3 november zevende zondag van de herfst
Kleur: groen, kleur van de hoop.
Lezingen: Genesis 12: 1-8 en Lucas 19: 1-10
Want de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is
gegaan.

10 november

achtste zondag van de herfst

Kleur: groen, kleur van de hoop.
Lezingen: Jesaja 1: 18-26 en Lucas 19: 41-48
Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de
stad. Hij zei: “Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen!
Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.”

Toelichting bij de collectes.
6 oktober Ziekenhuis in Jordanië
Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek in
Jordanie.
Vooral is daar zorg voor de bedoeïenen. Een volk dat verspreid leeft en vaak
heel arm is. Zij zorgt voor en met hen. Bidt voor en met hen. Geeft
voorlichting over gezondheid en probeert een “ziekenhuis” draaiende te
houden. Echt een project dat onze steun heel erg hard nodig heeft en meer
dan verdiend.
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13 oktober Stichting Voedselbank Westfriesland
Deze Stichting is een 100% vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en
is niet politiek of religieus gebonden.
De voedselbank verstrekt op regelmatige basis een eenvoudige, voedzame
maaltijd aan mensen die zich dat in een financiële noodsituatie niet kunnen
veroorloven. Helaas blijkt dat nodig – ook in onze eigen omgeving.
Vaak kan de voedselbank ook een rol spelen in het herkennen van
“schrijnende gevallen” die meer hulp nodig hebben.
Verder wil men voorkomen, dat goed voedsel wordt vernietigd. Daarom
zorgt men ervoor dat deze nog voor consumptie geschikte producten
beschikbaar komen voor hen die daaraan de meeste behoefte hebben.
20 oktober

Kerk In Actie

27 oktober

MAF (Mission Aviation Fellowship)
MAF verzorgt luchtverbindingen voor diverse
hulporganisaties. Met ca. 130 vliegtuigen vliegt
deze “non-profit organisatie” in 30 van de
armste landen. Men komt op plaatsen die bijna onbereikbaar zijn. Ze stellen
zo de hulpverleners in staat hun hulp zo dicht mogelijk bij de mensen te
brengen.

3 november
Leger des Heils
Het Leger des Heils is ons allen bekend als een organisatie die
er voor iedereen is en die iedereen helpt, zonder onderscheid in
geloof, ras of overtuiging.
"Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. Zolang er nog kinderen honger
lijden, zal ik strijden. Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en
eruit, erin en eruit, zal ik strijden. Zolang er nog één verslaafde is, zolang er
nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden. Zolang er nog één
mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden, strijden tot het bittere
eind."
(William Booth, oprichter van het Leger des Heils)
6 november Dorcas
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, in
OostEuropa, Afrika en het Midden-Oosten, ongeacht hun religie, ras,
geslacht of politieke overtuiging.
Dorcas doet dit met langlopende projecten m.b.t. werk en inkomen, water,
hygiëne en gezondheid en kinderontwikkeling.
Overheden, kerken en lokale gemeenschappen worden aangesproken op
hun eigen verantwoordelijkheid voor het welzijn van armen en verdrukten.
Het gaat hierbij om ouderen, chronisch zieken, gevangenen, mensen met
een beperking. Persoonlijke aandacht staat steeds voorop.
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Bij rampen biedt Dorcas concrete hulp, die
gekoppeld is aan programma’s voor wederopbouw
en preventie.
Dorcas onderscheidt zich met de kernwaarden:
Gelovig, Gedurfd en Gezamenlijk!
10 november 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.

Verhuisbericht.

Na 28 jaar gewoond te hebben op de Esdoornlaan te Grootebroek met veel mooie
en dierbare herinneringen gaan wij per 19 oktober 2019 verhuizen naar:
DE ROOS 28 1611 KG te Bovenkarspel.
We hoeven van niemand afscheid te nemen want alles blijft hetzelfde. Alleen het
adres gaat veranderen.
De telefoonnummers zijn 0228 518909
Mobiel Wim 06-51539464
Mobiel Lidian 06-46650198
Groeten, Wim en Lidian van Dis-Maris

Bedankt
Onverwachts werd ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis.
Met vijf dagen mocht ik weer naar huis met de mededeling dat er niets was te
vinden, “U heeft een jong hart” zei de cardioloog. Wat wil een mens nog meer!
Wij danken hartelijk voor de bloemen uit de kerk en al die beste wensen en kaarten,
die we mochten ontvangen,
Aris en Rig Krijger.
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Herfststemming
Ik loop langs de beek achter ons huis
schop de bladeren voor me uit
vallende blaadjes ritselen goud en rood
lage zonnestralen door de bomen
herinner me de kleine jongen die ik ben
reuk van vergankelijkheid
negentiende-eeuwse romantiek
ik weet het, even gelukkig
de werkelijkheid heeft een goed Geheim.
Voor de historicus Huizinga, auteur van Herfsttij der Middeleeuwen, verbeeldde
dit jaargetijde de wereldtijd.
Er zijn perioden die herfstig zijn. Herfst verbeeldt ook de laatste fase in ons eindige
leven. Het gaat in dit jaargetijde niet alleen over de ‘laatste dingen’ van de
wereldtijd, maar ook van ons eindige mensenleven. In de herfst van een
levensperiode vragen we ons af: Wat is de oogst van mijn leven?
In de herfst gedenken we onze doden en de ontelbare doden die omkomen in
oorlogen, door geweld en uitbuiting. Wat is de zin van dit alles?
Je kunt deze ervaring natuurlijk negeren en buiten de vieringen houden. Maar
hoe weinig aards en menselijk wordt dan de liturgie. Beter is het om met deze
gevoelens rekening te houden. Want die ervaringen verwijzen naar de diepste zin
en onzin van de geschiedenis van onheil en heil. Er zijn dingen die we alleen in
beelden kunnen zeggen of met rituelen kunnen vieren. Herfst is zo’n beeld. De
liturgie kan dat verbeelden.
Herfst, dat is storm en wind, de weemoed en de schoonheid van vallende
bladeren, loslaten, rijpen, oogst, vergankelijkheid, verwachting, verlangen, inkeer.
Die kentering met alle tegenstrijdige gevoelens van het Geheim én de onzin,
melancholie én stormachtige dynamiek, toekomstverwachting én eindigheid (1-2
november) zal daarom op één of andere manier ook stem moeten krijgen, bijv.
verbeeld in de zondagse liturgie.
De Kerk (hoofdletter) heeft van ouds weet van die seizoengevoelens.
Tegenwoordig mogen ze er zelfs bij protestanten zijn: het gemeenschappelijk
leesrooster noemt de zondagen in deze tijd ‘herfstzondagen’. In mijn boek
Rondom de langste nacht heb ik laten zien, dat de wat zure spreuk voor de groene
tijd van het kerkelijk jaar, ‘groen niks te doen’, niet opgaat voor de herfsttijd.
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Er is voor wie ‘aarden’ wil in geloof ook in de herfst veel te vieren. Zelfs wanneer
we ons houden aan het traditionele liturgisch jaar, zal de herfst doorklinken: de
keerverzen bij de psalmen in het oude missaal waren veelal ontleend aan bijbelboeken uit de ballingschap. Want de gemeente is nog in ballingschap, we zien uit
naar het komen van de Messias. Verder zijn er de oogst- of dankdiensten,
gedenken we wie ons voorgingen (Allerheiligen en Allerzielen) en de zondagen op
weg naar Advent drukken beoordeling, verlangen en verwachting uit.

Jan de Jongh

Een vakopleiding biedt jongeren toekomst - Guatemala
Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke
burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en
corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot.
Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks
toegang tot onderwijs en weinig kans op werk.
Hierdoor kunnen jongeren niet in hun eigen levensonderhoud voorzien.
Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier
verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding,
bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie
brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk
een onderneming starten. Het Vredescentrum Barbara Ford blijft hen ook
nog geruime tijd ondersteunen in hun werk. In 2018 zullen zo´n 60 inheemse
jongeren genoeg inkomsten uit hun bedrijfje kunnen halen voor hun
levensonderhoud.

Droom gaat in vervulling
Ook de jonge Mildred volgde een opleiding
op het centrum. Ze heeft er heel veel
geleerd en leidt nu een eigen onderneming
als imker in haar dorp, met wel 5
bijenkasten. Met de opbrengst van de
honing zorgt ze voor inkomen voor haar
familie. Door de opleiding op het
Vredescentrum Barbara Ford is voor haar een droom in vervulling gegaan.
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¨Door mijn opleiding bij Vredescentrum Barbara Ford heb ik nu een eigen
bedrijfje in de bijenteelt met 5 bijenkasten. Door de opbrengst van de honing
kan ik mijn familie onderhouden. Mijn boodschap voor andere jongeren is:
Wees niet bang om te falen, overwin je angst en dromen worden
werkelijkheid.¨ (Mildred, 23 jaar)
Jongeren leren op het Vredescentrum ook op te komen voor hun rechten.
Tijdens hun opleiding volgen ze een training van 60 uur over sociaaleconomische rechten in Guatemala. Ook zal de door jongeren geleide
coöperatie voor honingproducenten in de Quiche regio worden
ondersteund. Het Vredescentrum Barbara Ford biedt jongeren zo een
unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun
levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dat geeft hen hoop op een
goede toekomst.Vredescentrum Barbara Ford wil jaarlijks 80 jongeren een
vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten.

En de bloemen waren voor :
25 augustus :
Kerk
Diensten Begijnhof

€
€

1 september :
Kerk
Stichting Kartini

€ 77,03
€ 106,25

60,55
64,10

8 september :
Kerk
€ 73,21
Ned. Bijbel Genootschap € 111,24
15 september :
Kerk
Stichting Merakel

€
€

47,75
80,80

Dhr. F. Blom

Mevr. B. Verdurmen
Fam. W. en H. van der Kooi
Fam. W. Puister
Dhr. A. Krijger

Fam. R. de Kroon
Mevr. Wielink
Dhr. Vriend (organist)
Dhr. Garcia
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22 september :
Kerk
Vredesweek

€
€

49,20
79,65

Mevr. Ds. J. Berbée

Rectificatie.

Bij de afkondigingen wordt altijd genoemd, voor wie de bloemen uit de Kerk
bestemd zijn. Vanwege de verscheidenheid van namen, ontstaat er bij het
doorgeven daarvan weleens onduidelijkheid over bv. voorletters/voornamen
en ook over de correcte schrijfwijze. Daardoor staan uiteindelijk in de
weergave in SAMEN soms foutjes. Hierna volgen een aantal verbeteringen:
•
•
•
•

28 juli : ‘Dhr. Segers’ moet zijn ‘Dhr. S. de Vries”
4 augustus : ‘Ds. Colonel’ moet zijn ‘Ds. Corporaal’
11 augustus : ‘Ds. Letterman’ moet zijn ‘Ds. Letteboer’
18 augustus : ‘Jordi Jetses’ moet zijn ‘Jordy Jetses’

Kruisspin (Araneus)
Een spin die we in de herfst veelvuldig zien is de kruisspin. Op het
achterlijf zien we witte vlekjes die een kruis vormen. De kruisspin
is erg variabel van kleur, van bleek geelbruin tot
bruinrood en bijna zwart. Vrouwtje (zonder
poten) tot 17 mm, mannetje tot 9 mm. Je vindt ze
in tuinen, bossen, heidevelden en tegen
gebouwen.
Gevoel
Een spinnenlichaam bestaat uit twee delen: het
kopborststuk en het achterlijf. Aan het kopborststuk
zien we onder andere acht ogen, de palpen
(kaaktasters) en de acht poten. Het lichaam en de
poten zijn flink behaard. Spinnen zijn vrij kortzichtig, Ze
gaan veelal op hun gevoel af. De haren maken deel uit
van het zenuwstelsel. Ze kunnen er trillingen
en luchtstromingen mee waarnemen.
Wielweb
Kruisspinnen maken verticale wielwebben die tot 40 cm doorsnee kunnen
zijn. Soms zit de spin midden in het web, maar vaker een eindje ervandaan,
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verbonden met een signaaldraad. Het web dient voor het vangen van
voedsel. Het is erg sterk, langpootmuggen, honingbijen en zelfs libellen
kunnen ermee gevangen worden. Het web moet na zo’n vangst wel
gerepareerd worden, hetgeen de spin zo geklaard heeft. De spin merkt door
trillingen van het web dat er iets in zit. Als de prooi rustiger wordt, gaat hij er
op af. Hij verlamt de prooi met wat gif en verpakt het in spinsel. Vervolgens
wordt de prooi gekauwd en gemengd met verterend sap. Wat overblijft zijn
meestal onherkenbare resten, soms zie je wat pootjes die in het web zijn
achtergebleven.
Kleefstof
Spinnen hebben meerdere spintepels aan de achteronderkant van het
achterlijf. De spindraden die hier uitkomen bestaan uit eiwitten die, zo gauw
ze aan de buitenlucht worden blootgesteld, verharden. De spin brengt ook
kleefstof aan op het web, zodat de beestjes die erin vliegen niet gemakkelijk
kunnen ontsnappen. De signaaldraad waar hij zelf overheen moet is niet
kleverig.
Mythe
In de Griekse mythologie spelen spinnen een opvallende rol. Een daarvan
gaat over Arachne, een Lydisch meisje dat van de godin Athene weven had
geleerd. Ze waagde het haar meesteres tot een wedstrijd uit te dagen.
Omdat Arachne’s werkstuk mooier was dan dat van Athene, veranderde
Athene haar uit woede in een spin. Vanuit deze mythe is de naam van de
spinachtigen afgeleid.
Bijgeloof en volksgeneeskunde
De spin staat symbool voor gevaar, giftigheid en boosheid. Maar kleine
spinnen zouden geluk brengen; het tijdstip waarop een spin wordt gezien,
speelt daarbij een belangrijke rol. Een spin die naar beneden kruipt in zijn
web is een goed voorteken, maar als hij omhoog kruipt is er ongeluk op
komst. De achtpotige spin brengt welvaart. In de volksgeneeskunde werd
een walnoot met een kruisspin erin als amulet tegen koorts gedragen.

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

10 en 17 oktober
24 oktober
31 oktober
7 november

-

Ineke Koomen en Ria Botman
An de Kroon
Herdenkingsviering 31 oktober
Ineke Koomen en Ria Botman
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Op vrijdag 11 oktober a.s. is er een speciale avond van het Leerhuis i.s.m.
de Historische Vereniging Oud Stede Broec. Daar zal Mink de Vries
spreken over Moderne Devotie.
Hij is coördinator van de Actuele Moderne Devotie Beweging Nederland.
U wordt van harte voor deze avond uitgenodigd.
De avond wordt gehouden in De Oude Kerk, Zesstedenweg 189 in
Grootebroek en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Voor verdere informatie over deze avond verwijzen we u naar de eerdere
aankondiging in het vorige Kerkblad SAMEN (nr. 7).
Ook maken wij u alvast attent op de volgende avond van Het Leerhuis:
28 november 2019 - Arjan van Essen spreekt in het Leerhuis over
Vergeving en Genezen
In november is het 11 jaar geleden dat ex-gokverslaafde Arjan van Essen
voor de laatste keer het casino bezocht. Tot die tijd leefde hij een dubbel
leven. Enerzijds was hij de oprecht liefhebbende vader en echtgenoot,
betrokken docent, gedreven politicus en goede vriend.
Anderzijds was hij de man die leed aan een steeds heftiger gokverslaving,
waar niemand van wist. Hij vond ook zijn rust in diezelfde ‘verborgen wereld’.
Vanuit deze achtergrond spreekt Arjan van Essen op deze avond in het
Leerhuis over vergeving en genezen.
Samen met theatermaker Maretty van den Mosselaar, speelt Arjan van
Essen de voorstelling ‘Kop of Munt’ over zijn aangrijpende levensverhaal.
In de week voorafgaand aan de Leerhuisavond staat de voorstelling ‘Kop of
Munt’ in Theater De Drom in Enkhuizen. De voorstelling is een mooie
opmaat naar de Leerhuisavond.
Meer informatie over de voorstelling vindt u op kopofmunt.org.
In de volgende Samen en/of in de nieuwsbrief van het Leerhuis zullen we u
nader informeren over de Leerhuisavond met Arjan van Essen.
Bedankt

Op 18 juli mocht ik met familie en vrienden mijn 85ste verjaardag vieren.
Woensdag 17 juli kwam Annemarie Broekstra namens de kerk een
prachtig boeket brengen, waar Jos en ik erg blij mee waren.
Hartelijk dank hiervoor!
Flip Mosis
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Oktobermaand van Liselore Gerritsen
oktobermaand geboortemaand
je vruchten zijn geoogst
de zoete wijn is in het vat
het hout gekloofd
dat is waarom een oktoberkind
van kinds af aan voldaan is
omdat voor haar gevoel het werk gedaan is
oktoberzon geboortezon
de zon die ik verdien
want of hij op- of ondergaat
is niet te zien
dat is waarom een oktoberkind
net als oktoberbomen
de hele dag het liefste zit te dromen
oktoberstorm geboortestorm
je hebt mijn bed gespreid
je joeg de wolken uit elkaar
en net op tijd
heb je de bomen zo geschud
dat zij hun blad verloren
en in dat gouden bed ben ik geboren
oktoberdag geboortedag
als ik geweten had
dat ik nooit meer zo goed zou slapen
als in dat bed van blad
was ik vanaf die eerste dag
m'n hele lange leven
met een glas rooie wijn in bed gebleven
oktoberkind, oktoberkind
opdat je niet vergeet
de allerlaatste zoete braam
is de eerste die jij eet
een laatste warme zonnestraal
verwarmt jouw eerste dag
en een laatste zwaluw die vertrekt
is de eerste die jij zag
dat is waarom een oktoberkind
niet gelooft in laatste dingen
't zal een herfstdag als een lentedag bezingen
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De Spin Sebastiaan - Annie M.G. Schmidt.
Dit is de spin Sebastiaan.
Het is niét goed met hem gegaan.
luister!
Hij zei tot alle and're spinnen:
Vreemd, ik weet niet wat ik heb,
maar ik krijg zo'n drang van binnen
tot het weven van een web.
Zeiden alle and're spinnen:
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,
kom, Sebastiaan, laat dat nou,
wou je aan een web beginnen
in die vreselijke kou?
Zei Sebastiaan tot de spinnen:
't Web hoeft niet zo groot te zijn,
't hoeft niet buiten, 't kan ook binnen
ergens achter een gordijn.
Zeiden alle and're spinnen:
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,
toe, Sebastiaan, toom je in!

Het is zó gevaarlijk binnen,
zó gevaarlijk voor een spin.
Zei Sebastiaan eigenzinnig:
Nee, de Drang is mij te groot.
Zeiden alle and'ren innig:
Sebastiaan, dit wordt je dood…
O, o, o, Sebastiaan!
Het is niet goed met hem gegaan.
Door het raam klom hij naar binnen.
Eigenzinnig! En niet bang.
Zeiden alle and're spinnen:
Kijk, daar gaat hij met zijn Drang!
     
Na een poosje werd toen éven
dit berichtje doorgegeven:
“Binnen werd een moord gepleegd.
Sebastiaan is opgeveegd.”

Deze spin wilde een lekker vliegje vangen, maar hij had wel een heel
ingewikkeld web gemaakt. Kun jij hem helpen de weg naar het vliegje te
vinden?
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Kring rondom rouwverwerking.
Afgelopen winter/voorjaar heb ik deelgenomen aan een cursus
Rouwverwerking. Eén van de deelnemers schreef hierover een klein verslag.
Ik wil dat verslag -hieronder- graag met u delen. De cursusleidster Louise
Kooiman woont in Enkhuizen en is verbonden met de Zuiderkerk.
Mieke van Meer.
18 December 2018, de eerste bijeenkomst van "Rouwverwerking".
We werden begroet door gespreksleidster Pastor Louise Kooiman, geassisteerd
door Annelies Mellema.
Alvorens zij met haar openingswoord begon, werd duidelijk gemaakt, dat wat er
besproken wordt, alles binnen de vier muren van de kamer blijft. Want er zullen privé
dingen besproken worden die niet voor de buitenwereld bestemd zijn.
Hierna kon ieder zijn ervaring in het rouwproces vertellen. Ook de voorgeschiedenis
van ziekte en overlijden van de naaste werd duidelijk naar voren gebracht. Enkele
van de rouwenden hebben zelfs een kind verloren, dan komt het dubbel hard aan:
en je kind en je geliefde moeten missen. Wat duidelijk is geworden dat beide
verliezen en daaraan verbonden rouwprocessen niet met elkaar te vergelijken zijn.
Er kwamen tal van vragen naar voren. Het verdriet, hoe ervaar je dat?
Ben je opstandig, of kruip je in je schulp, ben je hyperactief, of laat je alles maar over
je heen komen ? Hoe ga je om met de eenzaamheid, die voor iedereen heel zwaar
is. Voor velen de vraag: hoe ga ik om met mijn onzekerheid? Heb ik in mijn alleen
zijn voldoende kracht in mijn geloof?
Hoe gaat de buitenwacht om met mijn rouwproces? Heeft men er begrip voor of wil
men mij weer zo gauw mogelijk gelukkig zien? Heeft men wel begrip dat aan een
rouwproces geen tijdslimiet hangt?
Tijdens de latere bijeenkomsten werd duidelijk wat het heeft betekend voor de
deelnemers. Toch weer kleine vreugdemomenten, en het gevoel hebben: dit heeft
mij goed gedaan. Ook in het dagelijks leven. Ik kon met mijn vragen en verdriet naar
mijn lotgenoten. Zij voelen wat ik voel. En ik kon ook met mijn inbreng anderen
helpen. Hoe zien wij de toekomst?
Op de bijeenkomsten zijn tal van gedichten voorgedragen. Wij willen dan ook, een
ieder die in rouw verkeert een stimulans geven om naar de bijeenkomsten van
rouwverwerking te gaan. Want het spreekwoord luidt: Gedeelde smart is halve
smart.
Van een deelnemer.
Hebt u belangstelling voor deze kring of wilt u meer weten, dan kunt u bellen
naar: tel. 0228-592970.
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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

30 oktober 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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