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Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de 
bron wordt vermeld. 

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 
Kerkgebouw: 
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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ledenadministratie@deoudekerk.nl 

Diaconie 
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Penningmeester: Mw. H. Simons,  
tel. 51 61 48  
diaconie@deoudekerk.nl 
 

Pastoraal Team 
Ten zuiden van de spoorlijn: 
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Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71 
Mw. T. Boender, tel. 54 26 14 

Bovenkarspel: 
Mw. E. Jonkman, tel. 06-15273488 
Mw. H. Blom, tel. 51 36 87 

Ten noorden van de spoorlijn: 

Grootebroek: 
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32   
Mw. I. Henken, tel. 52 18 90 

Bovenkarspel: 
Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36 

ZWO Stede Broec 
Coördinatie: Hr. Ch. Blaauwkamer 
Houtzaagmolensingel 12 
1611 XL Bovenkarspel, tel. 51 31 29  

Auto-ophaaldienst 
Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55 
Opgeven uiterlijk vrijdagavond. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geboorte? Trouwplannen? 
Verdriet? Verlies? 

 
Blijf in contact met uw 

kerk….. 
 

Bel of schrijf naar: 
Marijke Vissers 

Pandhof 47 
1613 EK Grootebroek 

tel. 51 64 55 
kerkenraad@deoudekerk.nl 
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De kerkdiensten van onze Gemeente zijn elke zondag te volgen via de 
Kerkomroep. Zie ook de website van de Oude Kerk. 
 
5 juli - 10.00 uur   

Voorganger : Ds. K. Santing, Ede 
Organist : Mw. Schuijtemaker (onder voorbehoud) 
Collectes : Kerk en St. Voedselbank West-Friesland 

12 juli - 10.00 uur   

Voorganger : Mw. luitenant D. Koffeman, Leger des Heils 
    uit Bovenkarspel 
Organist  :    Hr. Ruiter (o.v.) 
Collectes : Kerk en MAF (Mission Aviation Fellowship) 

19 juli - 10.00 uur    

Voorganger : Mw. ds. E. Jeunink, Hoorn 
Organist : Mw. Schuijtemaker (o.v.) 
Collectes : Kerk en Inlia  

26 juni - 10.00 uur   

Voorganger : Mw. A. Kraal, Venhuizen 
Organist : Hr. Zandberg (o.v.) 
Collectes : Kerk en Amnesty International  

2 augustus - 10.00 uur   

Voorganger : Mw. ds. N.K. Lettebroer, Den Helder 
Organist : Mw. Janssen (o.v.) 
Collectes : Kerk en Sensoor  

9 augustus - 10.00 uur    

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Organist : Hr. Spoelstra (o.v.) 
Collectes : Kerk en St. Voedselbank West-Friesland 

16 augustus - 10.00 uur    

Voorganger : Ds. J. Moens, Breezand 
Organist : Hr. Spoelstra (o.v.) 
Collectes  : Kerk en “Kerk In Actie” 
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23 augustus - 10.00 uur    

Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Organist : Mw. Schuitemaker (o.v.) 
Collectes : Kerk en Stichting June 
 
30 augustus - 10.00 uur    

Voorganger : Ds. H. Bouma, Kampen 
Organist : Hr. Ruiter (o.v.) 
Collectes : Kerk en Stichting Kartini 
 
 
 
 
   
 

 

Kroniek van een dorpsdominee 165 

Het zomert nu volop. Aardbeien en kersen zijn er dit jaar in overvloed 
in onze tuin. Maar allerlei ongedierte en vogels nemen het leeuwendeel 
voor hun rekening. Zo gaat dat in onze onbespoten tuin. We leggen 
ons er al jaren bij neer. 
 
Er is in deze tijd weinig nieuws te melden. De komkommertijd wordt 
nog versterkt door de onzekerheden rond de corona uitbraak.  
Pas op 6 juli vergadert de club die besluit hoe we verder gaan met de 
kerkdiensten. Inmiddels is er al wel een kerkdienst geweest met zo’n 
20 kerkgangers; 20 is het maximale aantal, buiten de dienstdoende 
personen (kosters, ambtsdragers, evt. organisten en zangers, 
voorgangers). De kerkdienst betrof de afscheidsdienst van Mw. Poppe. 
Zij woonde alweer bijna 2 jaar in Maassluis, waar ze kortgeleden 
overleed. Ds. Brouwer uit die plaats ging voor. Piet Spoelstra speelde 
op het orgel, maar er werd niet gezongen. 
Ik heb begrepen dat alles goed verlopen is, al kunnen we dat nog niet 
met zekerheid zeggen. Het bleek toch vrijwel onmogelijk om 
voortdurend anderhalve meter afstand te houden. We nemen de 
opgedane ervaringen mee in onze beraadslaging op 6 juli. 
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Voor mij komt aanstaande zondag een einde aan een periode van drie 
maanden, waarin ik in alle diensten voorging. 15 Psalmen wezen de 
weg, in aanvulling steeds op de diensten die zondags om 9.20 uur 
worden uitgezonden via de EO op NPO2. De laatste Psalm was 103  
(als ik dit schrijf, moet het nog gebeuren). Die heb ik gekozen, omdat 
hij een rol speelde in mijn familie van (groot)moeders kant. Bij allerlei 
gelegenheden waar de familie samenkwam werd Psalm 103 gelezen 
aan het begin. Een plechtig moment herinner ik mij; als kind vond ik 
het indrukwekkend. 
Er is voor zover ik weet geen vervolg gekomen op deze traditie in 
enige tak. Wel heb ik vrijwel altijd enkele verzen van Psalm 103 
voorgelezen na een avondmaalsviering en we zongen enkele 
coupletten.  
Ik zie de dienst op 28 juni als een onderdeel van mijn afscheid. 
  
Met broederlijke groet,  

Nanne Haspels 
 
 
 
 
 

 
Beste gemeenteleden, 
 
Hierbij wil ik u een aantal zaken vertellen uit de laatste 
kerkenraadsvergadering, die van 10 juni. 

Het was best bijzonder, voor het eerst weer een ‘fysieke vergadering’ 
sinds half februari. Tussentijds heeft het moderamen in feite de rol van 
de kerkenraad waargenomen, althans, waar het de lopende zaken 
betreft. Het was fijn om als kerkenraad weer bij elkaar te zijn. 
We hebben gesproken over de online-kerkdiensten, waarin Nanne al 
weken voorgaat. We vonden ze heel mooi. Vanaf juli gaat Nanne enige 
tijd met vakantie. Het zal vreemd zijn om vanaf die tijd andere 
voorgangers te horen. Alvast een voorproefje op wat onvermijdelijk 
komen gaat… 
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Overigens was de kerkenraad ook heel blij met het ‘technisch team’, Jan 
Menno Hermans en Piet Lasschuit, dat iedere zondag zorgde voor de 
muziek en de opname van de dienst.  

Enige tijd geleden hebben wij een concept-beleidsplan in de kerk ter 
inzage gelegd en op de site geplaatst. Hier zijn nog wat opmerkingen 
over gekomen, en inmiddels is het aangepast, vastgesteld en opnieuw 
op de site gezet. 

De beroepingscommissie is inmiddels voortvarend aan de slag gegaan. 
Daarover zal Dirk Verbeek, voorzitter van de beroepingscommissie, u 
elders in het kerkblad informeren. 

De juni-vergadering is ook altijd de vergadering waarin de 
jaarrekeningen van CvK en diaconie van het voorgaande jaar worden 
besproken. Deze rekeningen zijn onder dankzegging aan de 
penningmeesters vastgesteld. Een uittreksel van deze cijfers staat 
inmiddels ook op onze site, volgens de eisen ten behoeve van onze 
ANBI-status. Mocht u na het bekijken van deze cijfers nog vragen 
hebben, dan kunt u zich (via mail) wenden tot één van de 
penningmeesters Reinder Jetses (CvK) en Hanneke Simons (diaconie). 

In de kerkenraad is uiteraard ook gesproken over de vraag: hoe nu 
verder met de kerkdiensten de komende tijd? Blijven we de kerk 
gesloten houden tijdens de dienst of niet? 
Dat is een heel lastig punt. De kerkenraad is er nog niet uit. Een groepje 
dat er sterk vóór is dat de kerk open gaat, zal de komende tijd het 
protocol uitwerken dat benodigd is om als kerk open te kunnen gaan. 
Ik kan u alvast wel zeggen dat er in dat geval -ook al lijkt de kerk groot- 
maar ongeveer 20 kerkgangers in de kerk kunnen zitten. En samen 
zingen mag ook niet. 

Tot slot wil ik u nog iets vragen: de kerkenraad zou in het vervolg graag 
de gemeente via e-mail over bepaalde zaken willen informeren. Dat kan 
alleen als we van iedereen de e-mailadressen hebben (althans, van 
iedereen die een e-mailadres heeft). 

Daarom onze oproep om uw e-mailadres door te geven aan Elly 
Lasschuit, via ledenadministratie@deoudekerk.nl 
 
Met vriendelijke groet,   
  
Marijke Vissers, scriba 
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Zo, weer even bijpraten over het beroepingswerk. 
WE ZIJN KOMPLEET!! 
Woensdag 10 juni heeft de kerkenraad ingestemd met de volgende 
samenstelling van de komplete beroepingscommissie.  
We zijn: 
Rim de Kroon 
Rudy Meuzelaar 
Willie Visser 
Bianca Verdurmen 
Marijcke Swartz 
Peter van de Vlies 
Ed Swier 
Dirk Verbeek 

Op 4 juni hebben voor het eerst in deze samenstelling met elkaar kennis 
gemaakt, en “het klikte prima”! En, om ons niet in onnodige valkuilen te laten 
vallen, gaan we begin september nog een training “beroepingswerk” volgen. 
De profielschets is besproken, en die is ook 10 juni in de kerkenraad 
vastgesteld.  
Nu kunnen we echt aan de gang. We vinden het allemaal heel belangrijk en 
best wel spannend. 
Maar.. we hebben er wel het vertrouwen in dat we met deze groep tot een 
mooi resultaat zouden moeten kunnen komen.  
Maar ja.. hoe nu verder.  
Ten eerste vragen we u, als onze mede-gemeenteleden, om mee te denken 
en ons namen door te geven van wie jullie denken dat die in aanmerking 
zouden kunnen komen als nieuwe predikant.  
Ook vragen we aan “De PKN” of ze ons een lijst willen sturen van beroepbare 
predikanten. 
Met deze namen gaan we dan eerst aan de gang. Eventueel kunnen we na de 
vakantieperiode ook nog een advertentie plaatsen. 
De komende vakantie-periode zal er niet veel feitelijks gebeuren. Bovendien 
maken de corona regels het ons ook niet eenvoudiger. Maar we hopen toch 
medio september weer van ons te laten horen. 
 
Dirk Verbeek 
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volgens het Oecumenisch Leesrooster 
 
5 juli    derde zondag van de zomer 

Kleur: groen, kleur van de hoop. 
Lezingen: Romeinen 6: 16-23 en Matteüs 11: 25-30 

Kom naar mij, die vermoeid en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 
geven. 
 
12 juli    vierde zondag van de zomer 
Kleur: groen, kleur van de hoop. 
Lezingen: Romeinen 7: 21-8:6 en Matteüs 13: 1-9,18-23 

Jezus vertelt vanuit een boot de gelijkenis van de zaaier.  
 
19 juli    vijfde zondag van de zomer 
Kleur: groen, kleur van de hoop. 
Lezingen: Romeinen 8 : 18-25 en Matteüs 13 : 24-30, 36-43  

Jezus zegt: Laat tarwe en onkruid samen opgroeien want als je te vroeg het 
onkruid weghaalt trek je de goede tarwe mee. 
 
26 juli   zesde zondag van de zomer 

Kleur: groen, kleur van de hoop. 
Lezingen: Romeinen 8: 26-30 en Matteüs 13:44-52  

Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. 
 
2 augustus    zevende zondag van de zomer 

Kleur: groen, kleur van de hoop. 

Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor 
vijfduizend man.  
 

9 augustus    achtste zondag van de zomer 

Kleur: groen, kleur van de hoop. 

Petrus werd bang, begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij! 
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16 augustus    negende zondag van de zomer 

Kleur: groen, kleur van de hoop. 

Op een gegeven moment trad een Kananeese vrouw Jezus tegemoet en riep: 
‘Heer, red mijn zieke dochter die van een duivel bezeten is.’ 
 
23 augustus    tiende zondag van de zomer 

Kleur: groen, kleur van de hoop. 

Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en 
zijn kruis op te nemen. 
 
30 augustus    elfde zondag van de zomer  

Kleur: groen, kleur van de hoop. 

Ik zeg jullie: je geloof hoeft maar zo groot te zijn als een mosterdzaadje. Als je 
dan tegen deze berg zou zeggen: 'Ga van hier naar daar,' dan zal hij 
daarheen gaan. En niets zal onmogelijk voor je zijn. 

 
 
 

Toelichting bij de collectes;  
                    vergeet vooral niet de online collectezak. 
 
5 juli en 9 augustus     Voedselbank West-Friesland 

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. 
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12 juli     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. 

19 juli     Inlia 

INLIA is het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van 
asielzoekers. 
Vanuit een netwerk van geloofsgemeenschappen wordt hulp geboden aan 
asielzoekers en mensen die met asielzoekers in aanraking komen; met 
name inzake het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dit is een “moeilijke 
materie” waarin het heel goed is dat er deskundigen vanuit hun inzicht hulp 
kunnen bieden. 

26 juli     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. 

2 augustus      

Sensoor is een telefonische hulpdienst. Mensen kunnen bellen als er 
“niemand meer is die luistert”. Helaas blijkt hier veel behoefte aan te zijn. De 
medewerkers van Sensoor kunnen naast een luisterend oor ook 
daadwerkelijk hulp bieden door mensen de juiste weg te wijzen. 

9 augustus     zie 5 juli  
 
16 augustus     Kerk in Actie 
   Zie de rubriek van de ZWO op pagina 12 v.v. 

23 augustus     Stichting June 

Stichting June heeft als missie: de levensomstandigheden in Gambia 
verbeteren. 
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Dit wordt gedaan door het uitvoeren van kleinschalige projecten zoals de 
bouw van scholen, een brug, diverse machines en 
waterputten. Daarnaast zorgt de stichting ervoor dat 
kinderen naar school kunnen door middel van sponsoring. 

Alle projecten worden uitgevoerd door Gambianen, waardoor zij ook 
inkomsten genereren. Stichting June is een onafhankelijke niet politieke en 
niet religieuze stichting. 
 
30 augustus     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. 
 
 

Corona in Latijns-Amerika: het ergste moet nog 
komen  
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Lang bleef Latijns-Amerika het ergste Coronaleed gespaard, maar sinds 
maart houdt het virus ook hier behoorlijk huis. 

Guatemala 
In Guatemala werd de eerste besmetting vastgesteld op 13 maart. 
Inmiddels staat de teller op 172 besmetting en 5 doden.  

De Gautemalteekse overheid heeft kort daarop een avondklok en een 
reisverbod ingesteld. Sinds zondag 22 maart mogen mensen tussen 16 uur 
’s middags en 4 uur in de ochtend niet meer buiten de deur komen. 
Reizen in en uit Guatemala door de lucht of over zee is niet meer 
mogelijk.  

De -vrij abrupt ingevoerde- maatregelen overweldigden veel burgers, die 
slecht waren geïnformeerd over de wereldwijde ontwikkeling van het 
virus. Veel mensen hebben maar beperkte toegang tot internet. Veel 
arbeiders worden inmiddels niet meer uitbetaald.  

Daar komt bij dat 70% van de bevolking werkzaam is in de informele 
sector en daar staat alles praktisch stil. Geen werk betekent geen voedsel. 
De afgekondigde maatregelen zijn vooral ingegeven door de belangen 
van de economische elite, weinig rekening houdend met de gevolgen 
voor de arme bevolking. 

De medewerkers van Kerk in Actiepartner Cedepca werken vanuit huis. 
Alle lessen en cursussen die zij geven, zijn uitgesteld. 

Vanuit de ZWO : 

Het is voor ons allen een vreemde tijd. Wij kunnen niet naar de kerk; 
dat was en is vreemd.  
Alle activiteiten liggen stil; zo ook voor ons.  

Nu breekt ook nog de zomer aan. Sommigen van ons blijven thuis of 
gaan in eigen land op vakantie, en anderen gaan toch naar het 
buitenland.  
Wij hopen dat U een goede tijd mag hebben. De kinderen een fijne 
vakantie.  

We moeten afwachten hoe alles verder gaat in september. We hopen 
dat we dan weer in de Kerk kunnen samenkomen. 
 
Corine, Marike en Clara wensen U alle een goede zomer toe.  
En Charles wensen wij heel veel sterkte met zijn herstel in Lutjebroek. 
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Als ik niet meer ….. 
 

Als ik niet meer goed kan lopen, 

                            geef jij mij dan jouw arm? 

                        Als ik niet meer op verbetering durf hopen, 

                        maak jij mijn koude hart dan warm? 

                        Als ik stilsta op deze aarde, 

                        die maar jakkert en maar jaagt, 

geef jij mijn leven dan weer waarde,                     

                        zodat mijn eenzaamheid vervaagt? 

                        Als ik schreeuw en huil van binnen, 

                        laat jij mij dan niet alleen? 

                     Wil jij dan iets voor mij verzinnen, 

                    draag jij mij door die moeite heen? 

                    Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht, 

                  als in de diepte van het leven, 

                  liefde niet alleen met woorden wordt gezegd, 

                maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven. 

 
Addy Oostdijk 

uit: Medemens5 
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Periode van 17 mei t/m 21 juni.  

De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn:  
   Twin Project, Stichting Merakel, Simavi, Mission Aviation Fellowship  
    (MAF),  Liliane Fonds, Leger des Heils en Inloophuis Pisa. 
De inkomsten uit de online collectezak waren nog niet bekend, maar de 
goede doelen hebben wel allemaal €150,- ontvangen. 
 
Bloemen waren er voor:  
- Mevr. M. Veldhuizen 
- Dhr. Kleton 
- Fam. Huitema 
- Mevr. Van der Ploeg 
- Mevr. De Kroon 
- Dhr. Lasschuit 
- Fam. Hermans 
- Dhr. Blaauwkamer 
 
 
  
 
 

 

Wie zijn wij?  
Wij zijn Wendy en Ilse, hulpverleensters 
bij HWK. HWK helpt al 40 jaar namens de 
kerken, alle mensen  die - waardoor dan 
ook – in problemen zijn geraakt.   HWK is 
een gezamenlijk initiatief van alle R.K. en    
P.K.N.-gemeenten in West-Friesland.   
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Ons werkgebied  beslaat alle dorpen en steden in het gebied tussen Hoorn, 
Obdam, Medemblik en Enkhuizen.  

Ons doel  is in crisissituaties adequaat en snel begeleiding en ondersteuning 
te geven en wegwijzer zijn naar andere hulpverlenende instanties.  
Zie je het even allemaal niet meer zitten en zou je daar wel eens met iemand 
over willen praten? Heb je verdriet, voel je je eenzaam, verkeer je in financiële 
nood? We zijn er voor iedereen die  tussen wal en schip belandt en even niet 
meer weet welke instantie hulp of steun kan bieden.    

We ontmoeten mensen graag persoonlijk en vellen geen oordeel.  
We bieden je een luisterend oor en nemen de tijd voor onze cliënten.   
In zo’n gesprek worden vaak onderliggende vragen en/of problemen ontdekt.   
Dan gaan we samen kijken naar mogelijkheden voor verbetering.  
Als we daarbij gebruik kunnen maken van reguliere hulpverlening, verwijzen 
we door of gaan samen daarmee in contact.  Begrip, tact, geduld en 
praktische hulp zijn de sleutelwoorden.   

De tijd en aandacht die HWK-medewerkers aan mensen besteden,  geeft hen 
vaak hun gevoel van eigenwaarde terug.   

Allerlei crises worden op professionele manier behandeld.   
• Onze hulp is direct en op maat.  
• Wij gaan vertrouwelijke om met de informatie.  
• De hulp is gratis en professioneel.   
• We hebben geen wachtlijst  

Je hoeft  geen lid van een kerk te zijn, wij helpen iedereen!   

Telefooncirkel  
In deze Coronatijd hebben we een telefooncirkel opgezet.   
Zo bieden we mensen die zich alleen voelen, een unieke mogelijkheid om 
nieuwe contacten te leggen. Je wordt  gebeld, maar belt zelf ook iemand 
anders op.    
Je bent dus niet een probleem, maar een deel van de oplossing.  

Inloop spreekuur  
We zijn dagelijks aanwezig op het inloopspreekuur van 10-12 uur in kerkelijk 
centrum”Het Octaaf”. JD Pollstraat 1  in Hoorn.  
Ook daar is iedereen welkom voor een luisterend oor,  een goed gesprek en 
het begin van een antwoord op je (eventuele) hulpvraag.    
 
Het telefoonnummer  – 0229-271684  
(krijg je een antwoordapparaat, dan word je snel teruggebeld)  

Ilse en Wendy 
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INDRUK - van Rob van Essen 

HET OUDE ABNORMAAL 
Er was weer een persconferentie, waarin de ‘intelligente lockdown’ opnieuw met 
enkele weken werd verlengd.  Er is een lied van Huub Oosterhuis, waarin we 
vrolijk over ‘deze wereld omgekeerd’ zingen.  
Erover zingen is mooi, maar onze werkelijkheid is tamelijk weerbarstig. Geen 
actiegroep heeft ooit Schiphol zo goed als plat gelegd of met zoveel succes voor 
een betere beloning van medisch personeel gepleit. Maar wat gebeurt er voor 
onze ogen?  Gesloten scholen en bedrijven, nauwelijks verkeersdoden, de smog 
verdwenen, inbraken drastisch afgenomen, applaus voor mensen in 
zorgberoepen.  En dat alles omdat de angst voor besmetting en dood ons de 
baas is geworden.  
Deze wereld omgekeerd zien, sommigen zien dit als de aankondiging van een 
kentering ten goede. Anderen stellen dat ‘de natuur terugslaat’ voor wat we haar 
aandoen. Zware broeders suggereren een goddelijk oordeel over…  Ja, over wat 
allemaal?  
Onze minister-president kondigt optimistisch een ‘nieuw normaal’ aan en een 
‘anderhalve meter samenleving’. Nu komt van dat ‘samen’ niet zoveel terecht, 
waar we met een boog om elkaar heen lopen. Zonder digitale hulpmiddelen, 
smartphones en educatieve apps zouden we in een communicatief luchtledig 
beland zijn. Wie in dit laatste een heerlijke nieuwe wereld ziet gloren, vergeet 
dat deze technologie bijdraagt aan vervuiling en uitputting van grondstoffen. En 
de satellieten die al de communicatie mogelijk maken zijn ook onderdeel van 
een bewapeningswedloop in de ruimte.   
Kortom, eigenlijk is er fundamenteel niet veel veranderd. Ja, we hebben 
collectief huisarrest gekregen en menigeen weet niet of hij/zij straks nog werk of 
een zaak heeft.  
Tegelijk kun je stellen dat we door het virus en de draconische maatregelen pas 
gaan zien dat we in een ‘oud abnormaal’ leefden. We hielden vluchtelingen 
buiten, leefden anderhalve meter en meer van daklozen en psychiatrische 
patiënten, doekten studierichtingen op die economisch onrendabel zijn en 
Schiphol is een rupsje nooit-genoeg. 
Dan waait er een virusje deze kant op en een liberale bewindsman zegt: 
‘Gezondheid gaat vóór economie’.  
Zoiets schreef prof. Bob Goudzwaard (VU) veertig jaar geleden.  Zijn ‘economie 
van het genoeg’ legde het af tegen het ‘groei-denken’. Het Conciliair Proces van 
de Wereldraad van Kerken, eind vorige eeuw, flopte omdat de kerken het te 
druk hadden met overleven. Als ik dit schrijf geldt de intelligente lockdown nog 
en vliegvakanties moeten even wachten. Samen zingen: ‘Eens komt de grote 
zomer’ mag ook nog niet. Terecht, want de Bijbelse toekomstverwachting vraagt 
om mensen die normaal met elkaar en de wereld omgaan. 
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Bedankjes. 
 

 
 

allen Gods onmisbare zegen toe en … blijf gezond!
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