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Pastoraal Team
Ten zuiden van de spoorlijn:
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Mw. T. Boender, tel. 54 26 14
Bovenkarspel:
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Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32
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Bovenkarspel:
Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86
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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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De kerkdiensten van onze Gemeente zijn elke zondag te volgen via de
Kerkomroep. Zie ook de website van de Oude Kerk.
30 augustus - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes

:
:
:
:

6 september - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

Afscheid ambtsdragers
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

20 september - 15.00 uur

Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Ceremoniemeester
Organist
Collectes

Ds. Nanne Haspels
Mw. Gerding
Hr. Spoelstra (o.v.)
Kerk en Dorcas
Mw. Dudink

Startzondag
(deze maal zonder ontbijt vooraf)

13 september - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

Ds. H. Bouma, Kampen
Mw. De Kroon
Hr. Ruiter (onder voorbehoud)
Kerk en Stichting Kartini

Ds. Nanne Haspels
Hr. Verbeek
Hr. Spoelstra (o.v.)
Kerk en St. Down Syndroom N.-Holland Noord
Hr. Visser
Afscheidsdienst Ds. Nanne Haspels
in de Westerkerk te Enkhuizen
(zie de aankondiging hiervan op pag. 7)

:
:
:
:
:

Ds. Nanne Haspels
Mw. De Kroon
Hr. Veenstra
Hr. Spoelstra (o.v.)
Kerk en Ziekenhuis in Jordanië

:
:
:
:
:

Ds. P. Verhoeff, Alkmaar
Mw. Boender
nog niet bekend
Kerk en Vredesweek
Fam. De Vries

27 september - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster
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4 oktober - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

:
:
:
:
:

Ds. M. van der Hout, Alkmaar
Mw. De Kroon
Mw. Janssen (o.v.)
Kerk en JOP
Hr. Lasschuit

De laatste Kroniek van een dorpsdominee (166)
Afgelopen nacht heb ik eindelijk weer eens lekker geslapen.
De temperatuur had zo’n beetje een christelijk niveau, na al die helse nachten.
Hopelijk hebt u allen de hitte goed doorstaan.
De laatste loodjes hangen aan mijn hengel: de drie startzondagen aan het
begin van een nieuw seizoen. Door de corona gaat het natuurlijk wel heel
anders dan gepland. Wel is er afscheid ambtsdragers op 6 september.
Charles Blaauwkamer neemt afscheid van de diaconie. Op anderhalve meter.
Een week later zouden we normaal gesproken open monumentendag hebben,
maar die gaat niet door. Wel hadden we gehoopt de startzondag met ontbijt
en quiz te kunnen doen, maar ook dat zal niet gebeuren. En dan de 20e, mijn
afscheid, dat ik het liefst in eigen kerk had gevierd. De oplossing die Hottem
aangedragen heeft zullen we als een goede tweede toejuichen. U leest er
elders vast meer over.
Dit alles neemt niet weg dat de liturgiecommissie zich wel over een thema
voor de drie zondagen heeft gebogen. We sluiten aan bij het landelijke thema
van de PKN: ‘Het goede leven’.
Je kunt daar van alles bij denken, maar ik dacht meteen aan mijn pensioen.
Vervolgens kwam bij mij de Thora op: Gods wegwijzing voor ons levenspad,
zodat we goed kunnen leven. In harmonie met jezelf, met anderen en met God.
Zo kan ieder zich er wat bij denken, dat goede leven. Een goede oefening voor
thuis. In elk geval zullen we in de komende drie diensten – de eerste drie van
september – telkens van verschillende mensen hun gedachten horen. Ook
muzikaal. We zijn nog bezig met de voorbereidingen op dit moment, dus veel
meer kan ik er nog niet over schrijven.
En dan mijn afscheid. Ik zou heel veel mensen willen bedanken voor hoe we
samen hebben geleefd en nagedacht en gezwegen en gezongen, gevochten,
gehuild, gebeden, gelachen, gewerkt en stilgestaan in verwondering over
Gods goedheid. Jullie zitten allemaal in mijn hoofd, ook wie ik maar een enkele
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keer gezien en gesproken heb. Zo draag ik deze gemeente mee en dat bezorgt
me goede, warme, respectvolle gevoelens.
All things must pass (George Harrison), aan alles komt een einde, maar in elk
einde gloort een nieuw begin.
Met broederlijke groet,
Nanne Haspels

Over de openstelling van de kerk voor fysieke diensten
Beste gemeenteleden,
Onlangs is onder de leden van onze kerkgemeenschap een enquete gehouden
over het eventueel openstellen van onze kerk voor fysieke diensten.
De uitkomst van de enquete gaf de voorbereidingsgroep en het moderamen
voldoende reden om (behoudens uiteraard het veranderen van de richtlijnen
van het RIVM) te proberen de kerk open te stellen vanaf 6 september.
23 augustus geldt daarbij als ‘oefenzondag’ voor de vrijwilligers. Naar
aanleiding van de bevindingen van die zondag zal de kerkenraad besllssen of
de kerk opengesteld wordt onder de voorwaarden die in het gebruikersplan,
het stoelenplan, en de protocollen zijn vastgelegd (het gebruikersplan zal op
onze site te vinden zijn)
Mensen die de kerkdiensten willen bezoeken kunnen mailen naar
aanmeldenkerkdiensten@deoudekerk.nl of bellen naar Marijke Vissers
(0228-516455) of Elly Lasschuit (0228-521702). Uiterste tijd daarvoor is
de vrijdag vòòr de kerkdienst om 19.00 uur. Mogelijk moeten Elly en Marijke
nog een keuze maken uit de mensen die zich hebben opgegeven en de
gegadigden melden of ze die zondag naar de kerk kunnen gaan.
Er is besloten dat bij de uitgang van de kerk - in de consistorie - een collectebus
komt te staan. De opbrengst uit die bus zal voor 40% naar de kerk gaan, en
voor 60% naar de diaconie.
Tijdens de diensten graag gebruik maken van een eigen liedboek. Men kan
eventueel een liedboek uit de kerk in bruikleen krijgen (er zal een lijst
bijgehouden worden van wie een liedboek meeneemt). De boeken zijn bedoeld
om de liedteksten mee te lezen. Het is niet de bedoeling om met elkaar te
gaan zingen (wilt u heel graag zingen, zing dan thuis ;)).
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De eerste dienst waarvoor u zich kunt aanmelden zal die van 6 september
zijn (met een kleine slag om de arm vanwege evt. nieuwe maatregelen van de
overheid en het formele kerkenraadsbesluit).

Afscheid van ds. Nanne Haspels
Beste gemeenteleden,
Het afscheid van ds. Nanne Haspels, na een predikantschap van 17 jaar in
onze gemeente, stond al heel lang gepland op 20 september 2020, op de
zondag die eigenlijk als onze startzondag ingepland stond.
En toen kwam de pandemie, en wisten we het eigenlijk allemaal niet meer.
Veel verder dan de verzuchting: ‘Hoe moet dat nu met Nanne’s afscheid’
kwamen we niet.
Dat we naar een een andere ruimte zouden zoeken voor dat afscheid wilde
Nanne eigenlijk niet; hij wilde afscheid nemen in zijn eigen kerk.
Toen werd het idee geboren om uit te wijken naar de Westerkerk te
Enkhuizen. Een grote kerk, een mooie sfeervolle ruimte waar we met elkaar gemeente en familie & vrienden van Nanne - in zouden passen. Geheel
volgens de regels zoals die door het RIVM zijn opgesteld en toch in kerkelijke
sfeer. En de kerk bleek op die dag vrij te zijn…. Nanne heeft er een nachtje over
geslapen, heeft het met Joki besproken, en heeft ingestemd met het plan om
zijn afscheid in de Westerkerk van Enkhuizen te houden. Zo kunnen we
afscheid nemen van Nanne, en Nanne van ons.
Ook is het een goede gelegenheid om elkaar weer te kunnen ontmoeten (denk
wel aan de 1,5 meter afstand).
U krijgt allemaal nog een uitnodiging, maar we kunnen u alvast wel zeggen dat
daarin zal staan dat u welkom bent voor de afscheidsdienst van Nanne op:
20 september om 15.00 uur in de Westerkerk te Enkhuizen

Belangrijk:
Als u deze afscheidsdienst wilt bijwonen, is het nodig dat u zich uiterlijk vrijdag
11 september hiervoor aanmeldt. In de uitnodiging zal staan hoe u dat kunt
doen.
Wij realiseren ons dat alles mogelijk niet door kan gaan wanneer de regels
weer strenger zouden worden. Daar willen we op dit moment echter niet van
uitgaan.
Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Marijke Vissers, scriba
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Kosters
Na het overlijden van Norman Petten heeft Piet Lasschuit de taken van
hoofdkoster eigenlijk geruisloos overgenomen. We zijn erg blij dat Piet dit
wil blijven doen. Hij wordt het vaste aanspreekpunt voor begrafenissen en
inlichtingen hierover.
Wel blijft aanvulling van het kostersteam welkom, want vele handen
maken licht werk.
Kerk schoonmaak
Over vele handen gesproken… Recent is de kerk door een grote ploeg
weer schoongemaakt. En hoewel niet normaal gebruikt was dit wel even
nodig. De schoonmaak zal weer maandelijks plaatsvinden, waarvoor onze
dank.
Open monumentendag OMD 2020
We hebben besloten dit jaar niet mee te doen aan OMD. Jammer, maar
gezien een hoop praktische punten ten tijde van de aanvraag zagen we
geen kans mee te werken. De topper bij ons is het beklimmen van de toren
en dat kan gewoon niet. Het programma van OMD Stede Broec vindt u in
de lokale kranten of op internet onder OMD Stede Broec.
De Driesprong Soos
Na jaren gebruik te hebben gemaakt van onze kerk is er besloten te
stoppen met de soos. Maar ze hadden nog wat in kas en hebben als dank
€ 200,- hiervan aan de kerk geschonken. Hiervoor onze hartelijke dank.
Hottem Veenstra

Op mijn leeftijd
heb ik alles al wel gedaan,
gezien en gehoord,
alleen onthou ik het niet….
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30 augustus
Kleur: groen, kleur van de hoop.
Lezingen: Romeinen 12: 1-8 en Matteüs 17: 14-20
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.

6, 13 en 20 september
Kleur: rood, kleur van vuur en de heilige geest.
Het thema van de diensten op deze zondagen is hetzelfde als het landelijke
thema rond startzondag: ‘HET GOEDE LEVEN – BLOEIEN IN GODS LICHT’.
"Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat
het goede leven ook alles met God te maken
heeft. Hij maakt het leven goed.
Niet in de zin van succesvol of moreel beter,
maar je leven - met alle vreugde en verdriet –
wordt in een ander kader gezet.
Het licht van God, het licht van vergeving, valt
over jouw leven."

Zie ook de Kroniek op pagina 5.
27 september
Kleur: groen, kleur van de hoop.
Lezingen: Filippenzen 2: 1-13 en Matteüs 21: 23-32
‘Je kunt beter nee zeggen en ja doen dan ja zeggen en nee doen’ (Mat. 21:31)

4 oktober
Kleur: groen, kleur van de hoop.
Lezingen: Jesaja 5: 1-7 en Matteüs 21:
33-43
‘Er was eens een landeigenaar die een
wijngaard aanlegde’ (Mat. 21: 33)
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Toelichting bij de collectes;
vergeet niet de online collectezak.

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.
6 september

Dorcas

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe
armoede, in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten,
ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke
overtuiging. Dorcas doet dit met langlopende
projecten m.b.t. werk en inkomen, water, hygiëne en gezondheid en
kinderontwikkeling. Overheden, kerken en lokale gemeenschappen worden
aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid voor het welzijn van armen
en verdrukten. Het gaat hierbij om ouderen, chronisch zieken, gevangenen,
mensen met een beperking. Persoonlijke aandacht staat steeds voorop. Bij
rampen biedt Dorcas concrete hulp, die gekoppeld is aan programma’s voor
wederopbouw en preventie.
Dorcas onderscheidt zich met de kernwaarden: Gelovig, Gedurfd en
Gezamenlijk!
13 september
In de kern Noordholland Noord, doet deze stichting heel veel goed werk in de
ondersteuning van gezinnen met een kind met het syndroom van Down.
Samen erover kunnen praten, de ervaringen delen en elkaar vragen stellen.
Mede hierdoor worden de gezinnen ondersteund en wordt het leven van het
kind en het gehele gezin er beter van.
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20 september

Ziekenhuis in Jordanië

Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek in
Jordanie. Vooral is daar zorg voor de Bedoeïenen. Een volk dat verspreid
leeft en vaak heel arm is. Zij zorgt voor en met hen. Bidt voor en met hen.
Geeft voorlichting over gezondheid en probeert een “ziekenhuis” draaiende
te houden. Echt een project dat onze steun heel erg hard nodig heeft en
meer dan verdiend.
27 september

Vredesweek

De opbrengst van deze collecte gaat naar Kerk in Actie en Pax.
Via hen ondersteunt de Protestantse Kerk vredesinitiatieven over de hele
wereld. Zo ook in Nigeria, waar de Nigeriaanse kerken slachtoffers van het
geweld helpen hun trauma's te verwerken. Christenen en moslims zijn daar
bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme.
4 oktober

JOP is de landelijke Jeugd Organisatie van de Protestantse
Kerk in Nederland. JOP is een beweging van en voor kinderen
en jongeren. JOP gelooft in kinderen en jongeren. JOP gelooft
ook in God. JOP wil met jou en jouw groep ontdekken wat geloven kan
betekenen.
Bij JOP gaat het vaak over God, jijzelf, jouw groep en de wereld om je heen.
Dat kun je op de website ook zien. Wat hebben God, jijzelf, jouw groep en de
wereld om je heen met elkaar te maken? Met JOP kun je dat ontdekken.

De vakantie zit er weer op. De school gaat weer beginnen. Het is nog altijd een
vreemde tijd. Hopelijk kunnen we binnenkort weer naar de kerk. Ook het
afscheid van Nanne komt nu snel dichter bij. Zo zijn er nog heel veel dingen
niet duidelijk en zijn we nog niet van het corona virus af. Het is en blijft nog
steeds spannend.
Wij weten nog niet of er ook in onze gemeente Stedebroec gecollecteerd gaat
worden, maar we wilden u toch hiervan op de hoogte brengen en hopen u
later te informeren.
Onze consulente Gerdine Klein zal ons dat laten weten. Wij steunen de
vluchtelingen kinderen in elk geval al wel met de kerstcollecte in onze kerk van
‘Kinderen in de knel’.
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Doe mee met de huisaan-huis-collecte van
Kerk in Actie
Een primeur! Voor het eerst
organiseert Kerk in Actie een
landelijke huis-aan-huiscollecte. Het
mooie van zo’n collecte is dat nog
veel meer mensen kunnen
kennismaken met Kerk in Actie en
ons werk kunnen steunen. Samen zetten we ons dit jaar in voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. We geloven dat mensen van harte
bereid zijn om hiervoor te geven. Doet u mee om de collecte tot een succes te
maken?r

Samen voor vluchtelingenkinderen
In de week van 29 november t/m 5 december 2020 gaan we in zoveel
mogelijk plaatsen in Nederland aan de deur collecteren. Dit is het collectedoel
van dit jaar:

Geef licht! Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden
bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn
hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika,
op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen?
Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een
beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op
een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in
een beter leven voor kinderen.

Bedankje.
Op deze manier wil ik iedereen hartelijk bedanken. Voor de lieve wensen van
beterschap, in de vorm van kaarten, telefoontjes en bezoekjes tijdens mijn
revalidatie na mijn hersenbloeding.
Ook hartelijk dank voor het schitterende boeket dat ik mocht ontvangen.
Vriendelijke groet,
Charles Blaauwkamer.
12

Coronalied

STRAKS BIJEEN
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.
En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.
En ik hoop dat we zullen ervaren,
In geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.

John Bell, vertaling Gert Landman
Video: https://www.youtube.com/watch?v=qZBrY77JklI&feature=youtu.be

Toelichting op dit lied > >
13

Toelichting door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse
Gemeente Enschede:
“STRAKS BIJEEN” is een splinternieuw lied! Het is een vertaling van 'We will
meet again' dat John Bell schreef in dit stadium van de coronatijd, waarin
mensen ernaar uit kijken elkaar weer te zien en te omhelzen.
Estonia
De oorspronkelijke Deense tekst is echter van de hand van Hans-Olav Moerk. In
een toelichting vertelt hij het verhaal dat hem inspireerde voor dit lied. Bij de
ramp met de veerboot Estonia in 1994, klommen twee mensen op de romp van
het gekapseisde schip en ontmoetten elkaar daar. Daar maakten zij de afspraak
dat, als zij het beiden zouden overleven, zij elkaar een half jaar later zouden
ontmoeten in een café in Oslo. Daarna sprongen ze in het water en probeerden
zwemmend zichzelf in veiligheid te brengen, terwijl er velen verdronken toen het
schip uiteindelijk zonk. En zo geschiedde: een half jaar later ontmoetten zij
elkaar, toen alle ellende, inclusief het verlies van geliefden, achter de rug was.
Hetzelfde gevoel kreeg de schrijver van het lied aan het begin van de coronatijd:
het zou een onheilspellende ramp worden, waarvan niemand op dat moment
wist hoe die zich verder zou ontwikkelen. Regeringsleiders wezen op de grootste
crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Vanuit dat gevoel schreef Moerk de tekst:
hoe opgelucht zullen we wel niet zijn, als alles achter de rug is. Zoals die twee
mensen in dat café in Oslo op een voorjaarsdag, een nieuwe morgen.
Profetie
Het lied is niet alleen tijdgebonden aan deze coronatijd (of aan het verhaal van
de Estonia). Uit de woorden spreekt een bijna eschatologische hoop, zoals we
die kennen van de profetische visioenen in de Bijbel. Over een wereld waar pijn
en angst en verdeeldheid voorgoed verleden tijd zijn en waarin we voor altijd op
een andere manier zullen leven. Een herademing na een tijd van lijden. Een
nieuw leven na de dood. Een openbaring. ‘Want', zo zegt de tekstdichter, ‘je
waardeert pas wat je hebt als je het mist'. In dat besef steunen de mensen
elkaar op hun levenspad, onderweg naar die nieuwe wereld.
Iona
John Bell, bekend als liedschrijver van de Iona-gemeenschap in Schotland,
schreef een eenvoudige, enigszins melancholische melodie. Gert Landman
bracht al meer van de Keltische spiritualiteit van Iona naar Nederland. De
mooiste zinsnede in zijn vertaling van dit lied is: ‘Wij omhelzen elkaar weer met
vrede: een gebaar dat bijzonder zal zijn.' Hij zet dat omhelzen namelijk op één lijn
met het delen van brood en wijn: samen-zijn krijgt hier een sacramentele
betekenis. De liefdevolle gemeenschap van mensen voor het aangezicht van
God.
Zo is dit lied niet alleen een lied van verlangen, maar ook een lied van
dankbaarheid voor alle goeds dat er zal zijn.
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Lieve mensen,
Door alle toestanden van het laatste halfjaar is ook ons jaarlijkse reisje erbij
ingeschoten!
Toch willen we proberen het een beetje goed te maken.

Marius van Dokkum - “Museumbezoekers”

We willen graag tweemaal met groepjes van 15 à 20 mensen naar de
expositie van Marius van Dokkum in Andijk.
We drinken daar dan koffie en krijgen er ook iets lekkers bij. We sluiten af
met een lunch bij het Keetje.
We zijn om 10.30 uur in Andijk en ± 13.00 uur bij het Keetje.
We gaan niet per bus, maar met personenauto’s.
Wilt u graag met ons mee? Geef u dan zo snel mogelijk op bij An de Kroon,
tel. 520886.
U kunt kiezen tussen 2 data en wel: donderdag 17 september of woensdag
23 september.
We horen graag van u!!
Hartelijke groeten, namens het Pastoraal team,
An de Kroon
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Periode van 5 juli t/m 9 augustus.
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd, zijn:

Voedselbank West-Friesland, Mission Aviation Fellowship (MAF), Inlia,
Amnesty International en Sensoor.
De inkomsten uit de online collectezak zijn nog niet bekend, maar de goede
doelen hebben wel allemaal €150,- ontvangen.
Verder heeft de diaconie twee extra giften gegeven aan Kerk In Actie,
t.w. € 500,- voor de coronabestrijding in crisisgebieden en € 1000,- voor de
ramp in Beiroet.
Bloemen waren er voor:
Fam. P. Pels, Mevr. luitenant Koffeman van het Leger des Heils,
Mevr. A. Roukema, dochter van mevr. Van der Ploeg, Dhr. C. Blaauwkamer,
Mevr. A. Kraal, Mevr. Verhoef en Fam. Postema.
Bedankjes.

Lieve mensen.
Wij waren zeer aangenaam verrast bij de ontvangst van 2 prachtige bossen
bloemen. Lia ter bemoediging bij een medisch onderzoek en ik voor mijn
bijdrage aan de uitzendingen op de zondagochtend via de kerkomroep (leuk
om te doen hoor).
Onze hartelijke dank.
Lia en Jan Menno Hermans

Lieve mensen,
Het was voor ons een grote verrassing dat wij de afgelopen week een
prachtig bos bloemen van de kerk mochten ontvangen.
Het heeft ons erg goed gedaan.
Heel hartelijk bedankt.
Lieve groeten,
van Gerry & Wiepko Postema, Schouw 25
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Column van Christine van Reeuwijk

Samen zingen
Sinds de kerkdeuren vanwege het coronavirus noodgedwongen dicht
blijven, mag ik een telefooncirkel van onze PKN-gemeente coördineren
en probeer ik een paar keer per week met alle liefde naar de verhalen
van aan huis gebonden ouderen te luisteren. Ze delen hun kostbare
momenten en hun zorgen over zichzelf en hun dierbaren en zijn soms
ook bang voor de toekomst. Al is ieders context en ieder mens anders,
in vrijwel elk telefoongesprek klinkt hetzelfde liedje van verlangen
door: konden we maar weer naar de kerk gaan, samen koffiedrinken en
vooral samen zingen.
De creatief vormgegeven online kerkdiensten van de afgelopen
maanden blijken voor velen een welkom alternatief te zijn.
De voorgangers, ambtsdragers, kosters, solisten en musici halen het
beste in zichzelf en elkaar naar boven. En er wordt door jong en oud
achter de schermen hard gewerkt en ook de technici verdienen een
groot compliment.
Toch klinkt het ook hol in zo’n lege kerk en wordt het gemis van de
vertrouwde zondagse rituelen per week sterker. Zoals iemand pas
verwoordde: ‘Ik wil weer om half tien klaarstaan, opgehaald worden
om naar de kerk te gaan en samen zingen.’
‘Wanneer mogen de kerkdeuren weer open? Wanneer kunnen we
elkaar weer ontmoeten en corona-proof zingen?’ Alle onzekerheid
maakt het er ondertussen niet makkelijker op en ik blijf me ook
afvragen waarom men nu toch zo graag met elkaar wil zingen. Ik
probeerde het in woorden te vangen, keerde me naar binnen en diepte
een antwoord op: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die u en
jou en mij verbindt met Hem.
Laten we, zolang we deze coronatijd met elkaar moeten zien uit te
zingen, ons lied van verlangen blijven neuriën. En als we weer uit volle
borst mogen meezingen de mensen die ook dan niet naar de kerk
kunnen gaan niet vergeten. Pas dan zal onze samenzang niet meer hol
klinken.
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Wie?
Er was een man, een rijke man
zo één die wel wat missen kan,
die op een avond na zijn werk,
dacht: “Kom, ik geef iets aan de kerk.
Maar deze keer geen zak met poen,
ik kan beter iets gaan doen.”
Dus bracht hij ’s avonds op de fiets
het blaadje rond, dat kostte niets.
Er was een vrouw, een arme vrouw,
zo één: de hele dag in touw,
die op een avond na haar werk,
dacht: “Kom, ik doe iets voor de kerk.
Maar geen klusjes deze keer
aan centen heeft de kerk veel meer.”
Dus legde ze wat geld opzij
en nam die avond lekker vrij.
Wat ik nu graag eens weten zou:
wie van beiden heeft er nou
het meest gegeven volgens jou?
Die rijke man of arme vrouw?

Uit: Oog in oog – Bijbelse gedichten
Christien Crouwel
bij Mracus 12: 41-44
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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

23 september - 19.00 uur
Inleveren bij:
Mw. M.L.D Veenstra-Maatman

Voor verhuizing, opzegging, nieuwe abonnee
kunt u bellen of schrijven naar:
Mw. E. Lasschuit
Hertog Albrechtstraat 404 1613 GZ Grootebroek
Telefoon 52 17 02
e-mail: ledenadministratie@deoudekerk.nl
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