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Opgeven uiterlijk vrijdagavond

Geboorte? Trouwplannen?
Verdriet? Verlies?
Blijf in contact met uw
kerk…..
Bel of schrijf naar:
Marijke Vissers
Pandhof 47
1613 EK Grootebroek
tel. 51 64 55
kerkenraad@deoudekerk.nl
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Dan zal ik leven……

Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam
heeft geroepen.
Tekst Huub Oosterhuis
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Kerkdiensten
Tot 1 juni geen kerkdiensten

Pastoralia
Kroniek van een dorpsdominee (163)
We leven in een bijzondere tijd. De wereld staat op z’n kop of liever
gezegd vrijwel stil. Ik spel de krant meer dan voorheen, volg meer
journaals.
Een leeg gevoel. Veel thuis blijven is het devies. Mijn vrouw en ik grappen
erover: goeie oefening voor na je pensioen.
De afgelopen tijd zijn twee mensen uit onze gemeente overleden. Beide
zijn actief geweest in de kostersdienst: Norman Petten en Henk Garcia,
de eerste als hoofdkoster en de tweede als hulpje van Tinie. Het afscheid
dat we van elk van hen hebben genomen kan nauwelijks sterker
verschillen. De afscheidsdienst van Norman Petten was op 2 maart in
een volle kerk en na afloop een druk samenzijn in De Stek. Dit alles net
voordat de Corona maatregelen van kracht werden. Bij Henk Garcia liep
het anders. 18 maart. Er mocht alleen naaste familie bij zijn. En zo
stonden we met z’n tienen rondom de kist in het crematorium van
Schagen. Ik voelde me meer dan ooit als vertegenwoordiger van onze
gemeente aanwezig.
Norman Laurens Marinus Petten werd ruim 75 jaar geleden geboren in
Eindhoven op 20 september 1944. Vorige maand overleed hij in het
ziekenhuis te Hoorn, 20 februari. We hebben met dankbare
herinneringen afscheid van hem genomen. Wat bijzonder was in de
dienst, is dat onze hechte gemeenschap werd geroemd. Zowel bij het
verwerken van het verdriet na het overlijden van Marjoleine als bij het
proces van ziekte en sterven van
Norman waren velen van onze
gemeente betrokken.
Hendrik Johannes Garcia werd in
Badhoevedorp geboren op 13
september 1939. Hij overleed op 13
maart jl. in het hospice in Hoorn. Op de
rouwkaartstaat een zonnebloem met
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een vlinder. In de bijeenkomst in Schagen heb ik de kleinkinderen verteld
dat die vlinder symbool staat voor een ander leven; de rups verandert in
een vlinder. Daarnaast heb ik een geloofsbelijdenis (van Sytze de Vries)
voorgelezen, waar ik hier het begin en eind van doorgeef:

Wij vertrouwen ons toe
Aan de Heer van ons leven.
Hij heeft ons gedacht
En uitgesproken,
Blijvend tot Zijn vrienden bestemd.
De aarde is het huis
Waar Hij bij ons wonen zal.

Wij verwachten
Het komen van de nieuwe aarde,
Waar de nacht voorgoed is verbleekt,
De pijn van het verleden genezen is.
Zingenderwijs
Zullen wij daar leven
Want stralend
Is Hij over ons opgegaan.
Ons thuis hebben wij gevonden
Bij Hem.
We wensen Tinie Garcia, haar kinderen en kleinkinderen en allen die door
het heengaan van Norman Petten en Henk Garcia worden beproefd
sterkte, geloof, hoop en liefde en Gods zegen.
Het zijn vreemde tijden voor ons kerk-zijn. Geen kerkdienst op zondag. De
noodzaak is wel gebleken nu van enkele gemeenteleden vast staat dat ze
het coronavirus hebben opgelopen. Gelukkig gaat het niet gepaard met
opname op de intensive care (voor zover ik nu weet), maar het kan wel
goed ziek maken. Ons gebed is voor wie getroffen zijn.
Het project waar we mee bezig zijn in deze lijdenstijd valt enigszins in het
water. Maar met elkaar, liturgiecommissie, redactie, hebben we ons best
gedaan het project als nog een gezicht te geven via dit blad.
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Ik las de afgelopen weken een boek getiteld De meeste mensen deugen.
De schrijver bestrijdt daarin de wijdverspreide gedachte dat de mens ten
diepste slecht is (zondig). Ik vrees dat de kerk de afgelopen eeuwen mede
debet is aan die gedachte. Wij herinneren ons misschien de catechisatie
les: (Heid. Cat. vraag 8) Zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al
onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? Ja. Dat heb ik
onthouden. Maar het antwoord gaat verder: Ja, tenzij wij door de Geest
van God wedergeboren worden. D.w.z. In de Geest van God gaan leven.
Dat is opstaan ook, Pasen. Dat gebeurt. In deze tijd van de coronacrisis
blijkt dat wat mij betreft gelukkig weer: hartverwarmende initiatieven,
bijzondere gebaren en veel uitzonderlijk meeleven met elkaar. Daaruit put
ik moed voor het leven en samenleven als de crisis voorbij is. Het kan wel!
Met broederlijke groet,
Nanne Haspels

Nu valt de nacht - Lied 590
Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht in Gods
hand gegeven.
De wereld gaf Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf en
zijn leven sterven.
Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U, rots des heils, gevangen.
’t Is goed, o Heer, Gij hoeft de eer van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer, in uw dood begraven.
Hoe wonderlijk, uitzonderlijk een sabbat is gekomen;
Eens voor al heeft Hij het juk van ons afgenomen
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Joki Harms –schilderij bij het Project
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Over het project Openbaring 1-3
Openbaring 1: 12 – 16 – zie schilderij van Joki
“Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, en daartussen iemand die
eruitzag als een mens …………´
Voor de periode van lijdenstijd tot en met Pasen hebben we dit jaar
gekozen voor de 7 gemeenten in Klein Azië, het huidige West Turkije,
zoals die aan het begin van
het boek Openbaring
gepresenteerd en
aangeschreven worden.
Vooraf enkele
opmerkingen bij de tekst.
De 7 brieven hebben de
structuur van
hedendaagse feedback: dit

heb ik over jullie gehoord in
positieve zin, maar
daarnaast heb ik deze
kritiek. Johannes schrijft

naar blijkbaar hem
bekende mensen. Maar hij
schrijft zijn brieven in een vijandige omgeving. Daarom is Openbaring
geschreven in geheimtaal. Veel beelden zijn alleen intimi, geloofsgenoten
bekend. Bijvoorbeeld Een gestalte als van een mensenkind. Zeg niet te
snel: dat is Jezus. Bedoeld is hier zoiets als de uiteindelijke mens. Paulus
heeft het over de laatste Adam. Dat staat natuurlijk niet los van Jezus,
maar het gaat over meer dan Jezus … Ander voorbeeld: Schrijf aan de
engel van de gemeente … Zeg niet te snel: dat is de voorganger van de
gemeente. Bedoeld is hier de hele gemeente en via die gemeente de
gehele stad. De voorganger kan wel de gemeente representeren in de
stad, maar het gaat over alle mensen via de gemeente van Christus. Men
was vroeger niet zo geïndividualiseerd als wij.
Even een kort beeld van de zeven gemeenten op een rij:

Lezing: Openbaring 2: 8–11. Te beluisteren via de kerkomroep,
dienst van 1 maart
“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt,.
Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.”
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Smyrna, aandachtspunten: Vervolging, Volhouden, volhouden! Smyrna –
na een grondige verwoesting opnieuw gebouwd – had een grote Joodse
gemeente en in die tijd een klein groepje christenen. De Geest zegt: Geen
onrecht van de tweede dood. Dat is: geen vergeten; de gedachtenis van
de rechtvaardigen zal gevierd worden. Voor overwinnaars.

Openbaring 2: 1-7. Te beluisteren via de kerkomroep, dienst van
8 maart
“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs
staat.”
Efeze, aandachtspunten: Verval, Verlaten heb je je eerste liefde. Efeze
had een grote Joodse gemeente en in die tijd een klein groepje
christenen (later groot). De Geest zegt: In het paradijs staat de boom des
levens. Een gedroomde toestand van gerechtigheid, vrede en een
onaangetaste schepping. Voor wie overwint (zie Pasen).
Pergamum, zie de bijdrage van Lia Hermans Aandachtspunten:
Vermenging, Verhoging van de tegenstander (satan). Pergamum als poel
des verderfs. Nikolaieten zijn mensen die zich zo veel mogelijk aanpassen.
Pragmatici. Meedoen met de meerderheid.
Thyatira, zie bijdrage van Geeske Dudink. Aandachtspunten:
Verontreiniging, verering stadsgod Apollo, tempelprostitutie met ene
Izebel (waarschijnlijk een schimpnaam die Johannes gebruikt voor de
priesteres)
Sardes, zie bijdrage van Ineke Maassen en Marja Veenstra
Aandachtspunt: Verzuim.
Vijanden – Romeinse overheid, Joden lasteren hen, ketters verleiden tot
dwaalleer
Laodicea, zie bijdrage van Marijke Vissers. Aandachtspunt: Verkilling.
Rijkdom. Afvallig christendom – verachting van Gods woord.
Filadelfia, zie bijdrage van Nanne Haspels. Aandachtspunt: Verwachting.
Trouw gebleven (broederliefde)
Zuilen in de tempel, symbolen van kracht, macht, sterkte en
standvastigheid. Geen letterlijke tempel – geestelijke huis met levende
stenen – tempel van God. Straks een pilaar in Gods hemels huis.
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Lia neemt ons mee naar Pergamum
Lezing: Openbaring 2: 12 –17

“Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten
zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook
een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent,
behalve degene die het ontvangt.
Eerst neem ik u nog even mee naar het eiland Patmos waar Johannes
zijn visioen kreeg. Hij krijgt de opdracht 7 brieven te schrijven aan 7
gemeenten. Het is het verhaal van een man voor wie Pasen, het grote
geheim van het Christelijk geloof, ineens weer helemaal levend werd.
Vele, vele jaren na die dag waarop verslagen leerlingen hun ter dood
gebrachte leermeester opnieuw ontmoetten, als de levende Heer.
Vele, vele jaren later. Toen alle getuigen waren gestorven. Toen de
verrassing voorbij was en het enthousiasme verflauwd. Toen mensen die
er in geloofden een hard gevecht moesten leveren met de vervlakking van
hun eigen leven en met de onmenselijke druk van buiten. Toen de wereld
donkerder leek dan ooit en van het spoortje licht dat Pasen bracht nog
maar weinig te bespeuren scheen.
Zo zie ik dan die man, Johannes, op dat eiland. In ballingschap. Vol
herinneringen, maar niet zonder verwachtingen. Ver weg van de
gemeenten waar hij zo intens mee verbonden was, maar er voortdurend
aanwezig in de geest.
Voor al die mensen schrijft
Johannes zijn paasverhaal. En ieder
hoort daar het zijne in.
Misschien: volhouden, doorgaan.
Misschien: opnieuw beginnen.
Misschien: je leven herzien,
helemaal. Misschien: waag het er nu
eens op. Of: je kunt meer dan je doet.
Of: je bent meer dan je denkt. Maar
tegen allen wordt gezegd: Opstaan,Ik heb je nodig.
Hoe actueel zijn deze woorden ook in
deze tijd.
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Pergamum is ontstaan zo`n 800 v. Chr. gelegen op een heuvel van 300
meter boven de later gestichte stad Bergama. Het was een oude en
vermaarde stad in Klein Azië. Zij bereikte haar hoogste bloei eerst als
hoofd-en residentieplaats van het rijk Pergamus van 283 tot 133 v Chr.
Alsmede onder de Romeinse heerschappij als hoofdstad van de gehele
provincie Azië en als zetel van het Romeinse gerechtshof. Het was de
hoofdplaats van de koningshuizen van Attalus en Eumenes. Onder hen
bereikte de stad een hoge bloei.
Vanaf de top van de heuvel, De Acropolis (de bovenstad of burchtheuvel)
kronkelde een weg als een slang naar beneden, langs het gymnasium ,
waar honderden namen van leerlingen op zuilen en nissen staan
gebeiteld.
Hier bevond zich
een van de
eerste
bibliotheken van
de oude wereld,
een grote
koninklijke
bibliotheek. De
grootste na
Alexandrië. Toen
Egypte de
uitvoer van
papyrus
verbood omdat men bang was dat de bibliotheek van Pergamum die van
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Alexandrië zou overvleugelen, ging men op zoek naar ander
schrijfmateriaal. Zo heeft men de geprepareerde dierenhuid uitgevondenhet perkament, (genoemd naar hun stad) dat uiteindelijk veel sterker en
duurzamer bleek te zijn dan papyri. Er bevonden zich hier 200.000
boekrollen. Later nam Mark Antonius de boekrollen mee en gaf die als
geschenk aan Cleopatra.
Pergamum was een spectaculaire stad. De mensen van Pergamum
waren uitvinders en vernieuwers. Het was een bekend modecentrum. Het
was beroemd om zijn met goud doorweven kleding, er werden elegante
wandkleden uitgevonden. Het was zetel van cultuur en geleerdheid. Het
was beroemd om zijn aardewerk en kostbare zalven. Er waren
ziekenhuizen en een medische universiteit. En ook een gymnasium met 3
afdelingen.

Het Pergamum theater bood plaats aan 10.000 bezoekers. Onder in het
theater lag het grote terras waar later een marmeren podium werd
gebouwd. Aan de lange zijde van het terras stonden colonnades,
overdekte zuilengangen. Het had de steilste zitplaatsen.
Pergamum was het middelpunt van heidense afgodendiensten.
Met tientallen tempels, gedenkstenen en altaren, gewijd aan evenveel
goden, bewees de bevolking eer aan haar idolen. Een altaar voor Hermus,
god van de markt, een tempel voor de beschermvrouwe van de stad,
Athena Polias. Ook voor Dionysius, de god van de wijn. Verder voor
Egyptische goden en keizer Trajanus.
Maar de praktijken rond de verering van Zeus en Asclepius vormen de
achtergrond van de felle woorden van Christus.
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Even buiten de
stad stond vanaf
de 4e eeuw voor
Chr. het heiligdom
van de Griekse
God van de
geneeskunde,
Asclepius. Het
Asklepion was het
belangrijkste
medische
centrum van de
oudheid. Aan drie
zijden stonden
zuilengangen en
aan de westkant
lag een theater voor 3500 bezoekers. De tempel was voorzien van een
geneeskrachtige bron, waar priesters klaar stonden om dromen uit te
leggen en te vertellen wat zieken konden doen om te worden genezen. Uit
het hele Romeinse rijk kwamen mensen naar de baden van het Lourdes
van de oudheid. Asclepius was, zoals een Romeinse dichter het noemde
,”Pergamums god”
Asclepius werd aanbeden onder de gedaante van een slang. Er waren
processies en wonderbaarlijke genezingen.
En dan de tempel voor
oppergod Zeus met het grote
witmarmeren altaar waar
geofferd werd aan de afgoden.
In de 19e eeuw demonteerden
Duitse ingenieurs het
beroemde altaar van Zeus en
namen het mee naar Berlijn.
De zogenaamde troon van
Satan werd in 1930 in het
Pergamum Museum ten toon
gesteld, net op tijd om één van
de meest brute dictators die de wereld ooit heeft gezien te inspireren.
Pergamum , dat rond het jaar 130 na Chr. zo`n 160.000 inwoners
telde, kende al vanaf de eerste eeuw een kleine Christelijke kerk.
Christus gaf de apostel Johannes op het eiland Patmos de opdracht om
alles wat hij te zien zou krijgen in een boek op te schrijven en dat onder

13

meer naar de gemeente in Pergamum te sturen. De Christenen worden
geprezen om hun trouw in het belijden en getuigen, hoewel ze in een stad
wonen waar de ‘troon van Satan ”staat, de tegenhanger van de troon van
God. Pergamum eert de keizer, oppergod Zeus, Asclepius en andere
goden, maar zij hebben het geloof in God niet verloochend.
Het mag duidelijk zijn dat de deze gemeente het niet makkelijk heeft
gehad. Er waren gemeenteleden die de leer van Bileam en de Nikolaïten,
een sekte aanhingen. Zij aten aan afgoden geofferd vlees in de heidense
tempels en lieten zich verleiden tot ontucht. Christus “haat” het sluiten
van compromissen met de heidense samenleving en roept hen op tot
bekering.
Ook bestond het risico om opgepakt te worden en verplicht voor de keizer
te offeren. De bijbel spreekt over Antipas “de getrouwe getuige”. Hij werd
opgepakt en stierf de marteldood op het altaar van Zeus.
Verder is er maar weinig bekend over de Christelijke gemeente in
Pergamum.
In de tweede eeuw na Chr.
Werd De Rode Hal, het
grootste gebouw uit de
Romeinse tijd, omgevormd
tot het complex van de Rode
Basiliek. Voorheen was dit
gebouw een tempel gewijd
aan de Egyptische god
Serapis. Het bestaat uit een
hoofdgebouw en twee ronde
torens. In dit hoofdgebouw
was de Christelijke kerk van Pergamum. Het gebouw staat aan de voet
van de heuvel. Er heeft ook nog een kerk gestaan op de Acropolis.
In 715 was het gedaan met het klassieke Pergamum. De Arabieren
verwoestten de stad. En aardbevingen deden de rest.
En daarmee verdween de Christelijke Gemeente hier voorgoed

Geeske neemt ons mee naar Thyatira
Lezing: Openbaring 2: 18-29

“Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle
volken. Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk
worden ze verbrijzeld. Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij
heeft gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven. Wie oren heeft,
moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
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Thyatira (huidige Turkse stad Akhisar, dat wit kasteel betekent) ligt aan
de rivier Lycus.
Thyatira zelf betekent geur van ellende.
Tijdens de Romeinse tijd was het een handelscentrum van paarse textiel.
In deze stad woonde Izebel
een profetes die de
mensen aanzette tot een
levensstijl die niet strookte
met de christelijke
opvattingen (Openbaring
2:19-29)
Een wereldse vrouw, zeg
maar.
Ruïnes van de oude stad
Thyatira

Maar er komt ook een hele
andere vrouw in beeld; Lydia
van Thiatira. Deze vrouw was
een zelfstandige vrouw die
waarschijnlijk onafhankelijk was
omdat ze haar geld verdiende
met de handel in purper of
purperen kleding. De paarse
kleurstof wordt gewonnen uit
zeeslakhuizen (brandhoren)
Deze kleding was erg populair
bij de Romeinen en waarschijnlijk daardoor nog steeds te zien in de
dracht van de huidige katholieke leiders.
Deze vrouw ontmoette Paulus
op zijn rondreis in Philippi
(handelingen 16:11-15). Zij
geeft Paulus en zijn medereizigers onderdak en laat zich
inspireren door Paulus.
Daardoor wordt zij heden ten
dage als eerste christelijke
vrouw gezien.
De oude en de nieuwe stad
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Hier dus twee
verschillende vrouwen
tegenover elkaar; een
wereldse Izebel en een
christelijke Lydia
Dit gegeven heb ik nog
niet uitgewerkt, maar
leek me wel een mooi
gegeven voor een preek.

Ineke/Marja nemen ons mee naar Sardes
Openbaring 3: 1-6

“Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het
boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten
overstaan van mijn Vader en zijn engelen. Wie oren heeft, moet horen
wat de Geest tegen de gemeenten zegt..”
Even buiten het Turkse
plaatsje Sart liggen de
ruïnes van Sardes. Het
was vroeger de
machtige hoofdstad
van het koninkrijk
Lydië.

De bekendste
koning van dit rijk
was koning
Croesus. Hij
regeerde van 561546 vóór Christus
over een
uitgestrekt
gebied. Zijn rijkdom
is spreekwoordelijk geworden. Nog steeds zegt men van iemand die
steenrijk is: hij is zo rijk als Croesus. Eén van de oorzaken van die grote
rijkdom was dat in het riviertje de Pactolus, dat door Sardes stroomde
veel stofgoud werd gevonden Bovendien is in Sardes het geld als
betaalmiddel uitgevonden en werden er de eerste munten geslagen.
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Croesus was niet populair in de regio en zeker niet bij de Griekse
kuststeden zoals Efeze en Milete.
De bekende Griekse
geschiedschrijver Herodotus begint
zijn historisch werk met de
beschrijving van Lydië. Hij
noemt Croesus een barbaar. De
Grieken noemden alle niet-Grieken
barbaren omdat ze geen deel
hadden aan de Griekse en
Hellenistische cultuur. De Grieken
vonden het natuurlijk verschrikkelijk
dat juist deze barbaar de Griekse
kuststeden zoals Efeze en Miléte aan zich had onderworpen. Het
koninkrijk Lydië was daardoor niet alleen zeer rijk, maar ook zeer machtig.
Onder Croesus bereikte de rijkdom een hoogtepunt, maar na een aanval
van de Perzen was het met het Lydische rijk gedaan. Alexander de Grote
nam in 334 v.C. Sardes in. In 180 v.C. kwam de plaats bij het koninkrijk
van Pergamon en 47 jaar later verviel het aan de Romeinen. De zware
aardbeving van 17 n.C. trof ook Sardes, die deze klap nooit te boven is
gekomen.
Het christendom deed vroeg zijn
intrede en Sardes werd
omgedoopt tot Chrysantius.
Sardes stond bekend om haar
losbandige en luxueuze
levensstijl. In deze stad waren de
christenen het slachtoffer van
hun uit de hand gelopen lusten,
die tot afgoderij en immoraliteit
leidden. Zij hadden zich van de
levensbron afgekeerd. Wel christelijke manieren en gebruiken, maar
geen geestelijke inhoud. Wel prees
de Heer deze gemeente alvorens
hen te tuchtigen. Na een
verpletterende nederlaag tegen de
Perzen in de 7e eeuw, een Turkse
bezetting in de 11e eeuw en een
Mongoolse aanval begin 15e eeuw
was er van de stad niet veel meer
over. De bevolking trok weg en
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Sardes werd een nietig dorpje.
Tempel van Artemis. Eerst stond hier het heiligdom van Cybele en
daarna bouwden de Joden een synagoge en de christenen een kerk vlak
naast een heidense tempel. Dat sprak vanzelf, want de loop naar die plek
was er al eeuwen geweest
Eeuwen later waren de Romeinen heer en meester in Lydië.
Een van de opmerkelijkste opgravingen van Sardes is de synagoge. Deze
valt op door de enorm grote afmetingen. Er moeten in Sardes veel Joden
gewoond hebben. Ook in andere Klein-Aziatische steden waren zeer veel
Joden.
Daarvoor zijn twee oorzaken. In de eerste plaats hebben de Seleuciden
die in die tijd de macht hadden in de
kustlanden, een zeer progressief
immigratiebeleid gevoerd.
Zij hebben duizenden Joden uit Babel
naar Klein-Azië gelokt door hun allerlei
voorrechten te geven. Ze kregen een
gratis overtocht, vrijstelling van militaire
dienstplicht en zij hoefden tien jaar lang
geen belasting te betalen.
Meestal gebeurde het
tegenovergestelde. In de tweede plaats
zijn na de verwoesting van Jeruzalem
in het jaar 70 duizenden Joden naar
deze streken vertrokken.
Zo zijn er grote Joodse gemeenten
ontstaan en hun invloed was niet
Synagoge, de kast
gering.
waarin de
In Sardes waren zelfs negen Joden lid van de
torarollen werden
gemeenteraad. Twee van hen waren zelfs
bewaard.
goudsmid. Ze deden veel voor hun
volksgenoten.
De Joden hadden in de wijde omtrek een goede reputatie. Ook de
christelijke kerk die voor een belangrijk deel uit deze Joodse bevolking
ontstaan was, zal door haar vrijgevigheid naam gemaakt hebben.. En
toch. . .
Van alle zeven gemeenten die in Openbaring 2 en 3 genoemd worden
komt deze gemeente er het slechtste af:
“Ik weet dat ge de naam hebt dat ge leeft, maar ge zijt dood . .. “
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Ze zal een uitstekende organisatie gehad hebben en veel bijgedragen
hebben aan kerkbouw en toch krijgt ze een stevige berisping. Het is
mogelijk – gelet op het grote
aantal Joden in Sardes – dat
de gemeente niet voldoende
waakzaam is geweest
tegenover de grote invloed
van het Jodendom.
Het waren de Joden die in
die tijd de belijdenis van
Jezus als het Lam Gods dat
de zonden der wereld
wegneemt, fel bestreden.

Binnenkant van de Synagoge

Marijke neemt ons mee naar Laodicea
Openbaring 3: 14-22

“Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf
overwonnnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Wie oren
heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

gravure van de ruïnes van de stad
door William Miller, 1845
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Laodicea was in de tijd waarin dit bijbelboek geschreven is, een heel
welvarende stad.

Er was een opleidingsschool voor artsen, een laboratorium waar
beroemde ogenzalf werd gemaakt, de centrale bank voor heel Asia en
een bloeiende linnenindustrie.
Bovendien was het een beroemd
kuuroord. Vanaf Pamukkale, een plaats
die boven de stad lag, werd
geneeskrachtig water uit
warmwaterbronnen naar de stad geleid.
Eerst via terrassen en daarna via buizen
(foto’s). Wanneer het water de stad
bereikte was het eerder lauw dan warm
geworden. In de Bijbeltekst wordt daarnaar verwezen:

“Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar
koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u
uitspuwen”.
De stad wordt onverschilligheid
verweten, verkilling.
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Een paaspreek uit Filadelfia door Nanne
Openbaring 3: 7-13

Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij
voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en
van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan
uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. Wie oren
heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”
We hebben de brief aan de engel van
de gemeente in Filadelfia voor het
laatst bewaard. Die zouden we op
Paasmorgen lezen, omdat het zo’n
positieve brief is en omdat er sprake is
van het nieuwe Jeruzalem. De naam
van die stad van de toekomst wordt
geschreven op ons, als we volhouden,
Ruïne van de kerk in Filadelfia
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volharden in geloof, hoop en liefde. Bovendien krijgen we de Godsnaam en
de nieuwe naam van Jezus bijgeschreven. Allemaal namen die ons zullen
sieren.
Het doet me denken aan de laatste woorden in de brief aan Pergamum:
(Ik zal u geven) “een witte steen waarop een nieuwe naam staat die
niemand kent, behalve degene die het ontvangt”. Ik maak daaruit op, dat
Jezus als eerste een nieuwe naam heeft gekregen en dat wij ook met een
nieuwe genoemd zullen worden. Als ik alles bij elkaar op tel, hebben we in
de opstanding maar liefst 6 namen, die ons karakteriseren. Ga maar na:
onze huidige roepnaam, onze doopnamen met achternaam – zoals je ze
op onze graven kunt vinden, een nieuwe naam op een witte steen, en de
drie eerder genoemde namen die ons sieren – de Godsnaam, het nieuwe
Jeruzalem en de nieuwe naam van Jezus.
Wat moet dat
met al die
namen?
Het is voor wie er
even bij stil staat
wel duidelijk dat
de Bijbel hecht
aan namen. Hele
hoofdstukken
met geslachtsregisters; de
namen die
geschreven
staan in het boek
des levens, in de
palm van Gods hand, zoals we bij de doop zeggen. En ook wij hebben onze
gedachteniszondag als de namen van onze doden klinken, voorgelezen uit
het boek met de namen, die Els Jonkman zo kunstig schrijft. De namen
die voorgelezen worden in het holocaust museum in Jeruzalem, telkens
opnieuw. Zelfs als we van een soldaat of oorlogsslachtoffer geen naam
weten, staat er vaak KUG op de steen: Known unto God. Daarmee wordt
het graf toch iets anders dan een gedenkteken voor de onbekende
soldaat.
Wat moet dat met al die namen?
Op de witte steen gaat het om een naam die iets eigens aangeeft. Het
meest karakteristieke van wie wij zijn. Misschien het intiemste, dat wat
niemand van ons weet, soms wijzelf niet eens, God alleen. HEER, die mij
ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken kent Gij mij (Psalm 139).
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Het zuiverste van mij, het beste in mij, het blijft bewaard in de namen die
ik krijg. Misschien blijft in onze roepnaam nog iets hangen van onze
ondeugden. Het komt in de naam aan het licht, maar in Jezus’ naam
wordt het geringe groot gemaakt, wat afbrak geheeld, wat onvoltooid
bleef voltooid en alle, echt alle schuld bedekt. Ik denk dat we daarom de
nieuwe naam van Jezus opgespeld krijgen.
In de rouwperiode na een overlijden lees ik graag een gedicht van Sytze
de Vries voor: Jezelf een ademtocht te weten. Een paar zinnen daaruit:
“Jezelf een ademtocht te weten, een bloem die amper bloeit en
nauwelijks wortelen kan ... Dan toch je naam te horen noemen: Jij bent
gekend, jouw naam zal Ik bewaren, jouw leven valt niet uit Mijn hand …”
U herkent wellicht vleugjes van Psalm 103.

Het is een mooie en mij ontroerende gedachte dat iemand – we zeggen
in onwetendheid God – ons begrijpt en raak typeert en waarachtig kent
en op waarde schat en totaal accepteert.
Dus waar het bij al die namen die we hebben en krijgen om gaat is dat we
worden wie we zijn; dat er uit komt wat er in zit. We krijgen Gods Naam,
omdat we Gods kinderen zijn. We krijgen de naam van het nieuwe
Jeruzalem mee, omdat we geacht worden burgers van die stad op de
nieuwe aarde te zijn. De nieuwe naam van Jezus is mij onbekend, maar ik
ga er van uit dat we zijn naam verbinden met vergeving van schuld en
verzoening.
De namen op mijn graf (in de
toekomst) en op alle graven
van geliefden, bekenden en
onbekenden, ze zijn er om te
herinneren, te gedenken, te
noemen, in ere te houden
voor zo lang dat duurt. Ze
staan voor ons aardse leven.
Maar dat schiet in Gods ogen
te kort. Niet omdat we eeuwig zondig zijn, maar omdat er meer in ons zit
dan er uit kon komen.
Ik wil besluiten met twee coupletten uit een gedicht van Okke Jager, uit
1954, getiteld Begraven gaven. Jeugdwerk van Jager dus. Hij citeerde
zichzelf in 1990, maar paste de tekst enigszins aan, van gebed (Gij) naar
belijdenis (Hij).
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Er staat in mij een leger van gedichten klaar
Maar nooit nog kon die drom naar buiten dringen
Ik voel mij zwanger zijn van veel meer dan ik baar
Mijn hart kent psalmen die ik nooit zal zingen.
Mijn grootste schat blijft in mijn akkerland
Als ik bevreesd mijn spaargeld zit te tellen
Maar straks neemt Hij mij vrolijk bij de hand
Omdat Hij mij aan mij wil voor gaan stellen.
Gezegende Paasdagen toegewenst.
Nanne Haspels







ŝĞƚƌŝĐŚŽŶŚŽĞĨĨĞƌŝŶϮϬϮϬ


ŽĞŬũĞƐŶŝĞƚĂůůĞĞŶŽŵƚĞůĞǌĞŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬŽŵǁĞŐƚĞůĞŐŐĞŶ͕ƚĞ
ŽǀĞƌƉĞŝŶǌĞŶ͕ƚĞŐĂĂŶǁĂŶĚĞůĞŶĞŶďŝũƚĞƌƵŐŬĞĞƌŶŽŐĞĞŶŬĞĞƌƚĞŐĂĂŶ
ůĞǌĞŶ͘
Het gaat over ‘Gedichten en Gebeden in Gevangenschap’ van de Duitse
ƚŚĞŽůŽŽŐŝĞƚƌŝĐŚŽŶŚŽĞĨĨĞƌ͕ĚŝĞϳϱũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶŽƉϵĂƉƌŝůŝŶŽƉĚƌĂĐŚƚ
ǀĂŶ,ŝƚůĞƌǁĞƌĚŐĞĚŽŽĚ͘ĞZŽŽƐǀĂŶƵůĞŵďŽƌŐ͕ĞĞŶƐƚŝĐŚƚŝŶŐĚŝĞǌŝĐŚ
ŝŶǌĞƚŵĞƚĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶĚĞĚƌŝĞŚŽĞŬŬĞƌŬͲĐƵůƚƵƵƌͲƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͕ŚĞĞĨƚƚǁĞĞ
ďŽĞŬĞŶŽǀĞƌŽŶŚŽĞĨĨĞƌƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ͘ĞŶǁĞƌŬďŽĞŬŵĞƚŐĞĚŝĐŚƚĞŶĞŶ
ŐĞďĞĚĞŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬŵĞƚĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ͕ǀĞƌǁĞƌŬŝŶŐĞŶĞŶ
ǀĞƌǁŝũǌŝŶŐĞŶŽŵŽŶŚŽĞĨĨĞƌďĞƚĞƌƚĞůĞƌĞŶǀĞƌƐƚĂĂŶ͘
Daarnaast is er ook ‘Dit is het uur van de trouw’. Daarin vinden we ook
ƉƌĂĐŚƚŝŐĞ͕ǌŽĂůƐŚƌŝƐƚŝĞŶƌŽƵǁĞů͕ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐǀĂŶĚĞZĂĂĚǀĂŶ<ĞƌŬĞŶ͕
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schrijft, ‘eigentijdse spiegelbeelden’ in de vorm van gedichten, liederen en
ƐĐŚŝůĚĞƌŝũĞŶ͘
/ŶĚŝƚũĂĂƌ͕ǁĂĂƌŝŶǁĞŶĂĚƌƵŬŬĞůŝũŬƐƚŝůƐƚĂĂŶďŝũǁĂƚǀƌŝũŚĞŝĚǀŽŽƌŽŶƐ
ďĞƚĞŬĞŶƚ͕ǌŝũŶĚĞŐĞĚŝĐŚƚĞŶĞŶŐĞďĞĚĞŶĚŝĞŽŶŚŽĞĨĨĞƌƐĐŚƌĞĞĨǀĂŶƵŝƚĚĞ
ŐĞǀĂŶŐĞŶŝƐŶŽŐƐƚĞĞĚƐǀĂŶŐƌŽƚĞǁĂĂƌĚĞ͘ĞŐĞĚŝĐŚƚĞŶǁĂƌĞŶďĞĚŽĞůĚ
ǀŽŽƌĨĂŵŝůŝĞ͕ǀƌŝĞŶĚĞŶĞŶǌŝũŶǀĞƌůŽŽĨĚĞ͕ĚĞŐĞďĞĚĞŶǀŽŽƌ
ŵĞĚĞŐĞǀĂŶŐĞŶĞŶ͘
ƌƚŚƵƌůĚĞƌůŝĞƐƚĞŶ͕ůŝĚǀĂŶĚĞŽŶŚŽĞĨĨĞƌ^ŽĐŝĞƚǇ͕ůŝĐŚƚĚĞŐĞďĞĚĞŶĞŶ
ŐĞĚŝĐŚƚĞŶƚŽĞ͕ŽŽŬĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶĚĞďĞŐĞůĞŝĚĞŶĚĞďƌŝĞǀĞŶǀĂŶ
Bonhoeffer. ‘Goede Machten’ is de laatste tekst van Bonhoeffer. Het is
ĚĂŶ<ĞƌƐƚŵŝƐϭϵϰϰ͕ĚĞƐŝƚƵĂƚŝĞŝƐĞůůĞŶĚŝŐ͕ŵĂĂƌŽŶŚŽĞĨĨĞƌǀĞƌůŝĞƐƚǌŝĐŚ
ŶŝĞƚŝŶĐǇŶŝƐŵĞŽĨďŝƚƚĞƌŚĞŝĚ͘

‘Door goede machten vaderlijk geborgen, wachten wij kalmŽƉǁĂƚĞƌ
ŬŽŵĞŶŐĂĂƚ͘'ŽĚŝƐďŝũŽŶƐŝŶĚĞĂǀŽŶĚĞŶĚĞŵŽƌŐĞŶĞŶǌŽŶĚĞƌƚǁŝũĨĞů
elke nieuwe dag,’ 

ŽůƵŝĚƚĚĞůĂĂƚƐƚĞƐƚƌŽĨĞ͘

ĞƚĞŬƐƚĞŶǀĂŶŽŶŚŽĞĨĨĞƌŐĞǀĞŶďůŝũŬǀĂŶĞĞŶĞŶŽƌŵ'ŽĚƐǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ
ĚĂƚŚĞŵƐƚĂĂŶĚĞŚŝĞůĚ͘EŽŐŵĂĂůƐ͕ŚĞƚǌŝũŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬƚĞŬƐƚĞŶĚŝĞŽŶƐŽŽŬ
ĂŶŶŽϮϬϮϬǀĞƌĚĞƌďƌĞŶŐĞŶ͘

dŝƚĞů͗ŝƚŝƐŚĞƚƵƵƌǀĂŶĚĞƚƌŽƵǁ
ƵƚĞƵƌ͗ŝĞƚƌŝĐŚŽŶŚŽĞĨĨĞƌĞŶĂŶĚĞƌĞŶ
/^E͗ϵϳϴͲϵϰͲϲϯϲϵͲϬϰϵϮ
Prijs: € 20,Ͳ

dŝƚĞů͗tĞƌŬƐĐŚƌŝĨƚŝĞƚƌŝĐŚ
ŽŶŚŽĞĨĨĞƌ
ƵƚĞƵƌ͗ŝĞƚƌŝĐŚŽŶŚŽĞĨĨĞƌĞŶ
ĂŶĚĞƌĞŶ
ĂŶŬŽŽƉǀŝĂĞŵĂŝů͗ďŽŶŚŽĞĨĨĞƌϳϱΛŬƉŶŵĂŝů͘Ŷů

dĞƵŶͲ:ĂŶdĂďĂŬ
:ŽƵƌŶĂůŝƐƚ͕ŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚŝŶŬĞƌŬĞůŝũŬĞĞŶƌĞůŝŐŝĞƵǌĞďĞƌŝĐŚƚŐĞǀŝŶŐ
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CHRISTEN EN HEIDEN
Mensen gaan tot God in hun nood,
smeken om hulp,
vragen om brood en geluk,
verlossing van ziekte, schuld en de dood.
Zo doen zij allen,
christen of heiden.
Mensen gaan naar God in zijn nood,
vinden hem dakloos,
Verarmd en veracht,
verzwolgen door zonde, zwakte en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.
Naar alle mensen gaat God in hun nood,
verzadigt hun lichaam en ziel
met zijn brood,
sterft voor christen en heiden
de dood aan het kruis
en beiden vergeeft hij.
Dietrich Bonhoeffer, juli 1944
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Ter Overweging

Huub Oosterhuis, Uit: ‘Verzameld
liedboek’

Dan zal ik leven

Het zal in alle vroegte zijn als toen
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.

Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden
veranderd

De ochtendmist trekt op/ Ik dacht een dorre vlakte te
zien.

Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de
korrel zwelt.

Bomen omranden het bouwland.

Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en worden
wolken.

Daarachter, kristal geworden, verblindend,

De zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.

Wij worden wakker van het eerste licht.

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.
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EEN KINDERVERHAAL, en voor

wie jong van hart is

Geschreven door Stephan de Jong

De linnen doeken
De christelijke feestdagen hebben schrijvers
geïnspireerd tot talloze legendes. Het verhaal 'De
linnen doeken' heeft ook legendarische trekken. Het
gaat over de linnen doeken die achtergebleven waren
in het lege graf. In hen is nog iets van het wonder van Pasen bewaard
gebleven.
Toen Jezus was gestorven,
hadden zijn vrienden zijn
lichaam gewikkeld in linnen
doeken. Na zijn opstanding, had
Hij deze afgelegd. Ze bleven in
het graf achter. Wat is er
eigenlijk met die doeken
gebeurd?
Maria was als eerste bij het open graf aangekomen. Zij had de linnen
doeken gevonden en bij zich gestoken. Geweven stoffen waren duur in
die tijd. Misschien konden ze nog eens van pas komen.
Niet lang erna ging Maria bij haar buurvrouw op bezoek. Zij had er pas
weer een kindje bij gekregen. Het lag heel stil in zijn wieg. Het lachte of
huilde niet en rilde van de kou. Maria
schrok. Ze zag dat dit kind heel zwak was.
De buren waren arm en geld voor een dokter
of geneesmiddelen was er niet. Het zag er
donker uit voor dit kleine kind. Maria wilde
wel helpen, maar ook zij was arm. Toen
Lucas 24:12
dacht ze aan de linnen doeken die ze bij
Jezus’ graf had gevonden. Maria haalde ze
thuis op en bracht ze naar de buurvrouw.
Daarmee kon ze haar kindje tenminste een
beetje warmen. De buurvrouw was blij en
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wikkelde het kind in de doeken. En toen gebeurde het. Op het moment
dat de baby in de linnen doeken werd gewikkeld, begon het te lachen.
Het werd ineens levendig en sterk. Het kind kraaide van plezier!
Niet lang erna werden de linnen doeken gewassen en te drogen
gehangen in de zon. Er kwam een merel langs die bezig was een nest te
bouwen. De merel zag dat er een paar
losse rafels aan de linnen doeken
hingen en trok die eruit. Met die paar
draden vloog zij naar haar nest. Nadat
haar eieren waren uitgekomen, zorgde
de merel voor haar jongen. Ze moest
hen vaak even alleen laten om voedsel
te zoeken. Een sluwe roofvogel zag
dat. Toen de merelmoeder even weg
was, greep hij een van de jongen met
zijn gemene snavel en vloog ermee weg. Juist op dat moment keerde de
merel terug en vol woede en oorverdovend kwetterend schoot ze op de
roofvogel af. Die schrok zo dat hij het mereljong uit zijn snavel liet
vallen. De moedermerel droeg haar ernstig gewonde jong terug naar het
nest. Ze wist dat het sterven zou. Voorzichtig vleide ze haar jong neer in
het nest dat zacht was dankzij de draden van de linnen doeken. Toen
gebeurde het. Op het moment dat de kleine merel de draden aanraakte,
opende het zijn oogjes, hief zijn kopje
omhoog en vroeg om voedsel. Niet lang erna
spreidde het mereltje zijn vleugels uit en
vloog helemaal genezen uit.

Johannes 20:5

Het merelnest is al lang uit elkaar gevallen.
De takjes en de blaadjes waarvan het nest
was gebouwd, zijn allemaal vergaan. Ook de
draden van de linnen doeken zijn vergaan. Ze
vielen uiteen in hele kleine stofdeeltjes. Die
werden door de wind naar alle windstreken weggeblazen. Een zo’n
stofdeeltje kwam terecht in de slaapkamer van een meisje dat altijd
rondliep met een boos gezicht. De volgende dag herkende niemand haar
meer. Ze straalde! Een ander stofdeeltje kwam neer in een tuin waar
haast niets wilde groeien. De volgende ochtend bloeiden er ineens gele,
rode, blauwe, oranje bloemen! En weer een ander stofdeeltje.
Kijk eens om je heen, misschien is een van die stofdeeltjes wel bij jou in
de buurt terechtgekomen.
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Van het college van kerkrentmeesters
Het zijn bijzondere tijden en we hebben het kerkgebouw in “ruststand”
gezet. De thermostaten staan laag en inmiddels op zomerstand. Mocht
het gebouw, wat we niet hopen, nodig zijn voor een uitvaart dan moeten
we bekijken of en hoe dit kan.
Ook de lintjesregen in kerk zal niet doorgaan. Dit is altijd een bijzondere
bijeenkomst, omdat er dan vaak mensen in de kerk komen, die vol
verbazing onze prachtige kerk bewonderen.
Resultaat Actie Kerkbalans
Tijdens een van de laatste kerkdiensten is het
resultaat van rond € 50.000,- al medegedeeld.
Een geweldige opbrengst en dank aan allen, in
het bijzonder de lopers voor het soepele
verloop.
We zijn hier heel erg blij mee!!
Klokluiden op woensdag 19.00 uur
We hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Raad van Kerken om
op woensdag 19.00 uur de klok te luiden als geluid en teken van
waardering voor iedereen die in de zorg werkt. De eerste keer waren we
wat alleen in Grootebroek en Bovenkarspel, maar de tweede keer deed
iedereen mee. Ook op de Corona app werd gemeld dat de klokken luidden.
Leuk dat er werd gereageerd. We blijven dit doen zolang het gevraagd
wordt.
Begraafplaats Broekerhaven
Al enige tijd waren we bezig met de tarieven voor de begraafplaats en we
hebben recent besloten deze aan te passen. Omdat we regelmatig
vragen kregen over het langer kunnen vastleggen van grafrechten
hebben we besloten ook de periode van 40 jaar toe te voegen. De
tarieven zijn inclusief onderhoud voor het kerkhof. Op deze manier
proberen we nabestaanden rust te geven voor de langere termijn.
De nieuwe tarieven vindt u op de website van de kerk onder het kopje
Begraafplaats.
Hottem Veenstra
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Aan alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Noord-Holland
Op 12 maart jl. werden ingrijpende maatregelen aangekondigd ter
bestrijding van het Coronavirus. Op 13 maart stuurde ik u een mail
namens het breed moderamen van de classis. Met deze brief wil ik u
graag verder informeren.
Kerkelijk leven komt tot stilstand De maatregelen hebben tot gevolg
gehad dat het kerkelijk leven grotendeels tot stilstand is gekomen.
Gesprekskringen kunnen geen doorgang vinden, vergaderingen evenmin.
Bezoekwerk moet tot het uiterste worden beperkt, en misschien nog wel
het moeilijkste: het fysiek bijwonen van kerkdiensten is niet meer mogelijk.
Voor iedereen is dit een moeilijke tijd. Juist nu we elkaar zo nodig hebben,
moeten we afstand houden. Dat is verdrietig.

Toch ben ik blij dat gemeenten in Noord-Holland zich strikt aan de regels
houden. Daarnaast word ik geraakt door allerlei initiatieven die in plaats
van fysieke ontmoetingen ontstaan. Dagelijks heb ik met veel collega’s en
gemeenten contact en overal vinden mensen nieuwe wegen om elkaar
nabij te zijn, te troosten en bemoedigen, en Gods nabijheid te ervaren.
Niet kijken naar wat niet meer kan, maar naar wat nog wel kan In het
kabinet is minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ook
minister van Eredienst (mooi dat dat nog bestaat!). De leiding van de kerk
staat in vrijwel dagelijks contact met hem. In die contacten is ook het
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predikantschap tot vitaal beroep verklaard. In een interview met het
Nederlands Dagblad op zaterdag jl. zei Grapperhaus het volgende: “Als
minister van Eredienst zou ik de kerken willen vragen hun rol juist nu niet
te veel te beperken! In onze geïndividualiseerde samenleving zijn de
kerken een belangrijke, zo niet de belangrijkste aanjager van
naastenliefde en maatschappelijke hulp.” Juist daarom moeten we nu als
kerken kijken naar wat nog wel kan. Daarom dit overzicht:
Wat beperkt kan
 Kerkdiensten: Op steeds meer plaatsen kunnen de eigen
vertrouwende diensten vanuit huis worden mee beleefd. Er wordt
gestreamd via kerkelijke en persoonlijke websites, en er wordt
geluisterd via https://www.kerkomroep.nl/#/ of
https://kerkdienstgemist.nl/. Ook is er elke week op
zondagmorgen om 09.20 een dienst op NPO2. Scriba René de
Reuver gaat voor vanuit de kapel in het Landelijk
Dienstencentrum.



Rouwdiensten: Volgens de richtlijnen van de branchevereniging
nog wel mogelijk, maar met niet meer dan 30 bezoekers, zie
https://www.bgnu.nl/nieuws/2020/restrictie-genodigden-vooruw-uitvaartplechtigheid/ - Laatste updates over maatregelen zijn
te vinden bij het RIVM https://www.rivm.nl/. Hou voor de
maatregelen die specifiek de kerk betreffen met regelmaat de
site van onze kerk in de gaten: ttps://www.protestantsekerk.nl/

Kerkelijk leven dat ook nu goed mogelijk is
 Pastoraat: Contact per e-mail, app en telefoon is voor velen een
waardevol contact in een tijd van isolement. Zet daar vol op in!
Telefooncirkels ontstaan, brieven en kaarten worden geschreven.
Heb oog voor wie dat juist nu zo nodig heeft, binnen en buiten de
kerk! Zie ook de website https://nietalleen.nl/
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Diakenen bieden op allerlei concrete manieren hulp. Voor deze
hulp is een digitaal platform te vinden op
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/biedt-u-ookcoronahulpmeld-uw-diaconie-nu-aan-voor-nietalleen/
Kerk open: Veel gemeenten doen de deuren van de kerk open.
Niet voor samenkomsten, maar voor mensen die individueel
willen langskomen om een kaars te branden, te bidden, of
gewoon even stil te zijn en onder Gods vleugels bij te komen. Hou
hierbij wel strikt de regels in acht! Het virus verspreidt zich
immers niet, dat doen mensen.
Collegiale steun: Ik merk dat veel collega’s elkaar vinden via
telefoon, appgroepen en door middel van mail om elkaar te
ondersteunen en te inspireren. Zij voelen hoe gemeenten juist nu
hun zorg, steun en leiding nodig hebben. De onderlinge band en
de werkgemeenschappen is daarbij een grote hulp. Mooi om de
collegialiteit zo te zien bloeien!
Overleggen: vinden nog steeds plaats, maar dan via digitale
platforms. Zo kan veel kerkenwerk doorgang vinden! Ook voor uw
gemeente, er is altijd iemand die de weg weet!

Samenwerken: juist nu! Graag wil ik een beroep op allen doen om juist nu
als gemeenten elkaar op te zoeken en bij te staan. Niet alle gemeenten
hebben dezelfde mogelijkheden. We hebben elkaar daarom nu juist meer
dan ook nodig. Dat geldt voor alle kerkenwerk, maar misschien wel het
meest voor de diensten. De Goede Week en het Paasfeest komen er
aan. We moeten ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat ook
dan nog geen normale diensten zullen plaatsvinden. Een dringend beroep
daarom vanuit de classis: zie
ook en juist in de Goede Week
naar elkaar om! Als gemeente
met veel mogelijkheden, neem
contact op met een
buurgemeente die misschien
minder mogelijkheden heeft.
Maar omgekeerd: aarzel niet
om de buren te benaderen.
Tot slot We merken in deze dagen hoe belangrijk ons geloof voor ons is.
We vinden taal om uiting te geven aan onze zorg, aan onze hoop en ons
vertrouwen. Maar het is meer dan taal. In ons geloof vinden we een
dragende grond om in deze tijd overeind te blijven en onze hoop voor de
toekomst levend te houden. In ons geloof vinden we de Bijbelse God, die
een bevrijder is van wie in nood zijn gezeten, een God die het door duister
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heen altijd weer licht laat worden. Zijn naam is dat Hij er is voor mensen.
Zo willen we elkaar bemoedigen. En zo willen we elkaar ook vasthouden.
Want al zien wij elkaar in deze dagen niet, er is een band tussen ons in
Christus, die onverbrekelijk is.

Hoe goed, o Heer is ’t hier zijn, bij woord en water, brood en wijn, waar
alles ons een dag voorspelt dat hel en dood zijn neergeveld.
Gij doet ons reizen in de tijd, verbonden in saamhorigheid, in vreugde en
verwondering, in hoop en liefde onderling. (lied 972: 1 en 5)
Met een hartelijke groet voor u allen, mede namens het breed
moderamen van de classis Noord-Holland,
Ds. Peter Verhoeff, classispredikant

De Paascollecte van 12 april is bestemd voor
“Wij verlangen ernaar dat mensen
en gemeenschappen tot hun
recht komen en bloeien. Wij zien
armoede, uitsluiting en crisis, en
de mensonwaardige gevolgen
daarvan.
Daar leggen wij ons niet bij neer.
Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.
Zo volgen wij Jezus Christus na.”
Rekeningnummer
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
NL04 RABO 0106 2500 00
Op naam van:
Dorcas te Andijk
Fijn als u in de omschrijving zet:
Collecte van <afzender> voor Dorcas algemeen
Het heeft onze voorkeur als u in de omschrijving zet: ‘Dorcas algemeen’.
De reden is dat wij het bedrag dan kunnen besteden waar dit het meest
nodig is. Wilt u het bedrag liever bestemmen voor een specifiek project,
programma of land? Dit kan natuurlijk ook. Kijk dan op onze website:
Dorcas.nl
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Collecteopbrengsten
16 februari
Kerk
Stichting June
23 februari
Kerk
Stiching Kartini
1 maart
Kerk
40dagentijd
8 maart
Kerk
40dagentijd

De bloemen
gingen naar
€ 25,35
€ 42,10

Hr. Garcia

€ 55,36
€ 94,40

Mw. Gerding
Fam. van Dis

€ 67,00
€ 128,70

Naar het graf
van Mw. Petten

€ 64,25
€ 147,85

Ds. Haspels
Mw. Verdurmen

Bedankje
Hierbij dank ik u allen voor de mooie bos bloemen die ik van u mocht
ontvangen op mijn verjaardag 3/3/2020.
Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik om u allen in deze
roerige Coronavirus tijd veel sterkte en geduld toe te wensen.
Moge God ons daarbij tot steun zijn.
Hartelijke groet,
Tine Schreurs.
Lieve mensen,
Even een bedankje voor het mooie boeket bloemen, dat Trudie 5
januari jl.
kwam brengen, namens de kerk. Het is altijd een verrassing.
Gelukkig gaat ’t goed met mij. Fijn om zondags weer naar de kerk te
gaan.
Met hartelijke groet, Tinie Plantinga-de Haan.

Met deze speciale Paasbijdrage van SAMEN wenst de
REDACTIE u GOEDE PAASDAGEN
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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

13 mei - 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

Jaargang 28 - nr.3 5 april t/m 24 mei 2020

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

