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Pastoraal Team
Ten zuiden van de spoorlijn:
Grootebroek:
Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71
Mw. T. Boender, tel. 54 26 14
Bovenkarspel:
Mw. E. Jonkman, tel. 06-15273488
Mw. H. Blom, tel. 51 36 87
Ten noorden van de spoorlijn:
Grootebroek:
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32
Mw. I. Henken, tel. 0229-84 06 90
Bovenkarspel:
Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86
Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36
ZWO Stede Broec
Coördinatie: Hr. Ch. Blaauwkamer
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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TER OVERWEGING

Het lied “Niet alleen”
Een speciaal bedankje
van de campagne
#Nietalleen in de vorm
van een lied
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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.
Op dit moment kunt u onze kerkdiensten nog niet bezoeken. Zie voor
verdere informatie de hiervolgende rubriek.
24 januari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

:
:
:
:
:

31 januari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster
7 februari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster
14 februari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
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Bevestiging ambtsdrager
Ds. P. Verhoeff, Alkmaar
Hr. Veenstra
Hr. Spoelstra
Kerk en St. Voedselbank West Friesland
Hr. Visser
Zondag Septuagesima

:
:
:
:
:

Mw. ds. H. Borst, Enkhuizen
Mw. Boender
Mw. Schuijtemaker
Kerk en ‘Kerk in Actie’
Hr. en Mw. De Vries

:
:
:
:
:

Zondag Sexagesima
Mw. E. Jeunink, Hoorn
Mw. Gerding
Hr. Spoelstra
Kerk en Werelddiaconaat – Watersnood
Hr. Lasschuit

:
:
:
:
:
:

Zondag Quinquagesima
Mw. ds. M. Kraak, Opperdoes
Hr. Verbeek
Mw. Janssen
Kerk en St. June
Willie Visser (onder voorbehoud)
Hr. Swier

21 februari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Kinderkerk
Collectes
Koster

Zondag Invocabit Eerste zondag 40 dagen tijd
:
:
:
:
:
:

28 februari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Kinderkerk
Collectes
Koster

Leger des Heils
Mw. De Kroon
Mw. Schuijtemaker
Ludo Luckerhoff (o.v.)
Kerk en ‘40 dagen tijd’ - IK BEN ER VOOR JOU
Mw. Dudink
Zondag Reminiscere

:
:
:
:
:
:

Ds. C. Mataheru, Hoorn
Hr. Veenstra
Hr. Ruiter
Geeske Dudink (o.v.)
Kerk en ‘40 dagen tijd’ - IK BEN ER VOOR JOU
Hr. Visser

Jammer genoeg kunt u vanwege de Corona-maatregelen op dit
moment onze kerkdiensten nog niet bezoeken.
Zodra de diensten wel weer opengesteld kunnen worden, zal dat op de
website van de Oude Kerk worden vermeld.

Als u dan de dienst wilt bezoeken, kan dat alleen nadat u zich hebt
aangemeld. U kunt zich aanmelden voor vrijdagavond 19.00 uur door
te mailen naar: aanmeldenkerkdiensten@deoudekerk.nl of bellen naar
Marijke Vissers (516 455) of Elly Lasschuit (521 702).
Vrijdagavond of zaterdagochtend krijgt u bericht of u een plaatsje in de
kerk hebt voor die zondag.
Hoort u niets terwijl u zich wel hebt opgegeven, belt u dan even?
Met vriendelijke groet,
Marijke Vissers
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Jaar
van
het
vaccin
Column
Classis-predikant Wim Beekman verwondert zich over het
verzet tegen het coronavaccin.

/ŬǀĞƌǁŽŶĚĞƌŵŝũŽǀĞƌŚĞƚǀĞƌǌĞƚƚĞŐĞŶŚĞƚĐŽƌŽŶĂǀĂĐĐŝŶ͘ϮϬϮϬǁĂƐŚĞƚ
ũĂĂƌǀĂŶŚĞƚǀŝƌƵƐ͘DĞƚĂŶŐƐƚ͕ǀĞƌĚƌŝĞƚĞŶǌŽƌŐ͘sĂŶŚĂƌƚĞŚŽŽƉŝŬĚĂƚϮϬϮϭ
ŚĞƚũĂĂƌǀĂŶŚĞƚǀĂĐĐŝŶǌĂůǁŽƌĚĞŶ͘,ŽƉĞůŝũŬŝƐĚĞǌĞǌŽŵĞƌĚĞƉĂŶĚĞŵŝĞ
ǀŽŽƌďŝũ͘
ĞŶũĂĂƌůĂŶŐŚĞďďĞŶǁŝũŐĞǀƌĞĞƐĚ͕ŐĞůĞĚĞŶ͕ŐĞŬůĂĂŐĚ͕ŽŶƐŚĞƌƉĂŬƚ͕ŽŶƐ
ďĞƉĞƌŬƚ͕ǀŽŽƌĞůŬĂĂƌŐĞǌŽƌŐĚ͕ŶĂĂƌĞůŬĂĂƌŽŵŐĞǌŝĞŶ͕ďŽǀĞŶŽŶǌĞŬƌĂĐŚƚĞŶ
ŐĞǁĞƌŬƚŵŝƐƐĐŚŝĞŶ͕ŽŶƐǌĞůĨŵĂĐŚƚĞůŽŽƐƐƚŝůŐĞǌĞƚǁĞůůŝĐŚƚ͕ĞŶǀŽŽƌĂů
ƵŝƚŐĞǌŝĞŶŶĂĂƌŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞǌĞƉůĂĂŐ͘
EƵŐůŽŽƌƚĞƌůŝĐŚƚĂĂŶŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞƚƵŶŶĞů͕ĞŶŶƵƌŝũǌĞŶĞƌďŝũ
ƐŽŵŵŝŐĞŶďĞĚĞŶŬŝŶŐĞŶ͘ĂƚďĞŐƌŝũƉŝŬŶŝĞƚ͘/ŬďĞŶŽƉŐĞŐƌŽĞŝĚŵĞƚ
ŝŶĞŶƚŝŶŐĞŶ͘DŝũŶŵŽĞĚĞƌǌĞŝĚĂƚĚĞǌĞƚŽƚĚĞǌĞŐĞŶŝŶŐĞŶǀĂŶŽŶǌĞƚŝũĚ
ďĞŚŽŽƌĚĞ͘
ĞƐƚŝũĚƐŬŽŶŝŬĚĂƚŽŵŵŝũŚĞĞŶǌŝĞŶĞŶŚŽƌĞŶ͘sĞƌŚĂůĞŶǀĂŶŵŝũŶ
ŐƌŽŽƚŽƵĚĞƌƐŽǀĞƌŚƵŶŬŝŶĚĞƌƚŝũĚ͕ǁĂĂƌŝŶƚǇĨƵƐ͕ĐŚŽůĞƌĂĞŶ^ƉĂĂŶƐĞŐƌŝĞƉ
ƌŽŶĚŐŝŶŐĞŶ͘ĞĞůĚĞŶƵŝƚǀĞƌƌĞůĂŶĚĞŶǀĂŶŵĞŶƐĞŶĚŝĞĞĞŶ
ƉŽŬŬĞŶĞƉŝĚĞŵŝĞŚĂĚĚĞŶŽǀĞƌůĞĞĨĚ͕ĞŶĚĂĂƌŵŝƐǀŽƌŵŝŶŐĞŶĂĂŶŚĂĚĚĞŶ
ŽǀĞƌŐĞŚŽƵĚĞŶ͘
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ĞŶǀƌŽƵǁďŝũŽŶƐŝŶĚĞďƵƵƌƚĚŝĞŵŽĞŝůŝũŬŬŽŶůŽƉĞŶ͕ŽŵĚĂƚǌŝũ
ŬŝŶĚĞƌǀĞƌůĂŵŵŝŶŐŚĂĚŐĞŚĂĚ͘'ĞǌŝŶŶĞŶǁĂĂƌĞĞŶŬŝŶĚǁĂƐŐĞƐƚŽƌǀĞŶ
ǀĂŶǁĞŐĞŵĂǌĞůĞŶ͕ŬŝŶŬŚŽĞƐƚŽĨĚŝĨƚĞƌŝĞ͘/ŬǁŝƐƚǁĂĂƌŽŵŵŝũŶŐĞǀƌĞĞƐĚĞ
ŝŶĞŶƚŝŶŐĞŶŶŽĚŝŐǁĂƌĞŶ͘
dŽĞŶǁŝũǌĞůĨŬŝŶĚĞƌĞŶŬƌĞŐĞŶ͕ǀŝĞůĞƌĂůƐƉŽĞĚŝŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌŚĞƚ
ǀĂĐĐŝŶĂƚŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĚĞŵĂƚ͘sĂŶŝĞĚĞƌŬŝŶĚǁĞƌĚĞŶĚĞƉƌŝŬŬĞŶŝŶĞĞŶ
ďŽĞŬũĞďŝũŐĞŚŽƵĚĞŶ͘/ĞĚĞƌĞǀĂĐĐŝŶĂƚŝĞǌŽƌŐĚĞŐĞŚĞŝĚǀŽŽƌĞĞŶ
ĚŽŽƌǁĂĂŬƚĞŶĂĐŚƚ͕ŵĂĂƌĂůƐŽƵĚĞƌƐǁŝƐƚũĞǁĂĂƌũĞŚĞƚǀŽŽƌĚĞĞĚ͘
ůƐĚŽŵŝŶĞĞǀĞƌǁŽŶĚĞƌŝŬŵŝũŽǀĞƌŐĞůŽǀŝŐĞŶĚŝĞŐĞĞŶǀĂĐĐŝŶĂƚŝĞǁŝůůĞŶ
ǀĂŶǁĞŐĞŚƵŶŐĞůŽŽĨ͘/ŬďĞŶŽƉŐĞŐƌŽĞŝĚŽƉĚĞsĞůƵǁĞ͕ŝŬŬĞŶĚĞŐĞůŽǀŝŐĞ
ǀƌĞĞƐǀŽŽƌĞĞŶǀĂĐĐŝŶǀĂŶŶĂďŝũ͘ŶŽŽŬĚĞǁŽƌƐƚĞůŝŶŐĚŝĞŚĞƚŝŶƐŽŵŵŝŐĞ
ŐĞůŽǀŝŐĞŐĞǌŝŶŶĞŶŵĞƚǌŝĐŚŵĞĞďƌĞŶŐƚ͘
“Ons leven ligt in Gods hand. Het is aan Hem om ons te behoeden en te
ďĞǁĂƌĞŶŝŶŐĞǀĂĂƌ͘,ĞƚŝƐŶŝĞƚĂĂŶĚĞŵĞŶƐĞŶŽŵĚĂĂƌŽƉǀŽŽƌƵŝƚƚĞůŽƉĞŶ͘
ĂĂƌŽŵĚƵƐŐĞĞŶďƌĂŶĚǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ͕ĞŶŽŽŬŐĞĞŶ
kindervaccinatieprogramma.”
,ĞƚĚŽĞƚŵŝũĚĞŶŬĞŶĂĂŶĚĞŵĂŶŽƉŚĞƚŵĞĞƌǁŝĞŶƐďŽŽƚǌŝŶŬĞŶĚĞŝƐ͘
“Laat mij u redden”, biedt een passerende schŝƉƉĞƌǌŝũŶŚƵůƉĂĂŶ͘DĂĂƌĚĞ
man in nood weigert. “God zal mij redden.” Tot drie keer toe slaat de man
ŚƵůƉĂĨ͕ǌŝŶŬƚĚĂŶĞŶǀĞƌĚƌŝŶŬƚ͘
Bij de lieve Heer aangekomen klaagt hij zijn nood. “Ik vertrouwde op U. Ik
was in nood en U hebt mij niet gered.” “DrieŬĞĞƌŚĞďŝŬĞĞŶďŽŽƚ
gestuurd om je veilig aan wal te brengen”, zegt de lieve Heer, “drie keer
heb je mijn hulp afgeslagen. Wat had ik meer kunnen doen?”
ĞƉĂŶĚĞŵŝĞŝƐĞĞŶƉůĂĂŐǀĂŶĂůůĞĞĞƵǁĞŶ͘,ĞƚǀĂĐĐŝŶŝƐĞĞŶǌĞŐĞŶŝŶŐǀĂŶ
ŽŶǌĞƚŝũĚ͘,ĞƚďĞŚŽĞĚƚǀŽŽƌŽŶŚĞŝů͘/ŬŚĞďŵŝũŶŵĞĚĞŵĞŶƐĞŶ͕ŵŝũŶ
ĚŝĞƌďĂƌĞŶ͕ŵŝũǌĞůĨĞŶŽŽŬĚĞůŝĞǀĞ,ĞĞƌǀĞĞůƵŝƚƚĞůĞŐŐĞŶĂůƐŝŬĚĞǌĞǌĞŐĞŶ
ůĂĂƚůŝŐŐĞŶ͘
ĞĚĞŶŬŝŶŐĞŶŬĂŶŝŬŶŝĞŵĂŶĚŽŶƚŶĞŵĞŶ͘tĞůŝĞĚĞƌĞĞŶŐĞǌĞŐĞŶĚϮϬϮϭ
ǁĞŶƐĞŶ͘

Uit de Leeuwarder Courant
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24 januari

derde zondag van Epifanie

Kleur: rood, kleur van vuur en de Heilige Geest.
Lezingen: Samuel 3 :1-10 en Marcus 1: 14-20
Jezus sprak tot de vissers Simon en Andreas: “Kom, volgt mij”. (Marcus 1: 17)

31 januari

vierde zondag van Epifanie /Septuagesima

Kleur: groen, kleur van barmhartigheid en de hoop.
Lezingen: Deuteronomium 18: 15-20 en Marcus 1: 21-28
Jezus zei tegen de onreine geest in de man: “Zwijg stil en ga weg”.
(Marcus 1: 25)

7 februari

vijfde zondag van Epifanie /Sexagesima

Kleur: groen, kleur van barmhartigheid en de hoop.
Lezingen: 2 Koningen 4: 18-37 en Marcus 1: 29-39
Jezus pakte de schoonmoeder van Petrus bij de hand, deed haar opstaan en
ze werd vrij van koorts. (Marcus 1: 31)

14 februari

zesde zondag van Epifanie / Quinquagesima

Kleur: groen, kleur van barmhartigheid en de hoop.
Lezingen: 2 Koningen 5: 1-15b en Marcus 1: 40-45
Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. (Marcus 1: 42)

21 februari

eerste zondag van de 40 dagen / Invocabit

Kleur: paars, kleur van inkeer en verootmoediging.
Lezingen: 1 Petrus 3: 18-22 en Marcus 1: 12-15
Jezus zei: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij’.
(Marcus 1: 15)

28 februari tweede zondag van de 40 dagen /
Reminiscere
Kleur: paars, kleur van inkeer en verootmoediging.
Lezingen: Koningen 19: 9-18 en Marcus 9: 2-10
Elia verscheen hen, samen met Mozes en zij
onderhielden zich met Jezus. (Marcus 9: 4)
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Periode van 6 december t/m 10 januari.
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn:

Kerk in Actie – “Versterk de Kerk”, Lilianefonds, St. Voedselbank,
Kinderen in de Knel, Leger des Heils, Inlia en Amnesty International.
De inkomsten uit de online collectezak waren nog niet bekend.
BLOEMEN waren er voor:
- Dhr. Blaauwkamer
- Mevr. Verhoef
- Mevr. Van der Vlies,
- Mevr. Broekstra,
- Dhr. Strating
- Mevr. Lasschuit

- Mevr. Monen
- Moeder van ds. Letteboer
- Ds. Borst
- Mevr. Schuijtemaker
- Mevr. Vissers
- Mevr. Tol

Toelichting bij de collectes

24 januari

Stichting 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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31 januari

Kerk in Actie

‘Kerk in Actie’ is de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk
Nederland.
7 februari

Werelddiaconaat Watersnood

Deze zondag is ooit gekozen vanwege de watersnoodramp, die in de nacht
van 31 januari op 1 februari 1953 grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en
Brabant onder water zette. Er waren bijna 1.800 doden en 72.000 mensen
werden geëvacueerd en ook de materiële schade was groot. Uit heel de
wereld is toen hulp geboden: voedsel en allerlei goederen om de slachtoffers
te helpen.
Uit dankbaarheid voor de hulp die toen ontvangen is, hebben de kerken een
jaarlijkse zondag “Werelddiaconaat” op de eerste zondag van februari
vastgesteld. Om die dankbaarheid ook in daden om te zetten en waar
mogelijk zelf ook hulp te verlenen aan mensen en gebieden in de wereld die,
net als Nederland in 1953, in rampzalige omstandigheden verkeren.
14 februari

Stichting June heeft als missie: de
levensomstandigheden in Gambia
verbeteren.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.
21 en 28 februari

40dagen Project

Zie de rubriek van de ZWO op pagina 13..

Bedankje
Dank!
Hartelijk dank voor de mooie bloemen, die ik kreeg van de kerk! En ook
dank, voor het meeleven in deze voor mij zo moeilijke tijd!
Het ga u allen goed!!
Hartelijke groeten van
Hannie van Wielink
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Het nieuwe jaar is weer begonnen en er staan weer allerlei zaken op
het programma.
Op zondag 17 januari gaat actie
kerkbalans van start. De start gaat dit
jaar iets anders, maar de startdatum
blijft. Ook blijft het nodig om een
succesvolle actie te hebben. In de brief
die u krijgt ziet u een verkorte begroting,
zodat u kunt zien waaraan uw gelden
worden besteed. Belangrijke posten zijn
pastoraat en kerkgebouw.
Periodiek schenken
Ook willen wij u weer graag wijzen op de mogelijkheden van
periodiek schenken. Informatie met folder vindt u op de website, maar
u kunt ook leden van het CvK vragen naar de mogelijkheden. Een
aantal gedrukte exemplaren is beschikbaar, die we u kunnen bezorgen
of toesturen via ledenadministratie@deoudekerk.nl
Collectebonnen
Vooral in tijden dat het gaan naar de
kerk lastig is willen wij u ook wijzen op
de mogelijkheden van collectebonnen.
Op deze manier kunt u toch, hoewel
minder persoonlijk, bijdragen aan de
collectes. U kunt bestellen via
kerkbalans@deoudekerk.nl of de
website.
Voegwerk oost muur van de kerk
Vorige week is de steiger geplaatst en
het plan is dat er binnen-kort wordt
begonnen met het vervangen van de
voegen.
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Beeld en Geluid
We zijn bezig de wensen en mogelijkheden te inventariseren, waarbij
het uitgangspunt is dat we kiezen voor een installatie waarmee we
weer jaren vooruit kunnen. We houden u op de hoogte.
Hottem Veenstra

Zo, een nieuw jaar weer begonnen. Iedereen wensen wij
natuurlijk een mooi en zo “gewoon mogelijk” jaar.
Ook voor onszelf hebben we de wens dat we tot een goede
uitkomst van ons werk mogen komen.
Werkend in het vertrouwen in de leiding van onze Heer, en gesteund door u
allen.
En dan de huidige stand van zaken.
Welnu, de afgelopen periode is er helaas niet veel gebeurd. In de Kerst-tijd zijn
er geen gelegenheden om eventueel met kandidaten in gesprek te gaan, en
de scherpere corona maatregelen maakte het ook niet mogelijk om elders
kerkdiensten te gaan bezoeken.
Wel zijn we iets verder met een paar kandidaten. Helaas heeft er eentje
afgehaakt, maar er zijn ook weer 2 nieuwe sollicitaties binnengekomen. Een
daarvan hebben we helaas snel moeten afwijzen, maar van de ander willen
we graag meer weten.
Kortom: we zitten zeker niet op een dood spoor, maar we zijn er nog echt niet
en er is nog veel werk te doen.
Tot de volgende keer
Dirk Verbeek
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40dagentijd 2021: Ik ben er voor jou
De veertigdagentijd komt er alweer aan.
We realiseren ons dat we al bijna een jaar
in de coronatijd zitten. Hopelijk komt er
nu snel een einde aan deze tijd. We
kunnen nu geen activiteiten in de kerk
organiseren.
We hopen u toch op de hoogte te kunnen
houden van het project:
IK BEN ER VOOR JOU.
Het is een mooi thema, zeker nu we niet
echt bij elkaar kunnen komen in onze
oude kerk.
Wij wensen U alle een goede tijd op weg
naar Pasen.

Projecten:
Zondag 21 februari
Door de economische
situatie zien veel
mensen in Moldavië
geen
andere
mogelijkheid dan voor
korte of langere tijd in
het buitenland te gaan
werken. Dat betekent
dat veel kinderen en
ouderen
alleen
achterblijven. Hoewel
kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen
en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke
gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen
kunnen helpen.
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Zondag 28 februari
In Nederland gaan er steeds minder
mensen naar de kerk. Maar dat betekent
niet dat er geen behoefte is aan
zingeving. Kerken spelen hierop in met
alternatieve vormen van kerk zijn. Hier
delen ze het Evangelie op een manier die
aansluit bij waar mensen naar op zoek
zijn.

De campagne #Nietalleen lanceert het lied ‘Niet alleen’.
De coronacrisis bracht vanaf maart veel mensen in het nauw: het
sociale leven viel stil, en voor ouderen en hulpbehoevenden werd het
moeilijker om hulp te ontvangen.
Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelden daarom de krachten
via het platform #Nietalleen. Wie boodschappen of medicijnen nodig
had, of juist een luisterend oor, kon bellen naar het landelijke
#Nietalleen-nummer en werd indien nodig in contact gebracht met
vrijwilligers in de buurt. Ook nu nog is de telefoonlijn actief; deze kan
indien nodig weer opgeschaald worden.
Als bedankje voor al die vrijwilligers is er nu het lied ‘NIET
ALLEEN’, gemaakt door Mensenkinderen en Lydia van Maurik.
“We zijn dankbaar voor alle inzet in het land en het signaal dat we
hiermee als kerken hebben gegeven. We hebben mensen kunnen laten
merken dat ze niet alleen staan. God gaf ons aan elkaar en dat hebben
we met elkaar uitgedragen.” Het lied is ook geschikt om te gebruiken
in vieringen.
Hierna ziet u de tekst van het lied:
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Bron: Bonnefooi

Bij de omslagfoto.
Zo mooi zijn de
Oisterwijkse Vennen
in februari.

Februari
februari-licht
februari-lucht
kale takken tegen de grijze hemel
misschien komt er sneeuw...
februari-licht
nog-winter-licht
februari-licht
februari-lucht
silhouetten van vogels
tegen een strakblauwe hemel
de zon is al warm
februari-licht
bijna-lente-licht
februari
winter en lente
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Omslagfoto

Zo mooi zijn de
Oisterwijkse Vennen
in februari.

Februari
februari-licht
februari-lucht
kale takken tegen de grijze hemel
misschien komt er sneeuw...
februari-licht
nog-winter-licht
februari-licht
februari-lucht
silhouetten van vogels
tegen een strakblauwe hemel
de zon is al warm
februari-licht
bijna-lente-licht
februari
winter en lente
tegelijk
van welke kant bekijk
jij het leven...?

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO
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Inleverdata voor kopij in 2021
uiterste kopijdatum
woensdag 19.00 uur

eerste zondag
in kerkblad

17 februari

28 februari

31 maart

11 april

12 mei

23 mei

23 juni

4 juli

11 augustus

22 augustus

22 september

3 oktober

3 november

14 november

8 december

19 december

2022
12 januari

23 januari
19

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

17 februari 2021 - 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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