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Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec  
Dr. N.E. Haspels, Hoorn, tel. (0229) 24 26 96, predikant@deoudekerk.nl 
Alleen voor pastoraat en bezoekwerk: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
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Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78 
Koster: Begrafenissen / Inlichtingen bij de Hr. P. Lasschuit, tel. 06-10524105 

Website: www.deoudekerk.nl   
Deze wordt verzorgd  door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl  

 
Kerkenraad Protestantse  gemeente 
Voorzitter: Ds. N.E. Haspels, a.i. 
Scriba: Mw. M. Vissers, Pandhof 47  
1613 EK Grootebroek, tel. 51 64 55  
kerkenraad@deoudekerk.nl 

College  van kerkrentmeesters 
Voorzitter: Hr. H. Veenstra, tel. 52 31 22 
Secretaris: Hr. J.E. Swier, Eg 42, 
1611 LT Bovenkarspel, tel. 52 10 07  
kerkrentmeesters@deoudekerk.nl 
Penningmeester: Hr. R. Jetses 
penningmeestercvk@deoudekerk.nl 

Kerkbalans administratie  
(incl. collectebonnen)  
Hr. K. Dudink, de Roos 2, 
1611 KG  Bovenkarspel , tel. 51 87 34 
IBANnummer:  NL95 RABO 0373 7347 86 
Prot.Gem.Stede Broec te Bovenkarspel 
kerkbalans@deoudekerk.nl 

Collectebonnen kunt u bestellen door 
overmaken van een bedrag van € 20.- of 
een veelvoud daarvan op bovengenoemd  
nummer, of via de website met Ideal. 
De bonnen worden thuisbezorgd. 

Beheerder begraafplaats Broekerhaven: 
Hr. W. Strating, tel. 51 48 13 
begraafplaatsbroekerhaven@ziggo.nl 

Ledenadministratie 
Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat 404, 
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Penningmeester: Mw. H. Simons,  
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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 diensten van de Protestantse Gemeente  worden elke zondag gehouden 
in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.  
 
23 februari  - 10.00 uur  Zondag Quinquagesima 

Voorganger : Mw. L. Kooiman, Enkhuizen 
Ambtsdragers  : Mw. Gerding, Hr. Dudink en Hr. Swier 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Stichting Kartini 
Oppas/kindernevendienst : Geeske Dudink 
Koster : Geeske Dudink 
Auto-ophaaldienst : Hr. Swier 

1 maart – 10.00 uur  Zondag Invocabit 

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Hr. Verbeek, Mw. Verdurmen en Mw. Vissers 
Organist  :    Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en 40 dagen project - ‘Sta op’ : 
     Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen 
Oppas/kindernevendienst : Coby Pels  
Koster : Mw. Maassen 
Auto-ophaaldienst : Hr. Vissers 

8 maart - 10.00 uur  Zondag Reminiscere  

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Mw. Gerding, Mw. Lasschuit en Mw. Jonkman 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en 40 dagen project - ‘Sta op’: 
     Als kerk naar de mensen toe  - Nederland  
Oppas/kindernevendienst : Nel Kleton 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Mw. De Bruin 
 
15 maart - 10.00 uur  Zondag Oculi 

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Hr. Blaauwkamer, Mw. Boender  
   en Mw. Broekstra 
Organist : Hr. Ruiter 
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Collectes : Kerk en 40 dagen project - ‘Sta op’ 
     Overleven in een burgeroorlog  
      - Zuid Soedan  
Oppas/kindernevendienst : Willie Visser 
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra 
 
22 maart - 10.00 uur  Zondag Laetare 
     Viering Heilig Avondmaal 
    m.m.v. de Cantorij o.l.v. Piet Lasschuit 

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Hr. Verbeek, Mw. Jonkman, Mw. Verdurmen 
    en Mw. Lasschuit 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en 40 dagen project – ‘Sta op’ 

   Vakanties met aandacht  
   Nederland - Diaconaat 

Oppas/kindernevendienst : Ludo Luckerhoff 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Hr. Verbeek 
 
29 maart - 10.00 uur  Zondag Judica   

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers  : Mw. De Kroon, Mw. Simons en Mw. Vissers  
Organist : Hr. Zandberg 
Collectes : Kerk en 40 dagen project – Sta op’: 
       Ghanese straatmeisjes staan op uit  

   armoede en leren een vak 
Oppas/kindernevendienst : Geeske Dudink 
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Hr. Vissers 
 
 
 

 
Omdat onze huidige predikant Nanne Haspels per 30-09-2020 met emeritaat 
gaat, moeten wij op zoek naar een andere predikant. 
 
Hottem Veenstra legt aan de hand van een powerpoint-presentatie uit wat er 
tot nu toe is gedaan en wat er nog moet gebeuren. 
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De powerpointpresentatie is verdeeld in twee delen. Het eerste deel gaat over 
de procedure, en het tweede deel over het ‘wensenlijstje’ voor een nieuwe 
predikant. 
 
De procedure 

Wanneer binnen de Protestantse Kerk een predikant uit een gemeente vertrekt, 
gelden er bepaalde procedures voor de gemeente een andere predikant mag 
beroepen. 
Een belangrijke voorwaarde is, dat je als gemeente in staat bent om de 
predikant voor langere tijd te kunnen financieren; dat je als gemeente solvabel 
bent.  
Dit wordt beoordeeld door het Classicaal College voor de Behandeling van 
Bestuurszaken (CCBB).  
Het CCBB heeft een lijst van gegevens opgesteld, die ter beoordeling 
opgestuurd moeten worden. Het CvK heeft dit voor de Kerst gedaan en 
inmiddels heeft er ook al een gesprek plaatsgevonden met twee heren van het 
CCBB. Bij dit gesprek waren vanuit onze gemeente Reinder Jetses, Jan Menno 
Hermans, Hanneke Simons en Hottem Veenstra aanwezig. 
Wij hebben bij het CCBB een solvabiliteitsverklaring gevraagd voor 80% 
(omdat Nanne ook een dienstverband van 80% heeft). Op 28 januari 
vergadert het CCBB, en we gaan ervan uit dat er dan een positief besluit valt 
(inmiddels is dat inderdaad ook gebeurd). 
 
De nieuwe predikant 6eft misschien huisvesting nodig. Het CvK 6eft besloten 
om vrijgevallen gelden voorlopig niet opnieuw voor langere tijd vast te leggen. 
Dat geeft ons de gelegenheid om -wanneer nodig- een passende woning voor 
de predikant te kopen. 
 
De kerkenraad heeft ervoor gekozen een kleine groep mensen uit de 
kerkenraad (Ed Swier, Bianca Verdurmen en Dirk Verbeek) het beroepingswerk 
verder te laten voorbereiden. Zij gaan aan de slag (in overleg met de 
kerkenraad) met de profielschets en het werkplan.  
Als profielschets en werkplan er zijn, dan kan er toestemming gevraagd worden 
aan het breed moderamen van de Classicale Vergadering om te mogen 
beroepen.  Vanaf dat moment kan de beroepingscommissie uitgebreid worden 
met enkele gemeenteleden en kan de beroepingscommissie gaan ‘horen’.  
De kerkenraad zal gemeenteleden benaderen met de vraag of zij zitting willen 
nemen in de beroepingscommissie.  
 
De gemeente zal bij belangrijke stappen steeds worden geïnformeerd. Bij 
belangrijke besluiten zal er ook een gemeentevergadering gehouden worden. 
 
De vergadering stemt in met de voorstellen van de kerkenraad over de 
procedure en de genoemde personen voor de kleine commissie. 
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Het wensenlijstje 

Hottem vertelt dat er over het ‘wensenlijstje’ ook een gesprek in de kerkenraad 
heeft plaatsgevonden. Nanne heeft dit gesprek geleid.  
In de kerkenraad werd een taartgrafiek getoond, die als start van het gesprek 
voor de helft met pastoraat werd gevuld, en de andere helft in drie gelijke 
delen werd gevuld met ‘gemeenteopbouw’, eredienst en diaconaat. 
Het pastoraat, het continueren van het huisbezoek, wordt in de kerkenraad 
heel belangrijk gevonden.  
Verder is gesproken over het zichtbaarder zijn van de predikant in het  
dorp, voor randkerkelijken en mensen buiten de kerk. 

In de gemeentevergadering wordt veel gesproken over de eredienst: 
▪ een krachtige boodschap 
▪ onze batterij moet opgeladen worden 
▪ compact 
▪ iets om over na te denken, thuis 
▪ niet te vaak onbekende liederen 
▪ Verdiepende avonden rond een bepaald thema worden ook heel fijn 

gevonden. bovendien is het een manier om daarmee naar buiten te treden. 
▪ Verder noemt Piet Pels dat hij op termijn wil / moet stoppen met de 

oecumenische kerkdiensten in Rigtershof. Hij zou het fijn vinden, wanneer 
de nieuwe predikant de diensten in Rigtershof tot zijn / haar taak zou gaan 
rekenen. 

▪ Aandacht voor jongeren, op wat voor manier ook, zou fijn zijn. In onze 
gemeente is 10% van de mensen jonger dan 40 jaar. 

▪ Aandacht voor oecumene. 
▪ Liefst in het dorp wonend. 
▪ Bij de predikant moet je kunnen voelen dat hij liefde heeft voor God. 

 
 
   
 

 

Kroniek van een dorpsdominee 162 

Bij het buiten ophangen van de was voelde ik wat zonnewarmte. De zon 
wint weer aan kracht en dat doet mij goed. We gaan op weg naar Pasen.  
In de voorbereidingstijd – tijd voor Pasen, 40dagentijd, de vasten – 
heeft de liturgiecommissie weer een project onder handen. Uit het boek 
Openbaring – Apocalyps, ontsluiering – lezen we de zeven brieven aan 
de zeven gemeenten in Klein-Azië (Openbaring 2 en 3). We zullen de 
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plaatjes van Efeze, Smyrna, Sardes, Thyatira, Philadelphia, Laodicee en 
Pergamum laten zien, maar belangrijker zijn de aanwijzingen die elke 
gemeente ter plaatse van Johannes krijgt. Hij is streng maar liefdevol 
voor deze gemeenten zo rond het jaar 100 van onze jaartelling. Een 
periode van vervolgingen en er zijn ook andere aanvechtingen. Het 
moeten wel dappere, volhardende mensen zijn die zich christen 
noemen, volgelingen van hun gekruisigde en opgestane Heer, Jezus 
Christus. 
Van Hem is er aan het begin van het boek Openbaring sprake als een 
mens met een wit gelaat, en allerlei andere kenmerken, die zich bevindt 
tussen zeven kandelaars. Het is het begin van vele beelden en 
beeldspraken en soms bizarre dromen en visioenen, die Openbaring zo 
kleuren. Ook daar zal ik wat over vertellen. Maar het plan is om de 
preken in de vorm van een brief te gieten. Ik ben benieuwd of dat lukt. 
Met de hulp van An de Kroon ben ik bezig met de laatste reguliere 
bezoeken. Mocht u nog geen afspraak hebben, dan kunt u nog bellen 
met An, tel. 520886. 

Met broederlijke groet, 

Nanne Haspels 

 
 

Er is door de (kleine) beroepingscommissie een start gemaakt. Even 
voor degene die nog niet op de hoogte is, we zijn nu met z’n drieen: 
Bianca Verdurmen, Ed Zwier en Dirk Verbeek. Medio april willen we de 
commissie uitgebreid hebben tot max 8 personen; te werven uit de 
"veelkleurigheid" van onze gemeente.  
Voorlopig zijn we nog bezig met het completeren van alle documenten 
die nodig zijn om officieel met het beroepingswerk te kunnen/mogen 
beginnen. Zoals daar zijn:  
• een goede profielschets van de predikant die we gaan zoeken.  
• Een deugdelijk werkplan aan de hand waarvan ons werk gedaan gaat 

worden.  
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Gelukkig hebben we al de financiele toestemming om een predikant te 
mogen beroepen, maar ook het breed moderamen van de Classis moet 
nog toestemming geven. In de kerkeraadsvergadering van 24 april hopen 
we alle dokumenten te kunnen vaststellen, en daarna kan de aanvraag 
worden ingediend.  

We hopen medio mei met alle voorbereidingen gereed te zijn, zodat we 
na de zomervakantie met het werkelijke beroepingswerk; goed toegerust; 
kunnen beginnen.  

Als u goede adviezen en/of suggesties voor ons hebt, schroom niet die 
ons door te geven. We 1 proberen u in elke Samen op de hoogte te 
houden van de vorderingen.  
 
De beroepingscommissie 
 
 
 

 
23 februari    Zevende zondag na Epifanie     

Kleur: Groen, kleur van de hoop 
Lezingen: 1 Korintiërs 3: 16-23, Exodus 22: 20-36 en Matteüs 5: 33-48 

Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen! Dan zijn jullie werkelijk kinderen 
van je Vader in de hemel. Hij laat de zon immers opgaan over goede en slechte 
mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
(Matteüs 4: 44-45) 
 
Lezingen voor de diensten van de 40-dagentijd: 
1 maart    eerste zondag van de 40 dagen  
Kleur: paars, kleur van voorbereiding. 
Lezing: Openbaring 2 : 8 – 11 

8 maart    tweede zondag van de 40 dagen        
Kleur: paars, kleur van voorbereiding. 
Lezing: Openbaring 2 : 1 - 7 

15 maart    derde zondag van de 40 dagen 
Kleur: paars, kleur van voorbereiding. 
Lezing: Openbaring 2 : 12 - 17 

9



 

22 maart    vierde zondag van de 40 dagen 
Kleur: paars, kleur van voorbereiding. 
Lezing: Openbaring 2 : 18 - 26 

29 maart    vijfde zondag van de 40 dagen   
Kleur: paars, kleur van voorbereiding.  
Lezing: Openbaring 3 : 1 – 6 

 

 

Toelichting bij de collectes. 
 
23 februari     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. 
 
1 - 29 maart   40 dagen project ‘STA OP’. 
Zie de uitgebreide toelichtingen bij de rubriek van de ZWO op pagina 12 
en volgende. 
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“HEBZUCHT”, 
een filosofische geschiedenis van de inhaligheid 
 
De commissie Leerhuis nodigt u van harte uit voor een Leerhuisavond op 
12 maart.  
Dr. Jeroen Linssen neemt u deze avond mee in de wereld en geschiedenis 
van de hebzucht, oftewel inhaligheid, en hoe daar in de loop van eeuwen 
over is gedacht. 

Grote denkers zoals Hieronymus, Thomas van 
Aquino, Calvijn, Max Weber en anderen hebben 
door de eeuwen heen hun gedachten over winst en 
bezit uitgesproken en opgeschreven. 
 
Na de crisis kregen de graaiers de schuld totdat 
bleek dat iedereen boter op z’n hoofd had met een 
hoge hypotheek of spaarcentjes bij Icesave. 
De graaiers werd een plafond aan bonussen en 
salaris opgelegd terwijl, om de economie uit het 
slop te trekken, wij werden aangemoedigd om geld 

uit te geven. Een merkwaardige cirkel die door de eeuwen, zo lang de 
geldeconomie bestaat, niet is doorbroken. 
In de katholieke Middeleeuwen was hebzucht nog een hoofdzonde, kwalijker 
dan hoogmoed, waardoor de hemelpoort voor jou gesloten bleef. 
Daarna liet Thomas van Aquino weten dat winst en woeker niet netjes zijn 
maar dat je met de winst goede werken kon betalen, waarvan de armen en 
de kerk profiteerden. 
Na de intrede van het neoliberalisme is de markteconomie veranderd in een 
marktsamenleving. Ook het gezin is nu een onderneming geworden waar 
geïnvesteerd wordt in de studie van onze kinderen om hun marktwaarde te 
vergroten. 
De roep om matiging en de roep om te consumeren duikelen over elkaar 
heen. Tot een economie van het genoeg of een eerlijker herverdeling komt 
het niet. 
Jeroen Linssen neemt ons mee op een tocht door de geschiedenis van de 
geldeconomie en maakt de tegenstrijdigheid in onszelf zichtbaar. 
 
Dr. Jeroen Linssen is deskundig op het gebied van de politieke filosofie en 
bestudeert de verhouding tussen economie en politiek met speciale 
interesse in de opkomst en geschiedenis van de liberale en neoliberale kunst 
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van besturen. Hij promoveerde in 2005 op een proefschrift over Michel 
Foucault, een Franse filosoof, bekend vanwege zijn politiek activisme in de 
jaren ‘70 en ‘80 en zijn analyses in de politieke filosofie met begrippen als 
disciplinemaatschappij, biopolitiek en biomacht. 

Momenteel is hij Onderwijsdirecteur van de faculteit der Filosofie, Theologie 
en Religiewetenschappen en Hoofddocent Praktische Filosofie aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Publicaties van de hand van Jeroen Linssen zijn o.a.: 
“Het primaat van de hebzucht.” 
“De langzame normalisering van de hebzucht.” 
“Hebzucht. Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid” 

De leerhuisavonden beperken zich niet tot eenrichtingsverkeer. We 
verwachten dan ook een levendige gedachtewisseling. U bent van harte 
welkom. 

Zoals gebruikelijk vindt de avond plaats in De Oude Kerk, Zesstedenweg 
189 in Grootebroek, op 12 maart 2020 vanaf 20.00 uur. 

Namens de Leerhuis- en Cultuurgroep Stedebroec, Piet Lasschuit 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

                         Jezus riep 'Sta op!'  
tegen zieken en 
mensen die onder 
onrecht. Hij  
zelf zijn leven voor 
ons als ultieme daad 
van liefde.  
Jezus geeft ons 
nieuwe hoop. We 

mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die 

Sta op! 
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zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in 
armoede of moeilijke omstandigheden.  
Kom in beweging, kom tot leven.   STA OP! 
 
De projecten waarvoor we collecteren: 
 
Zondag 1 maart 2020. 

Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen  
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote 
toestroom van arbeids-migranten uit landen als India, 
Nepal en de Filipijnen. 
De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd 
willen ze graag meer leren over de Bijbel. 

Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-
methode: dat is een succesvolle interactieve methode 
waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en 
men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan 
voor het eigen leven.  
De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam 
bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. 
Bemoedig hen met uw bijdrage. 
 
 
Zondag 8 maart 2020 

Als kerk naar de mensen toe  -  Nederland 
Voor mensen 
die (bijna) 
nooit in de 
kerk komen 
is het vaak 
lastig om 
zomaar een 
kerkdienst bij 
te wonen. En 
hoe kunnen 
we het 

evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen?  
Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de 
kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. 
In een café bijbel-verhalen bespreken; een kledingruil-winkel; een 
leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en 
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knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren… het kan 
allemaal.  
Een pioniersplek kan van start gaan in een nieuwbouwwijk en ook in een 
omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in 
de kerk komen.  
Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar de 
boodschap van het Evangelie op een andere manier gedeeld wordt. De 
afgelopen jaren zijn meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland 
ontstaan. 
 
Zondag 15 maart 2020 

Overleven in een burgeroorlog  -  Zuid Soedan 
Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Soedenezen om zich af te scheiden 
van het islamtische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijk-
heid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken.  
Een ongekend menselijke tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 
Miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. 
Hongersnood ligt voortdurend op de loer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van 
buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan 
heeft te kampen met ernstige voedseltekorten.  

Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe. Miljoenen vrouwen en 
meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een 
groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen ingericht. 
Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in naburige landen 
Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhoudende geweld zijn in grote 
delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt. 
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Hulp via internationaal kerkelijk netwerk 

Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden.  
Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance, Action by Churches 
Together, en via Zuid-Soedanese kerkelijke organisaties kan  Kerk in Actie 
kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie.  
Zo helpt de Episcopaalse kerk van Zuid-Soedan boeren en boerinnen bij het 
produceren van dagelijks voedsel voor hun gezinnen.  
 
De kerk verstrekt gereedschap en goed zaaizaad. Ook geeft ze training in 
zeep maken, waardoor vrouwen een eigen inkomen verdienen en ze hun 
kinderen naar school kunnen laten gaan. 

 
Zondag 22 maart 2020 

Vakanties met aandacht    Nederland  -  Diaconaat  

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare 
waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen 
die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie 
kunnen, van een week vol warmte, aandacht en 
gezelligheid. 
In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en 
mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.  
Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 
ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de 
gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. 
Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) 
verzorging en bieden een luisterend oor. 
Kerk in Actie steunt het werk van Het 
Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen 
genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en 
doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. Hartelijk 
dank! 
 
Zondag 29 maart 2020 

Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en 
leren een vak  

Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen 
tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het 
bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig 
kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neer drukken.  
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Vaak is het goed 
om op te staan en 
in beweging te 
komen. Toch kan 
dat ook wel eens 
fout uitpakken.  
Toen Joyce 13 was stonden 
haar ouders op en trokken met 
hun jonge kinderen naar de 
hoofdstad Accra in het zuiden. 
Maar als je laagopgeleid bent en 
de taal niet spreekt, kan dat 

tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen 
tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond 
opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce 
heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis 
delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg. 
Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen straatmeisjes in Accra de 
kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het 
kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot 
een succes te maken.Een maand lang eten voor één meisje kost 40 euro 

● Materiaal voor een vaktraining kost 55 euro 
● Een meisje een jaar lang begeleiden kost 70 eur 
● Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.  

 
 
 

 
Op dinsdag 7 april a.s. wordt er weer een seniorenmiddag gehouden in 
onze "'Oude Kerk''. Ontvangst met koffie/thee om 14.00 uur. 
In deze stille week voor Pasen gaan we met elkaar het  
Heilig Avondmaal vieren. 
Na de viering kunnen we nog gezellig napraten etc. onder  
het genot van een hapje en een drankje. 
U kunt zich opgeven bij:  
Nel Kleton tel. 514571 of An de Kroon tel. 520886    
U bent van harte welkom!  Tot ziens op 7 april!  
 
Namens het Pastoraal Team,  
Rim de Kroon, voorzitter.  
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Aktie kerkbalans 

Allereerst willen we de lopers hartelijk dankzeggen 
voor hun bijdrage in de organisatie om de enveloppen bij onze leden te 
brengen en weer op te halen. We hebben een groot aantal en daardoor 
maken vele handen licht werk. Dank daarvoor. 
Bij het schrijven van dit stukje zijn de laatste enveloppen binnen en kunnen 
we nog geen resultaat geven, maar zo op het oog heb ik begrepen ziet het 
er hoopvol uit. Ook u als trouwe schenkers aan de kerk hiervoor namens ons 
allen dank. 

Onderhoud gebouw 2020 

In december is het gebouw, kerkzaal en toren, beoordeeld door 
Monumentenwacht Noord-Holland. De resultaten hebben we samen onze 
bouwkundig adviseur doorgesproken en de conclusie is, dat de algemene 
toestand  goed is. Wel willen we in 2020 een aantal geplande 
onderhoudszaken laten uitvoeren zoals schilderwerk en voegwerk. Deze 
werkzaamheden zijn gepland in het onderhoudsplan en hiervoor zijn gelden 
gereserveerd / ontvangen als subsidie. 

Onthulling 
gedenksteen carillon 

In het Noordhollands 
Dagblad van woensdag 
12 februari stond 
onder de kop 
“Eindelijk ligt de tegel 
er dan, na zeventien 
jaar” een uitvoerig artikel over het carillon dat de kerk in 2003 geschonken 
heeft.  

Naast het college van B&W , de vereniging 
Oud Stede Broec was er een grote 
afvaardiging van onze gemeente. Het 
college was wel enigszins verrast dat we 
met zovelen waren gekomen en het maakte 
van de onthulling van de steen toch een 
echt gebeuren. Het was een goede 
gelegenheid de gemeente op te roepen met 
de kerken samen te werken in het 
maatschappelijke domein. 
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Dank voor alle toegezonden foto’s en hiervan is een presentatie gemaakt 
voor in de kerk. 

Hottem Veenstra 

 

Afscheid van de Driesprong soos 
Na vele jaren van activiteiten heeft de Soos besloten er mee te stoppen. De 
Soos kwam vroeger bijeen in de Driesprong, vandaar de naam, en later in 
het Gezinspaviljoen. Toen dit lastig werd is de Soos in de kerk gekomen. De 
hoofdactiviteit was gezellig klaverjassen en er waren vaak leuke prijsjes te 
verdienen. Voor de mensen die wat moeilijk ter been waren werden er 
busjes voor het vervoer geregeld via de gemeente en zo kon de groep blijven 
genieten van het wekelijkse uitje. Naast het kaarten werden er ook met kerst 
vieringen in de kerk georganiseerd met samenzang, gedichten en een 
kerstverhaal. Deze middagen werden verder omlijst met West-Friese 
artiesten. Deze kerstvieringen werden afgesloten met een gezamenlijk 
maaltijd. Een aangenaam en gezellig gebeuren, waarbij die goede oude tijd 
vaak boven kwam.  

De laatste jaren werd de groep kleiner en regelmatig ging het gesprek 
erover hoe lang zullen we doorgaan. Het criterium was plezier en het aantal 
tafels  ( per 4 personen ). Nu de groep te klein werd is door hun bestuur het 
besluit genomen er meer te stoppen 

Hillie Blom en Tini Garcia hebben zicht jarenlang met heel veel energie en 
enthousiasme ingezet en hebben namens de kerk al bos bloemen gehad. 

Maar ook in Samen willen we onze dank en waardering uitspreken voor de 
energie die de dames al die jaren in deze activiteit hebben gestoken. 
 
Namens ons allen 
Hottem Veenstra  
 
 
 
Bedankje 
 
Hierbij willen wij hartelijk dank zeggen voor de ontvangen bloemen, 
i.v.m het beeindigen van de soos op donderdagmiddag. Wij hebben dit 
ruim 30 jaar met veel plezier gedaan. Maar vanwege de sterke  
terugloop van het aantal leden is hier helaas een einde aan gekomen. 
Hillie Blom en Tinie Garcia. 
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                                                                 En de bloemen waren voor :     
Datum Kerk 2e collecte 

12 jan. €  50,65 Amnesty International €    77,70 Dhr. Petten 

19 jan. €  84,75 Sensoor €   102,95       Dhr. Visser,  
    Dhr. Toering 
    Mevr. Suiker 

26 jan.  €  52,59 St. Voedselbank €   102,60 Mevr. Visser 
    Mw. Garcia 
    Dhr. Ruiter 

30 jan.  Leerhuis €   115,00  

2 febr. €  57,22 Werelddiaconaat €     68,70  Dhr. Van Dis 
  Watersnood   

9 febr. € 117,65 KIA Versterk de kerk €   181,30 Fam. Schippers  
             - Jonkman 
    Fa. Dun 
      - Jonkman 
    Fam. Kayen 
*  *  *  *  *  *  *  *  Jacco, Jorim en 
               Romy de Kroon 

 

 Uitnodiging 
 

   Ook dit jaar verzorgt de Zonnebloem op  
  Donderdag 9 april, van 10.00 tot 12.00 uur  
  een Witte Donderdagviering voor haar gasten. 

Deze viering wordt gehouden in dorpshuis “De Stek” te Grootebroek. 
Dit omdat we het voor iedereen toegankelijk willen maken. Gelovigen 
of ongelovigen. Kapelaan Peter Piets gaat voor in deze viering. 
We beginnen met een kopje koffie en wat lekkers en na de viering is er 
gelegenheid om samen gezellig na te praten onder het genot van een 
drankje. 
Wilt U ook aanwezig zijn, dan kunt U, voor 27 maart, contact opnemen 
met Ria Laan, tel: 06-39232489/ of: ria.laan@quicknet.nl 
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Vieringen in RIGTERSHOF in de serre. 
Donderdag ’s morgens om 10.00 uur (tenzij anders aangegeven)  

  •  27 februari, 
           5, 12 en 19 maart -    Ineke Koomen en Ria Botman                                    
 •  26 maart  -    Piet Pels 

 
 

 
21



 

PERSBERICHT van de Prot. Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker 
 
Hoorn, februari 2020 

Huub Oosterhuis in Hoorn 
Kerkelijk Centrum Het Octaaf  

Vrijdag 28 februari 20.00 uur. 
 
De bekende theoloog en dichter  
Huub Oosterhuis (86) vertelt over zijn werk, 
in een muzikale avond rond het thema ‘Tijd 
van Leven’.  
Een groot projectkoor zingt een aantal mooie liederen die door hem 
geschreven zijn.  
Geanne van Soelen is soliste en natuurlijk kunt u zelf meedoen in de 
samenzang. 
Het geheel staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en pianist 
DickGrasman.  
Er is een boekentafel aanwezig. 
U bent van harte welkom, toegang is vrij. Er is een collecte na afloop. 
 
Het adres van Kerkelijk Centrum Het Octaaf is : 
J.D. Pollstraat 1, 1623 LM Hoorn.  
Naast de kerk is de RAC Parkeerlocatie, waar het in de avonduren 
gratis parkeren is. 

 
 
 

KLEURRIJK IS RIJKDOM. 
Vanaf de oprichting van RedactieService  heb ik over mijn passie mogen 
schrijven: “Kleurrijk samenleven in Nederland”. Daarom in deze 
schrikkelmaand: nieuwsgierige teksten vanuit 3 geloven.   

Loslaten, maar niet laten vallen. 
Samen met de rabbijn ben ik in de synagoge. Met zorg is de ruimte ingericht 
met het middengedeelte, de kandelaars en Thorarollen. Voorzichtig halen we 
een Thorarol achter het rode gordijn met het Schild van Licht, de Davidsster, 
erop. De kroon gaat van de Thorarol af en de rabbijn opent de rol. Hij legt een 
jad, een zilveren stok met een handje eraan, in mijn hand. Ik volg met het handje 
de tekst waarin we lezen dat we allemaal kinderen van Abraham zijn. 
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'Kennen jullie ook zending, de drang om anderen te bekeren tot je eigen 
geloof?', vraag ik. De rabbijn schudt zijn hoofd. Als ik vragend blijf kijken, zegt hij: 
'Laat de jad eens los', waarna ik de jad naast de Thorarol leg. 'Haast goed', zegt 
hij glimlachend. Hij neemt de jad in zijn hand, laat hem los in zijn open hand 
liggen en zegt: 'Wel loslaten. maar niet laten vallen'. Net zo zouden we om 
moeten gaan met ons geloof en met dat van de ander. Want dan ervaar je 
Shalom, Gods Vrede.  

Het evenwicht van de wereld. 
Moela Nasroeddin is binnen de islamitische wereld een bekende geestelijke 
(hodja). Hij vrolijkt met zijn verhalen mensen op en houdt hen een spiegel 
voor. Als christen kijk ik graag in de spiegel van dit wijsheid verhaal. 

 Op een dag stelt een vriend de hodja, een geestelijke wijze, een vraag: 
 "Hodja, iedere dag zie ik een merkwaardig verschijnsel. Als de mensen 
's morgens  aan het werk gaan, gaan ze in een chaos alle richtingen uit en 
gedragen ze zich verschillend. Zou dit alles niet beter geordend dezelfde 
kant op kunnen gaan, op dezelfde wijze?" 
De Hodja denkt na en zegt: "Laat het zo blijven. Want, o wee, de dag dat 
alle mensen in  dichte drommen, als een kudde achter hun herder, 
dezelfde kant opgaan, op dezelfde wijze. De wereld zou haar evenwicht 
verliezen en de mens het eigen aangezicht". 

‘Want dan worden mensen slaven’, zegt mijn vriend, de imam. ‘Dan denken ze 
zelf niet meer na en volgen alleen hun leider. Dat is gevaarlijk, want het schakelt 
je kritisch vermogen uit. En juist dat hebben we als mensen allemaal van onze 
Schepper ontvangen.’  

Hoop, Liefde en Geloof 
Mieke heeft een ernstige vorm van MS en ze merkt hoe de ziekte haar 
lichaam afbreekt. Midden in deze ziekte vouwt zich een wonderlijke diepte in 
haar open. Woorden worden als parels waarmee ze de mensen rijkdom 
aanreikt. Daarbij is het digitale tijdperk een geschenk voor haar. Deze 
woorden van Mieke geef ik graag aan u door:  

mensen die uit de hoop leven 
zien verder 
mensen die uit de liefde leven, 
zien dieper 
mensen die vanuit het geloof leven, 
zien alles in een ander licht. 

Van harte mijn wens en gebed voor u en jou: 
    * Mazzel Tov = het geluk van het Goede/goede,  
  * Inshallah = de Vrede van God en * De Vrede van Christus. 
 
Corry Nicolay, PKN predikant Kleurrijke Communicatie.  
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