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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. 06 152 73 488
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,
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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Kerkdiensten
Op dit moment zijn de kerkdiensten van onze Gemeente alleen te volgen
via de Kerkomroep. Zie de website van de Oude Kerk
Wanneer de kerkdiensten weer bijgewoond mogen worden, hoort u dit
bijtijds en moeten mensen zich aanmelden. Zij kunnen mailen naar:
aanmeldenkerkdiensten@deoudekerk.nl of bellen naar Marijke Vissers
(0228-51 64 55) of Elly Lasschuit (0228-52 17 02). Uiterste tijd
daarvoor is de vrijdag vóór de kerkdienst om 19.00 uur.
28 februari – 10.00 uur

Zondag Reminiscere
Tweede zondag 40dagen tijd

Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes

:
:
:
:

Kinderkerk
Koster

:
:

Ds. C. Mataheru, Hoorn
Hr. Veenstra
Hr. Ruiter
Kerk en 40dagen tijd - Protestantse Kerk
Missionair Werk
Geeske Dudink (o.v.)
Hr. Visser
7 maart – 10.00 uur
Zondag Oculi – Heilig Avondmaal
Derde zondag 40dagen tijd
(zie kerkenraad p. 6)

Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes

:
:
:
:

Kinderkerk
Koster

:
:
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Ds. L. van Loo, Hoogkarspel
Mw. Boender
Mw. Janssen
Kerk en 40dagen tijd –
Christelijke minderheid in het
Midden-Oosten
Nel Kleton (o.v.)
Mw. en Hr. de Vries

14 maart – 10.00 uur

Zondag Laetare
Vierde zondag 40dagen tijd

Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes

:
:
:
:

Kinderkerk
Koster

:
:

21 maart – 10.00 uur

Zondag Judica
Vijfde zondag 40dagen tijd

Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes

:
:
:
:

Kinderkerk
Koster

:
:

28 maart – 10.00 uur

Ds. H. Haandrikman, Enkhuizen
Hr. Verbeek
Hr. Ruiter
Kerk en 40dagen tijd – Een beter
inkomen voor Javaanse boeren
Ludo Luckerhoff
Hr. Swier
Palmzondag
Zesde zondag 40dagen tijd

Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes

:
:
:
:

Kinderkerk
Koster

:
:

1 april – 19.30 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

Ds. A. Haaima, Ermelo
Mw. Gerding
Hr. Spoelstra
Kerk en 40dagen tijd – Ondersteuning
diaconaat in arme regio’s
Willie Visser (o.v.)
Hr. Lasschuit

Mw. ds., N. Letteboer, Den Helder
Mw. de Kroon
Hr. Spoelstra
Kerk en 40dagen tijd – Jongeren
doorleven het paasverhaal
Geeske Dudink (o.v.)
Mw. Dudink
Witte Donderdag – Heilig Avondmaal

:
:
:
:
:

Ds. L. van Loo, Hoogkarspel
Hr. Veenstra
Hr. Spoelstra
Geen collecte
Hr. Visser
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2 april – 19.30 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

Goede Vrijdag
:
:
:
:
:

4 april – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster

Mw. ds. N. Letteboer, Den Helder
Mw. Boender
Hr. Spoelstra
Geen collecte
Hr. en Mw. de Vries
Pasen

:
:
:
:
:
:

Mw. ds. N. Letteboer, Den Helder
Mw. Gerding
Niet bekend
Kerk en St. Kartini
Nel Kleton (o.v.)
Hr. Lasschuit

:
:
:
:
:
:

Mw. ds. T.H.M. Allewijn, Landsmeer
Hr. Verbeek
Mw. Janssen
Kerk en Dorcas
Willie Visser
Hr. Swier

11 april – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster

Van de Kerkenraad
sŝĞƌŝŶŐ,ĞŝůŝŐǀŽŶĚŵĂĂů


ĞƐƚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůĞĚĞŶ͕

hŚŽŽƌƚŚĞƚǌŽŶĚĂŐƐďŝũĚĞŽŶůŝŶĞĚŝĞŶƐƚĞŶ
regelmatig: “Laten we ons als broeders en
zusters met elkaar verbonden voelen”. Goed
ĚĂƚǁĞĚĞĚŝĞŶƐƚĞŶǌŽŽŽŬĞĐŚƚƐĂŵĞŶŬƵŶŶĞŶďĞůĞǀĞŶ͘
EƵǌŝũŶĞƌďŝŶŶĞŶŬŽƌƚǁĞĞƌƚǁĞĞŵŽŵĞŶƚĞŶǁĂĂƌŽƉǁŝũŚĞƚ,ĞŝůŝŐ
ǀŽŶĚŵĂĂůǌŽƵĚĞŶǀŝĞƌĞŶ͘tĞŚŽƌĞŶŽŵŽŶƐŚĞĞŶĚĂƚŵĞŶƐĞŶĚŝƚ
ďĞƚĞŬĞŶŝƐǀŽůůĞƐĂĐƌĂŵĞŶƚŵŝƐƐĞŶ͘,ĞƚŝƐĂůǌŽůĂŶŐŐĞůĞĚĞŶĚĂƚǁĞŚĞƚ
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ƐĂŵĞŶŚĞďďĞŶŬƵŶŶĞŶǀŝĞƌĞŶ͘tĂƚǌŽƵŚĞƚŵŽŽŝǌŝũŶĂůƐĚĂƚǁĞĞƌǌŽƵ
ŬƵŶŶĞŶ͘
ĂĂƌŽŵǁŝůůĞŶǁĞŽŽŬĚĞǀŽŶĚŵĂĂůƐǀŝĞƌŝŶŐĞŶŽŶůŝŶĞŚŽƵĚĞŶ͘tĞ
ŚĞďďĞŶŚĞƚŽǀĞƌĚĞĚŝĞŶƐƚĞŶǀĂŶǌŽŶĚĂŐϳŵĂĂƌƚĞŶĚĞtŝƚƚĞŽŶĚĞƌĚĂŐͲ
ǀŝĞƌŝŶŐŽƉϭĂƉƌŝů͘
/ŶĚĞŬĞƌŬǁŽƌĚƚĚĂŶ͕ďŝŶŶĞŶĚĞŽƌŽŶĂͲŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ͕ŚĞƚĂǀŽŶĚŵĂĂů
ŐĞǀŝĞƌĚ͘ŶŽƉŚĞƚǌĞůĨĚĞŵŽŵĞŶƚŬƵŶŶĞŶǁĞĚĂƚĚĂŶƚŚƵŝƐŵĞĞǀŝĞƌĞŶ͕
ŵĞƚǁĞůŝƐǁĂĂƌĞŝŐĞŶďƌŽŽĚĞŶǁŝũŶ͘͘
tĞŚŽƉĞŶĚĂƚĚĂƚďŝũĚƌĂĂŐƚĂĂŶĞĞŶŐĞǀŽĞůǀĂŶǀĞƌďŝŶĚŝŶŐ͘sĞƌďŝŶĚŝŶŐ
ǁĂĂƌǁĞĂůůĞŵĂĂůŶĂĂƌŽƉǌŽĞŬǌŝũŶ͖ǀĞƌďŝŶĚŝŶŐ͕ŵĞƚĞůŬĂĂƌ͕ŝŶŽŶƐŐĞůŽŽĨ͘

EĂŵĞŶƐĚĞŬĞƌŬĞŶƌĂĂĚ͕
ůďĞƌƚDĞŝũĞƌĞŶDĂƌŝũŬĞsŝƐƐĞƌƐ

Ter Overweging
Pasen – feest van sterven en herrijzenis
Bij ‘lente’ denk je aan
een teer groen waas
over de bomen,
zwellende knoppen, de
eerste eendenkuikentjes
in de sloot en
huppelende lammetjes
in de wei. Als de natuur
weer tot leven komt, is
dat een feest op zich.
Ook Pasen is een
lentefeest, ook daar
gaat het om de vernieuwing van het leven. Maar het is een andere vorm
van leven, dat met Pasen de dood overwint.

Nieuw begin

In de Oudheid waren de lentefeesten ook nieuwjaarsfeesten. De aarde
begint in de lente immers aan een nieuwe levenscyclus, en zorgt
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daarmee voor het voortbestaan van de mens. Maar al die levensvormen
die in de natuur ontstaan, zijn vergankelijk. Wat in de winter dood was,
ontkiemt en groeit in de lente, komt in de zomer tot bloei en rijping, en
wordt in de herfst geoogst ‒ maar moet in de winter onherroepelijk weer
sterven.

Pasen

Ook Pasen gaat over dood en opstanding, over sterven en opnieuw
verrijzen. Maar het leven dat dan de dood overwint, is een onvergankelijke
kracht in de mens. De opstanding van Christus is geen tijdelijk tot leven
komen in de eeuwige cyclus van de natuur, maar rekent definitief af met
de dood. Dat maakt Pasen moeilijk te begrijpen: hoe kun je de dood
definitief overwinnen? De opstanding gaat in tegen alle natuurwetten. Het
maakt Pasen tot een nieuw begin. Niet het nieuwe begin van een
jaarcyclus, maar hèt grote keerpunt in de geschiedenis van de mensheid.



ĞůĞŐĞŶĚĞǀĂŶĚĞŬƌŽŬƵƐ–ŽŽƌ^ƚĞƉŚĂŶĚĞ:ŽŶŐ
ĞŶǀĞƌŚĂĂůǀŽŽƌũŽŶŐĞƌĞŶĞŶǀŽŽƌǁŝĞũŽŶŐǀĂŶŚĂƌƚŝƐ


ƌǁĂƐĞĞŶƐĞĞŶŵĂŶĚŝĞǌŽƌŝũŬǁĂƐĚĂƚŝŬũĞŶŝĞƚŬĂŶǀĞƌƚĞůůĞŶĞŶũŝũŶŝĞƚŬƵŶƚ
ďĞŐƌŝũƉĞŶŚŽĞƌŝũŬŚŝũǁĂƐ͘ĞŵĂŶǁŝƐƚŚĞƚǁĞůĞŶǌŽƌŐĚĞĞƌǀŽŽƌĚĂƚŚŝũŶŽŐ
ƌŝũŬĞƌǁĞƌĚ͘KƉĞĞƌůŝũŬĞŵĂŶŝĞƌĞŶŽĨŽŶĞĞƌůŝũŬĞ͕ĚĂƚŵĂĂŬƚĞŚĞŵŶŝĞƚƵŝƚ͘,Ğƚ
ĞŶŝŐĞǁĂƚǀŽŽƌŚĞŵƚĞůĚĞ͕ǁĂƐǁĂƚŚŝũďĞǌĂƚ͘
KƉĞĞŶŶĂĐŚƚǀĞƌƐĐŚĞĞŶŚĞŵŝŶĞĞŶĚƌŽŽŵĚĞĚŽŽĚ͘ĞĚŽŽĚǁĂĂƌƐĐŚƵǁĚĞ
ĚĞŵĂŶĚĂƚŚŝũŚĞŵďŝŶŶĞŶŬŽƌƚŬǁĂŵŚĂůĞŶ͘ŶŐƐƚŝŐǀƌŽĞŐĚĞŵĂŶŽĨŚŝũĂůůĞƐ
ǁĂƚŚŝũďĞǌĂƚŵŽĐŚƚŵĞĞŶĞŵĞŶ͘ĞĚŽŽĚŬŶŝŬƚĞ͗ΖůƐũĞŵĂĂƌďĞŐƌŝũƉƚĚĂƚũĞ
ĂůůĞĞŶŬƵŶƚŵĞĞŶĞŵĞŶǁĂƚũĞŚĞďƚǁĞŐŐĞŐĞǀĞŶ͕ǁĂŶƚĚĂƚďůŝũĨƚĂůƚŝũĚ͘Ζ
ĞǀŽůŐĞŶĚĞŽĐŚƚĞŶĚǁĞƌĚĚĞŵĂŶǁĂŬŬĞƌĞŶŽǀĞƌĚĂĐŚƚĚĞǁŽŶĚĞƌůŝũŬĞ
ǁŽŽƌĚĞŶǀĂŶĚĞĚŽŽĚ͘,ŝũĚĂĐŚƚĞƌĞĞŶŚĞůĞĚĂŐŽǀĞƌŶĂ͕ĞŶŶŽŐĞĞŶĚĂŐĞŶ
ŶŽŐĞĞŶĚĂŐ͘EĂĚŝĞĚĂŐŚĞĞĨƚŚŝũĂůǌŝũŶŐŽƵĚƐƚƵŬŬĞŶŝŶĞĞŶǌĂŬŐĞĚĂĂŶĞŶŝƐΖƐ
ŶĂĐŚƚƐŽƉƉĂĚŐĞŐĂĂŶ͘ŝũĞůŬŚƵŝƐǁĂĂƌŚŝũĚĂĐŚƚĚĂƚĞƌŐĞďƌĞŬǁĂƐ͕ǁŝĞƌƉŚŝũ
ĞĞŶƉĂĂƌŐŽƵĚƐƚƵŬŬĞŶŝŶĚĞƚƵŝŶ͘ĞďĞǁŽŶĞƌƐǀŽŶĚĞŶĚŝĞŽĐŚƚĞŶĚƚŽƚŚƵŶ
ǀĞƌďĂǌŝŶŐĞŶǀƌĞƵŐĚĞĚĞŐŽƵĚƐƚƵŬŬĞŶ͘^ŽŵŵŝŐĞ͕ĚŝĞŽŶĚĞƌďůĂĚĞƌĞŶŽĨŝŶĞĞŶ
ŐƌĞƉƉĞůƚĞƌĞĐŚƚǁĂƌĞŶŐĞŬŽŵĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶŶŝĞƚŐĞǀŽŶĚĞŶĞŶďůĞǀĞŶůŝŐŐĞŶŽƉ
ĚĞŐƌŽŶĚ͘EĂĚĂƚĚĞŵĂŶĂůǌŝũŶŐŽƵĚŚĂĚǁĞŐŐĞŐĞǀĞŶ͕ƐƚŝĞƌĨŚŝũ͘
KƉĚĞƉůĂĂƚƐĞŶǁĂĂƌǌŝũŶŐŽƵĚƐƚƵŬŬĞŶǌŝũŶďůŝũǀĞŶůŝŐŐĞŶ͕ǀĞƌƐĐŚŝũŶĞŶŶƵĞůŬ
ǀŽŽƌũĂĂƌŐĞŬůĞƵƌĚĞďůŽĞŵĞŶ͘Ζ<ƌŽŬƵƐƐĞŶΖŚĞƚĞŶĚŝĞ͘tĂĂƌŽŵǁĞĞƚŝŬŶŝĞƚ͘
DĂĂƌŝŬǁĞĞƚǁĞůĚĂƚǌŝũĞƌĂĂŶŚĞƌŝŶŶĞƌĞŶĚĂƚĂůůĞĞŶǁĂƚũĞǁĞŐŐĞĞĨƚ͕ďůŝũĨƚ͘
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tŝũůŽƉĞŶŵĞƚĚĞŽŐĞŶĚŝĐŚƚ͖
ŶŽŐŝƐĚĞĚĂŐŶŝĞƚĞĐŚƚ
ŐĞďŽƌĞŶ͘
ĞůĂƐƚǀĂŶǁĂƐŐĞǁĞĞƐƚŝƐůŝŐƚ
ŶŽŐĂůƐĞĞŶƐƚĞĞŶŽƉŽŶƐ͘
tŝũŚŽƌĞŶ

ƚĞƌŶĂƵǁĞƌŶŽŽĚĞůŬĂĂƌƐ
ǀĞƌĚƌŝĞƚ͘
ĂƚĞĞŶŐĞŵŝƐǌŽŬĂŶ
ǀĞƌĚŽǀĞŶ͘
tĂŶƚĚŝĞǁŝũĚĞĞůĚĞŶŝƐĞƌ
ŶŝĞƚ͘
,ŽĞǌŽƵĚĞŶǁŝũŚĞƚůŝĐŚƚ
ŐĞůŽǀĞŶ͍

dŽĐŚůŽŽƉƚŚĞƚůŝĐŚƚŽƉŽŶƐ
ǀŽŽƌƵŝƚ͘
tĂĂƌǁŝũĂůůĞĞŶŵĂĂƌƐĐŚƌĞŝĞŶ
ŬŽŶĚĞŶŚĞĞĨƚ'ŽĚĚĞĚĂŐĂů
ŝŶŐĞůƵŝĚ͘
sŽůŽƉĚŽĞƚƌĞĞĚƐǌŝũŶůŝĐŚƚĚĞ
ƌŽŶĚĞ


K'E/,d


ĞŶǁĞŬƚĚĂƚƵŝƚŐĞǁŝƐƚŐĞǌŝĐŚƚ
ƚŽƚůĞǀĞŶǀŽŽƌŽŶƐŽŽŐ͘
,ĞƚǀĂůĞŐĞůĂĂƚŵĞƚ
ĚŽŽƌŶĞŶŬƌŽŽŶǁŽƌĚƚůŝĐŚƚ͕
ŚĞƌƚĞŬĞŶĚŵĞƚĞĞŶŬƌĂŶƐǀĂŶ
ƐƚƌĂůĞŶ͘

tŝũǌŝĞŶŚĞŵŵĞƚĚĞŽŐĞŶ
ĚŝĐŚƚ͘
,ŝũŬŽŵƚŽŶƐďŝĚĚĞŶ
ďŝŶŶĞŶůŽƉĞŶ͕
ǁŽƌĚƚŽŶǌĞďůŽĞĚƐŽŵůŽŽƉ͘
ŝƚůŝĐŚƚŬƵƐƚǀƵƌŝŐŽŶǌĞĚĂŐĞŶ
ŽƉĞŶ͘

tŝũůĞǀĞŶǀŽŽƌƚĂĂŶŵĞƚĚŝƚ
ďĞĞůĚĂůƐĂĂŶŽŶƐ
ŚĞƵƉŐĞǁƌŝĐŚƚŐĞƌĂĂŬƚĞŶ͘
ĞǌŽŶŝƐŽƉŐĞŐĂĂŶ͘,ĞƚůŝĐŚƚ
ǀĂŶĞůŬĞĚĂŐďƌĞŶŐƚŚĞŵƚĞƌ
ƐƉƌĂŬĞ͘




hŝƚ͗tŝƚŐĞǁĂƐƐĞŶǁŽŽƌĚĞŶ–
^ǇƚǌĞĚĞsƌŝĞƐ
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ŝũĚĞĚŝĞŶƐƚĞŶ
Oecumenisch
Leesrooster voor de
zondagen

Op 21 februari begon de 40dagentijdcampagne voor de ZWO met als
thema “Ik ben er voor jou” zeven keer barmhartigheid
De Liturgiecommissie heeft met haar Paasproject meegedaan aan dit
thema, aangezien zij niet fysiek aanwezig konden zijn in de kerk vonden ze
het een goed idee het in het kerkblad te presenteren. Hieronder leest u
de bijdragen verdeeld over diverse zondagen.
28 februari
Zondag Reminiscere
Kleur groen: kleur van hoop
Lezingen: 2 Petrus 1:16-21 en Marcus 9: 2-10
Een stem uit de hemel
Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is
mijn geliefde Zoon, luister naar hem!; Ze keken om zich heen en zagen opeens
niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

7 maart
Zondag Oculi
Kleur paars: tijd van voorbereiding
Lezingen: Romeinen 7:14-15 en Johannes 2:13-22 (25)
Jezus in de tempel
Jezus antwoordde hun: ’Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen
weer opbouwen .’
(25) en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat
er in een mens omgaat.

10

DĂƚƚŚĞƺƐϮϱ͗ϯϱ

/ŬǁĂƐĞĞŶǀƌĞĞŵĚĞůŝŶŐĞŶũƵůůŝĞŶĂŵĞŶŵŝũŽƉ͘

DĂƚƚŚĞƺƐϮϱ͗ϰϬ
ůůĞƐǁĂƚũƵůůŝĞŐĞĚĂĂŶŚĞďďĞŶǀŽŽƌĞĞŶǀĂŶĚĞŽŶĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬƐƚĞŶǀĂŶ
ŵŝũŶďƌŽĞĚĞƌƐŽĨǌƵƐƚĞƌƐ͕ĚĂƚŚĞďďĞŶũƵůůŝĞǀŽŽƌŵŝũŐĞĚĂĂŶ͘

ŝũĚƌĂŐĞǀĂŶWŝĞƚ>ĂƐƐĐŚƵŝƚ

DŽŽŝĂůƐŐƌŽŶĚŚŽƵĚŝŶŐ͕ŵĂĂƌĚĂŶĚĞƉƌĂŬƚŝũŬ͗
:ĂĂƌůŝũŬƐǀƌĂŐĞŶĚƵŝǌĞŶĚĞŶǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶĂƐŝĞůĂĂŶ;ŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϵͲ
ƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϮϬĐĂ͘ϴ͘ϬϬϬͿĞŶŶŝĞƚĂůůĞŵĂĂůǌŝũŶǌĞĞǀĞŶŽŶĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬ͘
ĂĂƌďĞŐŝŶƚŚĞƚĂůŵĞĞ͗ŵŽĞƚŝŬĚĂŶŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚŵĂŬĞŶƚƵƐƐĞŶǁŝĞ:ĞǌƵƐ
ŚŝĞƌŽƉŚĞƚŽŽŐŚĞĞĨƚĞŶǁŝĞǌŝĐŚǌĞůĨĞŝŐĞŶůŝũŬŶŽŐďĞƐƚŬĂŶƌĞĚĚĞŶ͍'ĞĞŶ
ďĞŐŝŶŶĞŶĂĂŶ͘
,ĞƚŝƐĚĞŵĂƐƐĂůŝƚĞŝƚĞŶĚĂĂƌŵĞĞĚĞ
ĂŶŽŶŝŵŝƚĞŝƚĚŝĞŚĞƚǌŽŝŶŐĞǁŝŬŬĞůĚŵĂĂŬƚ͘
ĂĂƌĚŽŽƌŬĂŶĚĞƉŽůŝƚŝĞŬƐƚĞůůŝŐǌŝũŶĂůƐŚĞƚ
ŽŵƌĞŐĞůŝŶŐĞŶŝŶǌŝũŶĂůŐĞŵĞĞŶŚĞŝĚŐĂĂƚ͕
ŵĂĂƌǌŝĐŚŝŶĂůůĞƌůĞŝďŽĐŚƚĞŶǁƌŝŶŐĞŶŽŵ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞŶĚŝĞŝŶĚĞŽƉĞŶďĂĂƌŚĞŝĚŬŽŵĞŶ
ŶŝĞƚǁĞŐƚĞŚŽĞǀĞŶƐƚƵƌĞŶ͘
ĞŶĚĞĞůŶĞĞŵƐƚĞƌĂĂŶĞĞŶKdǀͲ
uitzending zei: ‘Allemaal (!) op een eiland
ǌĞƚƚĞŶŵĞƚĞĞŶƐƚŽůƉĞƌŽǀĞƌĞŶŶŽŽŝƚŵĞĞƌ
naar omkijken’. Totdat ze de
ůĞĞĨŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶǀĂŶŝůůĞŐĂůĞŶŝŶ
'ƌŝĞŬĞŶůĂŶĚŵĞĞŵĂĂŬƚĞĞŶĞĞŶƉĂĂƌ
nachtjes bij hen logeerde. ‘Dat kan toch
ŶŝĞƚ͕ĚĂƚĞĞŶŬŝŶĚǌŽŽƉŐƌŽĞŝƚ͕ĚĂƚĞĞŶ
ŵŽĞĚĞƌŽƉƐƚƌĂĂƚŚĂĂƌĞƚĞŶďŝũĞůŬĂĂƌ
ŵŽĞƚǌŽĞŬĞŶ

sĂŶĞĞŶĂŶŽŶŝĞŵĞŵĞŶƐĞŶŵĂƐƐĂǁĂĂƌũĞŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬŐĞŶĞƌĂůŝƐĞƌĞŶĚĞŶ
ĂĨƐƚĂŶĚĞůŝũŬŽǀĞƌŬƵŶƚƐƉƌĞŬĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶŝŶĞĞŶƐŵĞŶƐĞŶǀĂŶ
ǀůĞĞƐĞŶďůŽĞĚ͘ŶŵĞŶƐĞŶǀĂŶǀůĞĞƐĞŶďůŽĞĚŚĞďďĞŶĞƚĞŶŶŽĚŝŐ͕ĞĞŶĚĂŬ
ďŽǀĞŶŚƵŶŚŽŽĨĚ͕ĞĞŶďĞĚŽŵŝŶƚĞƐůĂƉĞŶĞŶŚĞƚůŝĞĨƐƚŽŽŬĞĞŶĂƌŵŽŵ
ŚĞŶŚĞĞŶ͘
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,ĞƚďŝũǌŽŶĚĞƌĞǀĂŶĚĞǁŽŽƌĚĞŶƵŝƚDĂƚƚŚĞƺƐϮϱŝƐĚĂƚŚĞƚŶŝĞƚŽǀĞƌĞĞŶ
ĂŶŽŶŝĞŵĞŵĞŶƐĞŶŵĂƐƐĂŐĂĂƚĞŶŽǀĞƌƌĞŐĞůŝŶŐĞŶŝŶǌŝũŶĂůŐĞŵĞĞŶŚĞŝĚ͕
ŵĂĂƌŽǀĞƌĚŝĞƉĞƌƐŽŽŶĚŝĞŽƉũĞǁĞŐŬŽŵƚŽĨǀĂŶǁŝĞũĞǁĞĞƚĚĂƚŚŝũͬǌŝũ
ǌŝĐŚŝŶũĞůĞĞĨǁĞƌĞůĚďĞǀŝŶĚƚĞŶĚŝĞũĞŚĞůƉĞŶŬƵŶƚ͗ĚŝĞŚŽŶŐĞƌŝŐĞ͕ĚŝĞ
ĚŽƌƐƚŝŐĞ͕ĚŝĞǌŝĞŬĞ͕ĚŝĞŐĞǀĂŶŐĞŶĞ͕ĚŝĞŶĂĂŬƚĞ͕ĚŝĞǀƌĞĞŵĚĞůŝŶŐ–ŚĞƚ
ǀƌĂĂŐƚũĞŽŵƵŝƚƚĞĚĞůĞŶǀĂŶĚĂƚŐĞŶĞǁĂƚũĞǌĞůĨŽŽŬŵĂĂƌŐĞŬƌĞŐĞŶŚĞďƚ͘
KŵĚĂƚũĞůĞĞĨƚǀĂŶŐĞŶĂĚĞĞŶǌĞůĨƚĞŶĚŝĞƉƐƚĞŽŽŬĂƌŵĞŶďĞƌŽŽŝĚďĞŶƚ͘

dŽƚǌŽǀĞƌŽǀĞƌǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶŵĂĂƌ
ŚĞƚŬĂŶŽŽŬĚŝĐŚƚĞƌďŝũǌŝũŶ͘
ĞŶŽŶďĞŬĞŶĚĞĚŝĞƉĂƌĚŽĞƐŝŶũŽƵǁ
ǀĞƌƚƌŽƵǁĚĞƐƚƌĂĂƚ͕ǁĂĂƌũĞŝĞĚĞƌĞĞŶ
ŬĞŶƚ͕ŬŽŵƚǁŽŶĞŶ͘,ŽĞŵŽĞŝůŝũŬŝƐ
ŚĞƚǀĂĂŬǀŽŽƌŶŝĞƵǁŬŽŵĞƌƐŝŶĞĞŶ
ƐƚƌĂĂƚŽĨďƵƵƌƚŽŵĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚĚĞ
ĂŶĚĞƌĞďĞǁŽŶĞƌƐƚĞŬƌŝũŐĞŶ͍
ĞŶůŝĚŝŶũŽƵǁǀĞƌƚƌŽƵǁĚĞ
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͕ŶŝĞƵǁŐĞǌŝĐŚƚŝŶũŽƵǁ
ǀĞƌƚƌŽƵǁĚĞŬĞƌŬ͘
,ŽĞŐĂĂŶǁĞĚĂĂƌŵĞĞŽŵ͍dƌĞĚĞŶ
ǁĞŚĞŵŽĨŚĂĂƌŽƉĞŶƚĞŐĞŵŽĞƚ͍tĂƚ
ŝƐŵŝũŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ͍EŝĞƚ
ŚĞƚǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶƉƌŽďůĞĞŵŽƉůŽƐƐĞŶ͖
ĚĂƚŝƐĞĞŶŝůůƵƐŝĞ͕ŶĞƚǌŽĂůƐĂƌŵŽĞĚĞ
ŽƉůŽƐƐĞŶŝŶŚĞƚŽƵĚĞ/ƐƌĂģůĞĞŶŝůůƵƐŝĞ
ǁĂƐ͘

God bond het volk op het hart om altijd oog te hebben voor de armen (‘als
ƵŝĞŵĂŶĚƵŝƚƵǁĞŝŐĞŶǀŽůŬ–ŽŽŬĚŝĐŚƚďŝũŚƵŝƐĚƵƐ–ŐĞďƌĞŬǌŝĞƚůŝũĚĞŶ͕ĚĂŶ
ŵĂŐĚĂƚƵŶŝĞƚŬŽƵĚlaten’) om even later nuchter te vervolgen: ‘armen
zullen er altijd zijn bij u’ (Deuteronomium 15:7ͲϭϭͿ͘ƵƐŶŝĞƚ͗ůŽƐŚĞƚ
armoedeprobleem op. Maar: ‘Wees vrijgevig tegenover iedereen in uw
land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.’
DĞĞƐƚĞƌǀĂŶůŬŵĂĂƌ͘/ŶϭϱϬϰƐĐŚŝůĚĞƌĚĞŚŝũĚĞĞǀĞŶtĞƌŬĞŶǀĂŶ
ĂƌŵŚĂƌƚŝŐŚĞŝĚ͘,ĞƚƐĐŚŝůĚĞƌŝũǀĂŶǀŝũĨŵĞƚĞƌůĂŶŐ͕ǀĞƌĚĞĞůĚŽǀĞƌǌĞǀĞŶƉĂŶĞůĞŶ͕
ŚĂŶŐƚƐŝŶĚƐϭϵϭϴŝŶŚĞƚZŝũŬƐŵƵƐĞƵŵŽƉĚĞĂĨĚĞůŝŶŐDŝĚĚĞůĞĞƵǁƐĞŬƵŶƐƚ͘
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14 maart
Zondag Laetare
Kleur paars: tijd van voorbereiding
Lezingen: Efeziërs 2:4-10 en Johannes 6: (1) 4-15
Het teken van het brood
Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde he brood onder de
mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden.

ŽƚĞƌŚĂŵŵĞŶŵĂŶǌŽƌŐƚǀŽŽƌEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞŬŝŶĚĞƌĞŶ
ĚŝĞŚŽŶŐĞƌŚĞďďĞŶ
ŝũĚƌĂŐĞǀĂŶDĂƌũĂsĞĞŶƐƚƌĂ

KǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶƵŝƚĚĞsŽůŬƐŬƌĂŶƚǀĂŶϯϭĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϮϬ
sĞƌƐůĂŐŐĞǀĞƌƐĐŽůƵŵŶDĂƌŐƌŝĞƚKŽƐƚǀĞĞŶŝŶZŽƚƚĞƌĚĂŵ



'ĞǌŽŶĚĞŵĞŶƐĞŶďĞǁĞƌĞŶǁĞůĞĞŶƐĚĂƚ
ŚĞƚŽŶƚďŝũƚĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞŵĂĂůƚŝũĚǀĂŶĚĞ
ĚĂŐŝƐŵĂĂƌǁŝĞŝŶĂƌŵŽĞĚĞůĞĞĨƚ͕ĚĞŶŬƚ
ĚĂĂƌĚƵƐǀĂĂŬĂŶĚĞƌƐŽǀĞƌ͘ůƐũĞŵĞƚǀŝũĨ
ŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶǌĞƐƚŝŐĞƵƌŽƉĞƌǁĞĞŬŵŽĞƚ
ƌŽŶĚŬŽŵĞŶŝƐŚĞƚĂůůĞďĂůůĞŶŽƉŚĞƚ
ĂǀŽŶĚĞƚĞŶ͕ŽĨŝĞƚƐǁĂƚĚĂĂƌŽƉůŝũŬƚ͘ŶĚĂŶ
ŝƐŚĞƚŐĞůĚǁĞůŽƉ͘
:ĞŚĞďƚŵĞŶƐĞŶĚŝĞŶƵŐĂĂŶǀĞƌƚĞůůĞŶĚĂƚ
ĚŝƚŶŝĞƚŶŽĚŝŐŝƐŝŶĞĞŶƌŝũŬůĂŶĚ͘KĨŚŽĞ
ǀŽĞĚǌĂĂŵĞŶŐŽĞĚŬŽŽƉǌĞǌĞůĨ
ŽƚĞƌŚĂŵŵĞŶŵĞƚŬĂĂƐĞŶŚĂůĂůǁŽƌƐƚ
ŬƵŶŶĞŶŬŽŬĞŶ͘'ĞǁŽŽŶĞǀĞŶ
ďŝũŚĞƚƐůƵŝƚĞŶŶĂĂƌĚĞŵĂƌŬƚ͊
:ŽŚĂŶDƵƵƌůŝŶŬǀůŽĞŬƚĚĂŶĞǀĞŶǌĂĐŚƚũĞƐďŝŶŶĞŶƐŵŽŶĚƐ͘
:ŽŚĂŶĚĞďŽƚĞƌŚĂŵŵĞŶŵĂŶ͕ǌŽĂůƐǌĞŚĞŵŶŽĞŵĞŶ͕ƐŵĞĞƌƚĂůĚƌŝĞũĂĂƌ
iedere schooldag zo’n tachtig boterhammen om hongerige kinderen op
ĚƌŝĞZŽƚƚĞƌĚĂŵƐĞďĂƐŝƐƐĐŚŽůĞŶĚŽŽƌĚĞĚĂŐƚĞŚĞůƉĞŶ͘ŽƚĞƌŚĂŵŵĞŶŵĞƚ
ŬĂĂƐĞŶďŽƚĞƌŚĂŵŵĞŶŵĞƚŚĂůĂůǁŽƌƐƚ͗ŬƌƵŝŵĞůƐŽƉĚĞ
ǁĞƌĞůĚŚŽŶŐĞƌƐŶŽŽĚ͕ŵĂĂƌĞǀĞŶŐŽĞĚŽŶŵŝƐďĂĂƌǀŽŽƌƚŝĞŶƚĂůůĞŶ
ŬŝŶĚĞƌĞŶĚŝĞŝŶĚĞŬůĂƐŶƵǁĂƚŵŝŶĚĞƌƐůŽŽŵŽĨǀĞƌǀĞůĞŶĚǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌ
ŚƵŶůĞŐĞŵĂĂŐ͘
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DĂĂŶĚĂŐŽĐŚƚĞŶĚ͕ĚĞĞĞƌƐƚĞ
ƐĐŚŽŽůĚĂŐŚŝĞƌ͕ǌŝƚŝŬŽŵǌĞǀĞŶƵƵƌ
ŝŶ:ŽŚĂŶƐŬůĞŝŶĞŚƵŝƐŬĂŵĞƌŝŶ
ůŽĞŵŚŽĨ͕ZŽƚƚĞƌĚĂŵƵŝĚ͘<ůŝŶŬƚ
ĞŶŽŽŐƚŽƉĚĂƚƚŝũĚƐƚŝƉǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬ
ĞŶĚŽƌƉƐ͕ŵĞƚůĂŐĞŚƵŝƐũĞƐŝŶ
ŐƌŽĞŶĞƐƚƌĂĂƚũĞƐ͘DĂĂƌǀƵŝůĞƌĂŵĞŶ
ĞŶďƌƵƵƚŐĞĚƵŵƉƚĂĨǀĂůǀĞƌƌĂĚĞŶ
ǀĞƌĚĞƌŽƉĚĂƚŶŝĞƚĂůůĞƐĨƵŶĐƚŝŽŶĞĞƌƚ
ǌŽĂůƐŚĞƚŽŽŝƚĂĂŶĚĞƚĞŬĞŶƚĂĨĞů
ŵŽĞƚǌŝũŶďĞĚĂĐŚƚ͘ůŽĞŵŚŽĨƐƚĂĂƚ
ŶƵŝŶĚĞƚŽƉͲǀŝũĨǀĂŶEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ
:ŽŚĂŶDƵƵƌůŝŶŬ͘
ƉƌŽďůĞĞŵǁŝũŬĞŶ͘ƌǁŽŶĞŶƌĞůĂƚŝĞĨǀĞĞů
ŬŝŶĚĞƌĞŶ͘
:ŽŚĂŶĚƌĂĂŐƚƚǁĞĞŐŽƵĚĞŶƌŝŶŐĞŶŝŶǌŝũŶŽƌĞŶ͕ĚŝƚŽŬĞƚƚŝŶŐŽƉĚĞďŽƌƐƚ͕Śŝũ
ŐƌŽĞŝĚĞŽƉŝŶŚĞƚKƵĚĞEŽŽƌĚĞŶ͘ŝũŶǀĂĚĞƌŚĂĚĞĞŶĐĂĨĠ͘KƉǌŝũŶ
ǀŝũĨƚŝĞŶĚĞǀĞƌůŝĞƚŚŝũŚĞƚŚƵŝƐ͕ƚŽĞŶŐĞǀĞĐŚƚĞŶŵĞƚǌŝũŶďƌŽĞƌƐƚĞ
ŐĞǁĞůĚĚĂĚŝŐǁĞƌĚĞŶ͘:ŽŚĂŶǁĂƐĚĞƐƚĞƌŬƐƚĞ͘sĂŶǌŝũŶǀĂĚĞƌŚŽĞĨĚĞŚŝũ
ŶŽŽŝƚŵĞĞƌƚĞƌƵŐƚĞŬŽŵĞŶ͘
EŝĞƚŚĞĞůǀĞĞůůĂƚĞƌƐƚŽŶĚ:ŽŚĂŶMuurlink in zijn buurt bekend als ‘de
knuffelcrimineel’: tamelijk zware criminaliteit, maar altijd lief voor de
ďƵƌĞŶ͘
ŶŚŝũŚĞĞĨƚǌŝũŶůĞǀĞŶĚĂĂƌŶĂƌƵŝŵƐĐŚŽŽƚƐŐĞďĞƚĞƌĚ͘dŝĞŶũĂĂƌŬŽŬŝŶĞĞŶ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͘<ƌĞĞŐĞĞŶǌŽŽŶ͘ŶŽƉĞĞŶĚĂŐǌĂŐ:ŽŚĂŶĚŝĞǌŽŽŶŽƉƐĐŚŽŽů
ĞĞŶďŽƚĞƌŚĂŵǁĞŐŐĞǀĞŶĂĂŶĞĞŶŬůĂƐŐĞŶŽŽƚ͕ŽŵĚĂƚĚŝĞŶŝĞƚƐƚĞĞƚĞŶŚĂĚ͘
‘Ik heb toen aan de directeur gevraagd of dat klopte. Die vertelde dat het
veel vaker voorkwam.’
ĂƚǁĂƐŽƉĚĞ>ĂƵƌĞŶƐͲƵƉĞƌƚŝŶŽƐĐŚŽŽůǀŽŽƌ^ƉĞĐŝĂĂůĂƐŝƐŽŶĚĞƌǁŝũƐ͕ǀĂŶ
ĚƌŝĞďĂƐŝƐƐĐŚŽůĞŶǁĂĂƌ:ŽŚĂŶŝŶŵŝĚĚĞůƐďŽƚĞƌŚĂŵŵĞŶƌŽŶĚďƌĞŶŐƚĚĞ
ĞŶŝŐĞĚŝĞĂŬŬŽŽƌĚŝƐŵĞƚŶĂĂŵƐǀĞƌŵĞůĚŝŶŐ͘KƉĚĞĂŶĚĞƌĞǌŽƵĚĞŶŽƵĚĞƌƐ
ĚĂƚŶŝĞƚƉŝŬŬĞŶ͕ǌĞƐĐŚĂŵĞŶǌŝĐŚ͘/ŬŵĂŐŽŽŬŶĞƌŐĞŶƐŵĞĞŶĂĂƌďŝŶŶĞŶ͕
sinds anderen daar ‘arme’ kinderen herkenbaar fotografeerdeŶĞŶŝũƐŬŽƵĚ
ŝŶĚĞŬƌĂŶƚǌĞƚƚĞŶ͘KŵŚĂůĨĂĐŚƚŐĂĂƚ:ŽŚĂŶƐŵĞƌĞŶ͘ĞƉůĂƐƚŝĐĚŽǌĞŶǀŽŽƌ
ĚĞĞĞƌƐƚĞƐĐŚŽŽůǀƵůƚŚŝũĂĂŶǌŝũŶĞŝŐĞŶŬůĞŝŶĞĂĂŶƌĞĐŚƚ͘/ŶǌŝũŶƐĐŚƵƵƌƚũĞŝŶ
ĚĞƚƵŝŶƐƚĂĂƚĞĞŶŐƌŽƚĞǀƌŝĞǌĞƌŵĞƚďƌŽŽĚĞŶďĞůĞŐ͕ĂůůĞƐĚĂŶŬǌŝũĚŽŶĂƚŝĞƐ
ĂĂŶǌŝũŶƐƚŝĐŚƚŝŶŐEŝĞƚ'ƌĂĂŐĞŶ>ĞŐĞDĂĂŐ͕ŝŶŵŝĚĚĞůƐŵĞƚE/ͲƐƚĂƚƵƐ͘
dŽĞŶĚŝĞƐĐŚŽŽůĚŝƌĞĐƚĞƵƌŚĂĚŐĞǌĞŐĚĚĂƚŚŽŶŐĞƌǀĂŬĞƌǀŽŽƌŬǁĂŵŝƐ:ŽŚĂŶ
ĞĞƌƐƚŐĞǁŽŽŶŵĂĂƌƵŝƚĞŝŐĞŶǌĂŬŐĂĂŶƐŵĞƌĞŶ͘,ŝũƐƚŽƉƚĞĚŝĞ
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ďŽƚĞƌŚĂŵŵĞŶŝŶƉůĂƐƚŝĐǌĂŬũĞƐŽŵƵŝƚƚĞĚĞůĞŶ͘dŽĞŶǌŝũŶŐĞůĚŽƉƌĂĂŬƚĞ͕
ŐŝŶŐŚŝũďŝũĚƌĂŐĞŶŝŶǌĂŵĞůĞŶ͘sŽůŐĚĞŶƚǇƉŝƐĐŚEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞƌĞĂĐƚŝĞƐ͘ĞƌƐƚ
ďĞŬůĂĂŐĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵĨƌĞĂŬƐǌŝĐŚŽǀĞƌĚĞƉůĂƐƚŝĐǌĂŬũĞƐ͘dŽĞŶǀŽŶĚĞŶĚĞ
ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚƐĞǆƉĞƌƚƐŚĞƚŚĞůĞŵĂĂůǀĞƌŬĞĞƌĚĚĂƚ:ŽŚĂŶũĂŵƐŵĞĞƌĚĞ͘
ĂĂƌŶĂŵĂĂŬƚĞŶƐĐŚŽůĞŶĞĞŶƉƌŽďůĞĞŵǀĂŶĞĞŶƚĞǀĞĞůĂĂŶƐƵŝŬĞƌŝŶĚĞ
ƉĂŬũĞƐƐĂƉĚŝĞ:ŽŚĂŶŬŽĐŚƚ–ĚĂƚŝƐŶƵďŝũŶĂŽǀĞƌĂůǁĂƚĞƌ͘
‘Ongelooflijk gezeik’, zegt Johan hartstochtelijk.
KŽŬǌŝũŶĞƌĐƌŝƚŝĐŝĚŝĞĚŝƚƐůĠĐŚƚĞŚƵůƉŶŽĞŵĞŶ͕ŽŵĚĂƚũĞĚŝĞŐĞǌŝŶŶĞŶǌĞůĨ
ǌŽƵŵŽĞƚĞŶůĞƌĞŶĚĂƚŽŽŬŽŶƚďŝũƚďĞůĂŶŐƌŝũŬŝƐ, en zo. ‘Natuurlijk zijn er ook
mensen aan de drank of drugs’, zegt Johan. ‘En de meeste hulpverleners
ǌŝũŶĚƵƐĂůŵĞƚĚŝĞŽƵĚĞƌƐďĞǌŝŐ͘DŽĞƚĞŶǁĞĚŝĞŬŝŶĚĞƌĞŶĚĂŶŵĂĂƌ
overslaan?’
,ŝũŚĞĞĨƚŶŽŐĂůǁĂƚǀƌŝĞŶĚĞŶŵĞƚĞĞŶŶŝĞƚͲNederlandse achtergrond: ‘Díe
ŬŽŵĞŶŵĞƚĞĞŶďƌĞŶŐĞŶǁĂƚŝŬŶŽĚŝŐŚĞď͘DŽƐůŝŵƐŚĞůƉĞŶĞůŬĂĂƌŵĞĞƌ
dan wij.’
KŵĂĐŚƚƵƵƌƐƚĂƉƚ:ŽŚĂŶ
:ŽŚĂŶĞŶĚ;ůŝͿďŝũĚĞ>ĂƵƌĞŶƐͲƵƉĞƌƚŝŶŽƐĐŚŽŽů͘
ŵĞƚǌŝũŶďŽƚĞƌŚĂŵĚŽǌĞŶ
ŝŶǌŝũŶďƌŽŵŵĞƌĂƵƚŽŽƚũĞ͕ŽƉǁĞŐ
ŶĂĂƌƐĐŚŽŽůĠĠŶ͘/ŬƉŝŬŚĞŵǁĞĞƌ
ŽƉŝŶďƵƵƌƚŚƵŝƐ/ƌĞŶĞ͕ǁĂĂƌƌŽŶĚ
ŚĂůĨŶĞŐĞŶŽŽŬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌĚ
<ƵƌŬŬůĂĂƌƐƚĂĂƚŽŵĚĞƌĞƐƚǀĂŶĚĞ
ďŽƚĞƌŚĂŵŵĞŶƚĞŚĞůƉĞŶƐŵĞƌĞŶ͘
‘Ik ben er, Ed!’
‘Zeg dat dan meteen!’ En een
ďŽŬƐ͘

dŝũĚĞŶƐĚĞůŽĐŬĚŽǁŶŬŽŶ:ŽŚĂŶ
ŶŝĞƚƐĚŽĞŶ͕ŽŵĚĂƚŚŝũĚĞ
ŬŝŶĚĞƌĞŶǀŽŽƌǁŝĞŚŝũƐŵĞĞƌƚŶŝĞƚŬĞŶƚ͘,ŝũďƌĞŶŐƚĚĞďŽƚĞƌŚĂŵŵĞŶĂůƚŝũĚ
ŶĂĂƌĚĞĐŽŶĐŝģƌŐĞŽĨĚĞůĞƌĂƌĞŶŬĂŵĞƌ͕ǌŽĚĂƚŬŝŶĚĞƌĞŶŵĞƚĞĞŶďƌŝĞĨũĞǌĞ
ŽŶŽƉǀĂůůĞŶĚŬƵŶŶĞŶŚĂůĞŶ͘
'ŽĚǌŝũĚĂŶŬǌŝũŶĚĞƐĐŚŽůĞŶǁĞĞƌŽƉĞŶ͘
ŽƚĞƌŚĂŵŵĞŶŵĂŶĚƌŽŽŵƚŝŶƚƵƐƐĞŶǀĂŶĞĞŶǁĂƌŵĞŵĂĂůƚŝũĚǀŽŽƌĄůůĞ
schoolkinderen. Net als in Frankrijk, dat moet hier toch ook kunnen: ‘IŶ
een rijk land.’
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21 maart
Zondag Judica
Kleur paars: Tijd van voorbereiding
Lezingen: Hebreeën 5:1-1- en Johannes 12:20-33
Jezus spreekt over zijn dood
Jezus zei ‘Waarachtig , ik verzeker u:als een graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat,
behoudt het voor het eeuwige leven’.



28 maart
Palmzondag
Kleur paars: Tijd van voorbereiding
Lezingen: Filippenzen 2:5-11 en Marcus 14:1-15,47
Jezus met kostbare olie gebalsemd
Tijdens een feestmaal in het huis van Simon, kwam er een vrouw binnen. Ze had
een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie.
Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd.

1 april
Kleur wit: Reinheid
Lezingen: Johannes 13;1-15

Witte Donderdag

Jezus wast de voeten van de leerlingen
Tijdens de maaltijd stond Jezus op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen
doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te
wassen en droogde ze af met de doek die die omgeslagen had..

2 april

Goede Vrijdag
Kleur paars:
Tijd van voorbereiding
Lezingen: Hebreeën 911-15 en
Johannes 18:1,19:42
Jezus gevangen genomen en verhoord,
gekruisigd en begraven
Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag
was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus
daarin.

Kruiswegstatie 11 –Jan Toorop
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ĞĚŽĚĞŶďĞŐƌĂǀĞŶ

ŝũĚƌĂŐĞǀĂŶ>ŝĂ,ĞƌŵĂŶƐ



/ŶDĂƚƚŚĞƺƐϮϱŬŽŵƚĚŝƚǁĞƌŬǀĂŶďĂƌŵŚĂƌƚŝŐŚĞŝĚŶŝĞƚǀŽŽƌ͘
/ŶϭϮϬϳŚĞĞĨƚWĂƵƐ/ŶŶŽĐĞŶƚŝƵƐϭϭϭŚĞƚǌĞǀĞŶĚĞǁĞƌŬǀĂŶďĂƌŵŚĂƌƚŝŐŚĞŝĚ
ƚŽĞŐĞǀŽĞŐĚ͘
,ŝũŽŶƚůĞĞŶĚĞŚĞƚƵŝƚŚĞƚĂƉŽĐƌŝĞĨĞďŽĞŬdŽďŝƚϭ͗ϭϳǁĂĂƌŝŶŶĂĂƐƚƚǁĞĞ
ďĞŬĞŶĚĞǁĞƌŬĞŶǀĂŶďĂƌŵŚĂƌƚŝŐŚĞŝĚƐƉĞĐŝĂĂůĚĞǌŽƌŐǀŽŽƌĚĞŽǀĞƌůĞĚĞŶĞŶ
ǁŽƌĚƚďĞŶĂĚƌƵŬƚ͘
“Ik deeldeŵŝũŶǀŽĞĚƐĞůŵĞƚǁŝĞŚŽŶŐĞƌůĞĞĚ͕ŵŝũŶŬůĞĚŝŶŐŵĞƚǁŝĞŐĞĞŶ
ŬůĞƌĞŶŚĂĚ͕ĞŶĂůƐŝŬǌĂŐĚĂƚŚĞƚůŝĐŚĂĂŵǀĂŶĞĞŶŐĞƐƚŽƌǀĞŶ/ƐƌĂģůŝĞƚďƵŝƚĞŶ
ĚĞŵƵƌĞŶǀĂŶEŝŶĞǀĠǁĂƐŐĞŐŽŽŝĚ͕
begroef ik het”
/ŶŚĞƚK͘dǁŽƌĚƚŐƌŽŽƚďĞůĂŶŐŐĞŚĞĐŚƚ
ĂĂŶŚĞƚďĞŐƌĂǀĞŶǀĂŶĚĞĚŽĚĞŶ͘
Ğ'ƌŽƚǀĂŶĚĞWĂƚƌŝĂƌĐŚĞŶ͕ĚŽŽƌĚĞ
ũŽĚĞŶĚĞŐƌŽƚǀĂŶDĂĐŚƉĠůĂŐĞŶŽĞŵĚ͕
ĚŽŽƌDŽƐůŝŵƐŚĞƚŚĞŝůŝŐĚŽŵǀĂŶ
ďƌĂŚĂŵ͕ŝƐĞĞŶŐƌŽĞƉŐƌŽƚƚĞŶŝŶŚĞƚ
ŵŝĚĚĞŶǀĂŶŚĞƚŽƵĚĞĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶ,ĞďƌŽŶ͘
/Ŷ'ĞŶĞƐŝƐϮϯǁŽƌĚƚďĞƐĐŚƌĞǀĞŶŚŽĞďƌĂŚĂŵŶĂĚĞĚŽŽĚǀĂŶ^ĂƌĂĞŶƐƚƵŬ
ůĂŶĚŬŽĐŚƚ͕ŵĞƚĚĂĂƌŝŶĚĞƐƉĞůŽŶŬǀĂŶDĂĐŚƉĠůĂ͘,ŝũŬŽĐŚƚŚĞƚƚĞƌƌĞŝŶ
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ǀŽŽƌϰϬϬƐũĞŬĞů;ǌŝůǀĞƌͿĞŶďĞŐƌŽĞĨĞƌǌŝũŶ
ǀƌŽƵǁ^ĂƌĂ͘EĂĚĞĚŽŽĚǀĂŶďƌĂŚĂŵ
ďĞŐƌŽĞǀĞŶ/ƐĂĂŬĞŶ/ƐŵĂģůŚƵŶǀĂĚĞƌďŝũ
ǌŝũŶǀƌŽƵǁ͘dŽĞŶ:ĂĐŽď͕ĚŝĞŵĞƚǌŝũŶǌŽŽŶ
:ŽǌĞĨŝŶŐǇƉƚĞǁĂƐŐĞƚƌŽŬŬĞŶ͕ŽƉƐƚĞƌǀĞŶ
ůĂŐ͕ǀƌŽĞŐŚŝũĂĂŶǌŝũŶǌŽŶĞŶŽŵŚĞŵƚĞ
ďĞŐƌĂǀĞŶŶĂĂƐƚǌŝũŶǀƌŽƵǁ>ĞĂŝŶĚĞ
ƐƉĞůŽŶŬŽƉĚĞĂŬŬĞƌǀĂŶDĂĐŚƉĠůĂ͕ǁĂĂƌ
Śŝũ/ƐĂĂŬĞŶZĞďĞĐĐĂŚĂĚďĞŐƌĂǀĞŶ͘
KŽŬĚĞŬŽŶŝŶŐĞŶǀĂŶ/ƐƌĂģůǌŝũŶďĞŐƌĂǀĞŶ͘
,ĞƚǁĂƐĞĞŶƐĐŚĂŶĚĞŽŵŽŶďĞŐƌĂǀĞŶƚĞ
ďůŝũǀĞŶ͘tĞƌĚũĞŶŝĞƚďĞŐƌĂǀĞŶĚĂŶǀŝĞůũĞ
ƚĞŶƉƌŽŽŝĂĂŶĚĞŚǇĞŶĂǭƐ͕ĂĂƐŐŝĞƌĞŶĞŶ

ŚŽŶĚĞŶ͘
,ĞƚŐŽĞĚďĞŐƌĂǀĞŶǀĂŶĚĞĚŽĚĞŶŝƐŝŶŝũďĞůƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝĞĨĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ
ŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐ͘
KŽŬ:ŽǌĞĨǀĂŶƌŝŵĂƚŚĞĂďĞƐƚĞĞĚĚĞĂůůĞŵŽĞŝƚĞŽŵ:ĞǌƵƐŐŽĞĚƚĞ
ďĞŐƌĂǀĞŶ͘
KŽŬŶĂĚĞĚŽŽĚĚƌĂĂŐũĞǌŽƌŐǀŽŽƌŝĞŵĂŶĚĞŶďĞǀĞƐƚŝŐũĞŽƉĚŝĞŵĂŶŝĞƌ
ǌŝũŶďĞƐƚĂĂŶ͘sĂŶĂĨĚĞǀƌŽĞŐĞŬĞƌŬƐƉĞĞůƚŝŶ
ŚĞƚůŝĐŚƚǀĂŶĚĞŽƉƐƚĂŶĚŝŶŐŶŽŐŝĞƚƐĂŶĚĞƌƐ
ŵĞĞ͘ĞĚŽĚĞŶďĞŐƌĂǀĞŶďĞƚĞŬĞŶƚŽŽŬĚĂƚ
ũĞŝĞŵĂŶĚĂůƐŚĞƚŐƌĂĂŶŝŶĚĞĂŬŬĞƌůĞŐƚ͕ŝŶ
ĂĨǁĂĐŚƚŝŶŐǀĂŶĚĞŐƌŽƚĞĚĂŐ͘ŶǌŽĚƌĂŐĞŶ
ǁĞŽŽŬǀĂŶĚĂĂŐŶŽŐĂůƚŝũĚǌŽƌŐǀŽŽƌŽŶǌĞ
ĚŽĚĞŶ͘ĞǌŝũŶŽŶƐǀŽŽƌŐĞŐĂĂŶ͕ĞŶƐĂŵĞŶ
ŵĞƚŚĞŶŬŝũŬĞŶǁĞƵŝƚŶĂĂƌĚĞĚĂŐǀĂŶŚĞƚ
ŶŝĞƵǁĞůĞǀĞŶ͘
WĂƐĞŶŝƐŚĞƚĨĞĞƐƚǀĂŶĚĞŽƉƐƚĂŶĚŝŶŐ͕ŚĞƚ
ŶŝĞƵǁĞůĞǀĞŶ͘
tĞŬĞŶŶĞŶĂůůĞŵĂĂůǁĞůŝĞŵĂŶĚĚŝĞ
ŽŶůĂŶŐƐŽĨĂůǁĂƚůĂŶŐĞƌŐĞůĞĚĞŶŝƐ
ŐĞƐƚŽƌǀĞŶ͘
/ĞŵĂŶĚĚŝĞǁĞŶŽŽŝƚǌƵůůĞŶǀĞƌŐĞƚĞŶĞŶ
ŶŽŐŚĞĞůĞƌŐŵŝƐƐĞŶ͘
sŽŽƌŚĞŶƐƚĞŬĞŶǁĞǀĂŶĚĂĂŐĞĞŶŬĂĂƌƐ
ĂĂŶ͘
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ALTIJD EN OVERAL

Gedicht van Bette Westera: uit “Doodgewoon”



Ik mis je achter op de fiets,
Ik mis je in de trein.
Ik mis je bij de H&M
En bij de Albert Heijn.
Ik mis je onder rekenen,
Ik mis je onder lezen.
Ik mis je in de winter,
bij het voeren van de mezen.
Ik mis je als ik jarig ben
en als de oma`s komen.
Ik mis je als ik wakker
lig,
ik mis je in mijn
dromen.
Ik mis je zonder
woorden,
elke dag en elke
nacht.
Ik mis je als ik grapjes
maak
en niemand om me lacht.
Ik mis je in de kamer,
als ik naar je foto kijk.
Ik mis je als we-ik en papafietsen op de dijk.
Ik mis je op vakantie,
in ons huisje op de hei
En als we door de regen lopen
zonder jou erbij.
Ik mis je elke dag opnieuw

wanneer ik wakker word.
Ik mis je schoenen in de gang,
je beker naast je bord.
Ik mis jouw tandenborstel
naast de mijne in het glas.
Ik mis je voeten op de trap.
Ik mis je blauwe jas.
Ik mis jouw kleren in de kast,
je broeken en je truien.
Ik mis je geur, ik mis je stem,
ik mis je boze buien.
Ik mis je bij je graf
als ik je naam zie op de
steen.
Ik mis je als ik samen ben
met papa, en alleen.
Ik mis je als ik ijsjes eet,
en appels en bananen.
Ik mis je als ik huilen
moet,
ik mis je zonder tranen.
Ik mis je als je jarig was
en iedereen er is.
Ik mis je als ik eventjes
niet merk dat ik je mis.
Ik mis je als ik keelpijn heb,
ik mis je als ik val.
Ik mis je nergens echt het ergst,
maar altijd overal.
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4 april

Pasen

Kleur wit: Reinheid
Lezingen: Kolossenzen 3:1-4 en Johannes 20:1-18
Opstanding
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En
daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij
het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom
huil je, vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet
waar ze hem naartoe gebracht hebben.’


ĞŚŽĞŬƐƚĞĞŶ

ĞŶWĂĂƐǀĞƌŚĂĂůǀŽŽƌũŽŶŐĞƌĞŶĞŶĚŝĞũŽŶŐǀĂŶŚĂƌƚǌŝũŶ

ŽŽƌ^ƚĞƉŚĂŶĚĞ:ŽŶŐ

:ƵůůŝĞŬĞŶŶĞŶŚĞƚ
WĂĂƐǀĞƌŚĂĂů͕ĚĞŶŬŝŬ
ǁĞů͘ŶŽĨŚĞƚ
ǀĂŶĚĂĂŐWĂƐĞŶŝƐŽĨ
ŶŝĞƚ͕ĚĂƚŬĂŶŵĞ
ŶŝŬƐƐĐŚĞůĞŶ͕ŝŬďĞŐŝŶĞƌ
ƚŽĐŚŽǀĞƌ͘:ƵůůŝĞ
ǁĞƚĞŶĚĞŶŬŝŬǁĞůŝĞƚƐ
ǀĂŶŚĞƚǀĞƌŚĂĂů
ŽƉĚĞWĂĂƐŽĐŚƚĞŶĚ͘
DĂƌŝĂĞŶWĞƚƌƵƐ
ĞŶŶŽŐĂŶĚĞƌĞŶŐŝŶŐĞŶ
ŬŝũŬĞŶďŝũŚĞƚŐƌĂĨ
ǀĂŶ:ĞǌƵƐ͘ĞǌĂŐĞŶĚĂƚ
ĚĞƐƚĞĞŶǀŽŽƌŚĞƚ
ŐƌĂĨǁĂƐǁĞŐŐĞƌŽůĚĞŶ
ĚĂƚ:ĞǌƵƐŶŝĞƚ
ŵĞĞƌŝŶŚĞƚŐƌĂĨǁĂƐ͘
EƵŐĂĂƚŚĞƚŶĂWĂƐĞŶǀĞƌĚĞƌŽǀĞƌ:ĞǌƵƐĚŝĞŝƐŽƉŐĞƐƚĂĂŶƵŝƚĚĞĚŽŽĚ͘DĂĂƌĚŝĞ
ƐƚĞĞŶ͕ǁĂƚŝƐĞƌŵĞƚĚŝĞǌǁĂƌĞƐƚĞĞŶĚŝĞǀŽŽƌŚĞƚŐƌĂĨůĂŐŐĞďĞƵƌĚ͍
ŝĞƐƚĞĞŶǁĂƐĞĞŶĞŝŶĚũĞŽƉǌŝũŐĞƌŽůĚ͘ŝĞůĂŐĚĂĂƌŵĂĂƌƚĞůŝŐŐĞŶ͘EŝĞŵĂŶĚŬĞĞŬ
ĞƌŵĞĞƌŶĂĂƌŽŵ͘/ĞŵĂŶĚǀŽŶĚĚĂƚŚŝũŝŶĚĞǁĞŐůĂŐĞŶŚĞĞĨƚŚĞŵĞĞŶĞŝŶĚ
ǀĞƌĚĞƌŽƉŐĞůĞŐĚ͘ŽŽƌƌĞŐĞŶĞŶƐƚŽƌŵĞŶŬǁĂŵĚŝĞƐƚĞĞŶƐƚĞĞĚƐǀĞƌĚĞƌǁĞŐƚĞ
ůŝŐŐĞŶ͘ŝĞƐƚĞĞŶǁĞƌĚĞĞŶǌǁĞƌĨƐƚĞĞŶ͘,ŝũǀŽĞůĚĞǌŝĐŚĞĞŶǌĂĂŵĞŶĂůůĞĞŶ͘
EŝĞŵĂŶĚŬĞĞŬŵĞĞƌŶĂĂƌ
ŚĞŵŽŵ͘dŽƚĞƌŽƉĞĞŶĚĂŐĞĞŶǀĞƌŚĂůĞŶǀĞƌƚĞůůĞƌǀŽŽƌďŝũŬǁĂŵͲDĂƚƚŚĞƺƐ͕
DĂƌĐƵƐ͕>ƵĐĂƐŽĨ:ŽŚĂŶŶĞƐ͕ĚĂƚǁĞĞƚŝŬŶŝĞƚǌŽƉƌĞĐŝĞƐ͘ŝĞǀĞƌŚĂůĞŶǀĞƌƚĞůůĞƌǌĂŐ
ĚĂƚĚŝĞƐƚĞĞŶĂůůĞĞŶǁĂƐ͕ŵĂĂƌŚŝũǌĂŐŽŽŬĚĂƚŚŝũŽŽŝƚŝĞƚƐŚĞĞůŵŽŽŝƐĞŶŐƌŽŽƚƐĞŶ
ǁŽŶĚĞƌůŝũŬƐŚĂĚŵĞĞŐĞŵĂĂŬƚ͘ĂĂƌŽŵŚĞĞĨƚŚŝũĚŝĞƐƚĞĞŶŝŶŚĞƚWĂĂƐǀĞƌŚĂĂů
ŐĞƐƚŽƉƚͲĚĂƚŬĂŶ͕ũĞŬƵŶƚǀĂŶĂůůĞƐŝŶĞĞŶǀĞƌŚĂĂůƐƚŽƉƉĞŶ͘ĂƚǀĞƌŚĂĂůŝƐďĞŬĞŶĚ
ŐĞǁŽƌĚĞŶĞŶŽǀĞƌĂůƚĞƌǁĞƌĞůĚǀĞƌƚĞůĚ͘ŝĞƐƚĞĞŶƌĞŝƐĚĞŵĞĞŵĞƚĚĂƚǀĞƌŚĂĂůĞŶ
ǁĞƌĚĚƵƐŶŽŐŵĞĞƌĚĂŶĚĂĂƌǀŽŽƌĞĞŶǌǁĞƌĨƐƚĞĞŶ͘
KƉĞĞŶĚĂŐŝƐĚŝĞƐƚĞĞŶŚŝĞƌŝŶĚĞďƵƵƌƚƚĞƌĞĐŚƚŐĞŬŽŵĞŶ͘,ŝũůĂŐĞƌŐĞŶƐŝŶĚĞ
ďĞƌŵ͘ĂƚŬǁĂŵŵŽŽŝƵŝƚ͕ǁĂŶƚĚĞŵĞŶƐĞŶŚŝĞƌŝŶĚĞďƵƵƌƚǁŝůĚĞŶĞĞŶŬĞƌŬ
ďŽƵǁĞŶ͘ĂĂƌǀŽŽƌŚĂĚĚĞŶǌĞĞĞŶŚĞůĞƐƚĞǀŝŐĞƐƚĞĞŶŶŽĚŝŐ͘ĞŶƚũĞĚŝĞĞĞŶǀĂŶĚĞ
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ŚŽĞŬĞŶǀĂŶŚĞƚŐĞďŽƵǁŬŽŶǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘ĞŶŚŽĞŬƐƚĞĞŶĚƵƐ͘ŝĞǌǁĞƌĨƐƚĞĞŶƵŝƚ
ŚĞƚWĂĂƐǀĞƌŚĂĂůŚĞďďĞŶǌĞƚŽĞŶŐĞďƌƵŝŬƚǀŽŽƌŚĞƚďŽƵǁĞŶǀĂŶŚƵŶŬĞƌŬ͘Ŷ
ƚŽĞǀĂůůŝŐǁĂƐĚĂƚĚĞǌĞŬĞƌŬ͘
EƵǌĂůũĞŵĞǀƌĂŐĞŶŽĨĚŝĞƐƚĞĞŶŶŽŐĞƌŐĞŶƐƚĞǌŝĞŶŝƐŝŶĚĞŵƵƵƌ͘ĂƚǁĞĞƚŝŬŶŝĞƚ͘
/ŬŚĞďŶŝĞƚǌŽǀĞĞůǀĞƌƐƚĂŶĚǀĂŶŵƵƌĞŶ͕ǁĞůǀĂŶǀĞƌŚĂůĞŶ͘DĂĂƌĠĠŶĚŝŶŐǁĞĞƚŝŬ
ǁĞů͗ĚŝĞŬĞƌŬƐƚĞƵŶƚŽƉĚŝĞƐƚĞĞŶ͘ŽŶĚĞƌĚŝĞƐƚĞĞŶĞŶĚĂƚWĂĂƐǀĞƌŚĂĂůǌŽƵĚĞŬĞƌŬ
ŶŽŐĂůǁŝĞďĞůŝŐǁŽƌĚĞŶ͘


<ĞƌŬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌŝŶĞĞŶd^ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ
ŝũĚƌĂŐĞǀĂŶŶŶĞsŝƐƐĞƌƐ



DĂƌŝũŬĞǀƌŽĞŐŵĞŝĞƚƐƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶ
ŽǀĞƌĚĞƉĞƌŝŽĚĞĚĂƚŝŬ
ŬĞƌŬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌǁĂƐŝŶĞĞŶd^Ͳ
ŬůŝŶŝĞŬ͘Ğd^ͲŬůŝŶŝĞŬǁĂĂƌĐůŝģŶƚĞŶ
ŶĂŚƵŶƚŝũĚŝŶĞĞŶŚƵŝƐǀĂŶďĞǁĂƌŝŶŐ
ŚĞĞŶŐĂĂŶǀŽŽƌƉƐǇĐŚŝƐĐŚĞ
ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶƚĞƌǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐ
ŽƉƚĞƌƵŐŬĞĞƌŝŶĚĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ͘

/ŬďĞŶĞƌĂůƐǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƌĞŐĞůŵĂƚŝŐŐĞǁĞĞƐƚǀĂŶϮϬϭϯͲϮϬϭϳ͕ĚĞƉĞƌŝŽĚĞĚĂƚ
ŝŬŽŽŬŵŝũŶWŚŽŶĚĞƌǌŽĞŬĚĞĞĚ͘DĂĂƌǀŽŽƌŚĞƚďĞŐŝŶŵŽĞƚĞŶǁĞƚĞƌƵŐ
ŶĂĂƌϮϬϬϴ͘dŽĞŶŬǁĂŵŝŬĞƌǀŽŽƌŚĞƚĞĞƌƐƚ͕ĂůƐƐƚƵĚĞŶƚŽƉϭĞŬĞƌƐƚĚĂŐ͘tĞ
ŐŝŶŐĞŶŵĞƚĞĞŶŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚƐŬŽŽƌƚũĞŽŵĚĞŬĞƌƐƚǀŝĞƌŝŶŐŽƉƚĞůƵŝƐƚĞƌĞŶ͘
,ĞƚŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚƐŬŽŽƌƚũĞďĞƐƚŽŶĚǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬƵŝƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ
ƐƚƵĚĞŶƚĞŶĚŝĞŶŝĞƚƚĞƌƵŐǁĂƌĞŶŐĞŐĂĂŶŶĂĂƌŚƵŶĨĂŵŝůŝĞ͘/ŬƐƉĞĞůĚĞƉŝĂŶŽ͘
EĂĚĞĚŝĞŶƐƚǁĂƐĞƌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚǀŽŽƌŬŽĨĨŝĞ͕ŽŶƚǌĞƚƚĞŶĚǀĞĞůǌŽĞƚŝŐŚĞŝĚĞŶ
ŐĞƐƉƌĞŬ͘/ŬŚĞďĚĂĂƌŵĞƚĞĞŶĂĂŶƚĂůŵĞŶƐĞŶŐĞƐƉƌŽŬĞŶĞŶĚĂƚŚĞĞĨƚ
ŝŶĚƌƵŬŐĞŵĂĂŬƚ͘ůůĞŵĂŶŶĞŶ;ŝŶĚŝƚŐĞǀĂůͿĚŝĞĚĂĂƌǌŝƚƚĞŶŚĞďďĞŶǀĂŶ
ĂůůĞƐŐĞĚĂĂŶĚĂƚŚĞƚĚĂŐůŝĐŚƚŶŝĞƚǀĞƌĚƌĂŐĞŶŬĂŶ͘:ĞŬƵŶƚĞƌŶŝĞƚŽŵŚĞĞŶ
ĚĂƚǌĞĞĞŶŐĞǀĂĂƌǀŽŽƌǌŝĐŚǌĞůĨĞŶĚĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐǀŽƌŵĞŶ͘ĞŚĞďďĞŶǀĂŶ
ĂůůĞƐŵĞĞŐĞŵĂĂŬƚĚĂƚĞƌƚŽĞŚĞĞĨƚďŝũŐĞĚƌĂŐĞŶĚĂƚǌĞĞƌƚĞƌĞĐŚƚŐĞŬŽŵĞŶ
ǌŝũŶĞŶǌĞǌŝũŶďŽǀĞŶĚŝĞŶĚŽŽƌũĂŶĞŶĂůůĞŵĂŶǀĞƌŽŽƌĚĞĞůĚ͘
DĂĂƌǁĂŶŶĞĞƌũĞĞƌďĞŶƚǌŝĞũĞŽŽŬƉƌĂĐŚƚŝŐĞŵĞŶƐĞŶ͘ĞŵĞŶƐŽŶĚĞƌĂůůĞ
ƚĂƚŽĞĂŐĞƐĚŝĞďůŝũŝƐĞĞŶƐŝĞŵĂŶĚĂŶĚĞƌƐĚĂŶďĞǁĂĂƌĚĞƌƐŽĨďĞŚĂŶĚĞůĂĂƌƐ
ƚĞƐƉƌĞŬĞŶ͘:ĞǌƵƐǁĂƐĞƌǀŽŽƌĚĞǌŽŶĚĂĂƌƐĞŶƚŽůůĞŶĂĂƌƐ͘ŽŝĞƚƐǁŝůĚĞŝŬŽŬ͕
ĞŶĂůŚĞůĞŵĂĂůƚŝũĚĞŶƐŬĞƌƐƚ͘ĞƐƚĞƌǀĞƌƐĐŚĞĞŶĂĂŶĚĞŚĞƌĚĞƌƐǀŽŽƌĚĂƚ
ĚĞǌĞǀĞƌƐĐŚĞĞŶĂĂŶĚĞǁŝũǌĞŶ͘
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ĞĚĂĂƌŽƉǀŽůŐĞŶĚĞũĂƌĞŶŬǁĂŵŝŬĞƌĞĞŶƐƉĞƌũĂĂƌƚŽƚŝŬŝŶϮϬϭϯĂĂŶŵŝũŶ
WŚŽŶĚĞƌǌŽĞŬďĞŐŽŶ͘/ŬǁŝůĚĞĞƌŐƌĂĂŐŝĞƚƐŚĞĞůĂŶĚĞƌƐŶĂĂƐƚĚŽĞŶ͘
ĞŚŽĞĨƚĞĂĂŶůĞǀĞŶƐďĞƐĐŚŽƵǁŝŶŐŶĂĂƐƚǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉ͕ĞŶĚĞďĞŚŽĞĨƚĞŽŵ
ŝĞƚƐƚĞƌƵŐƚĞĚŽĞŶǀŽŽƌĚĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũ͘ƌǁŝůůĞŶǌŝũŶǀŽŽƌĚĞĂŶĚĞƌ͘
ĞŵĞŶƐĞŶĚŝĞ‘ďŝŶŶĞŶǌŝƚƚĞŶ’ ŚĞďďĞŶǀĞĞůůĞǀĞŶƐĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶũĞůĞĞƌƚǀĞĞů
ǀĂŶŽďƐĞƌǀĂƚŝĞ͘,ĞƚĚĂĂƌǌŝũŶŚĞĞĨƚŵĞĞƌŵĞĞƌĞŶŵĞĞƌǀĂŶĚŽŽƌĚƌŽŶŐĞŶ
ŚŽĞŵŽŽŝŵĞŶƐĞŶǌŝũŶ͕ĚĂƚŵĞŶƐĞŶĞĞŶƚǁĞĞĚĞŬĂŶƐǀĞƌĚŝĞŶĞŶ͘DĞŶŬƌŝũŐƚ
ĚĂĂƌƌƵŝŵƚĞŽŵƚĞƌĞĨůĞĐƚĞƌĞŶŽƉĚŝŶŐĞŶĚŝĞŶŝĞƚŐŽĞĚŐŝŶŐĞŶ͕ĞŶĚĞ
ŵĞŶƐĞŶĚŝĞŝŬƐƉƌĂŬŶĂŵĞŶŽŽŬŝŶĚĞƌĚĂĂĚĚĞƌƵŝŵƚĞŽŵƚĞƌĞĨůĞĐƚĞƌĞŶĞŶ
ĚĂĂƌǀĂŶƚĞůĞƌĞŶ͘

,Ğƚd^ͲƐǇƐƚĞĞŵƐƚĂĂƚŶŽŐĂůƚĞƌĚŝƐĐƵƐƐŝĞ͘/ŬŚĞďŐĞǌŝĞŶĚĂƚŚĞƚĂůŚĞƚŐĞůĚ
ĚĂƚĞƌŚĞĞŶŐĂĂƚǁĂĂƌĚŝƐ͘sĞůĞŶŬŽŵĞŶĞƌƵŝƚĞŶŬƵŶŶĞŶǌŝĐŚŚĂŶĚŚĂǀĞŶ͘
tĞĞƌŝĞƚƐǀŽŽƌĚĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũďĞƚĞŬĞŶĞŶĚŝĞǌĞĞĞƌĚĞƌƵŝƚŐĞƐƉƵƵŐĚ
ŚĞĞĨƚ͘ĂƚŬƵŶŶĞŶǌĞŶŝĞƚĂůůĞĞŶďĞƌĞŝŬĞŶ͘,ĞƚǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶŝŶĚĞ
ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũŵŽĞƚŚĞƌǁŽŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶ͘WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĚŽĞŶǀĞĞůŽƉĚĂƚ
ŐĞďŝĞĚ͕ŵĂĂƌǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐůĂƚĞŶǌŝĞŶĚĂƚǌĞŶŝĞƚĚŽŽƌĚĞǀŽůůĞĚŝŐĞ
ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉŝũƵŝƚŐĞƐƉƵƵŐĚǌŝũŶ͘
ĞƌĚĞƌƐĐŚƌĞĞĨŝŬŽǀĞƌ‘er willen zijn voor de ander’./ŬǀĞƌǁĂĐŚƚƚĞŶŝĞƚƐ
ƚĞƌƵŐŵĂĂƌŬƌĞĞŐŚĞĞůǀĞĞů͘'ĞǌĞůůŝŐŚĞŝĚ͕ƐƵĨĨĞŐƌĂƉũĞƐ͕ƐŽŵƐŚĞĞů
ŝŶĚƌŝŶŐĞŶĚĞǀĞƌŚĂůĞŶĞŶŝŶƐƉŝƌĂƚŝĞǀŽŽƌĚĞǁĞĞŬŶĂĚĞĚŝĞŶƐƚ͘ĞĚŝĞŶƐƚĞŶ
ǁĂƌĞŶŝŶĨŽƌŵĞĞů͖
ŬĂĂƌƐũĞƐďƌĂŶĚĞŶ͕
ƚĞŬƐƚĞŶůĞǌĞŶĞŶ
ĚĂĂƌŽǀĞƌƐƉƌĞŬĞŶ͕
ĐŽŵŵƵŶŝĞ͕ǌŝŶŐĞŶ͘
ŝũďĞůƚĞŬƐƚĞŶƌŝĞƉĞŶǀĞĞů
ŽƉďŝũĐůŝģŶƚĞŶĞŶ
ĚĂĂƌŵĞĞŐĂǀĞŶǌĞŵĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŝŶǌŝĐŚƚĞŶ
ĚŝĞŝŬŬŽŶŚĞƌŬĂƵǁĞŶŝŶ
ĚĞƚƌĞŝŶĞŶŽƉĚĞĨŝĞƚƐ
ƚĞƌƵŐŶĂĂƌŚƵŝƐ͘
WŽŵƉĞŬůŝŶŝĞŬEŝũŵĞŐĞŶ

/ŬǁĂƐĞƌǀŽŽƌŚĞŶ͕ŐĞǁŽŽŶĚŽŽƌĞƌƚĞǌŝũŶĂůƐŶŶĞĞŶƚĞůƵŝƐƚĞƌĞŶ͘DĂĂƌ
ĚĞũŽŶŐĞŶƐǁĂƌĞŶĞƌŶĞƚǌŽŐŽĞĚǀŽŽƌŵŝũ͘tĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŵĞĞƌĚĂŶǌĞǌĞůĨ
ŝŶĚĞŐĂƚĞŶŚĂĚĚĞŶ͘
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11 april

Quasi modo geniti

Kleur wit: Reinheid
Lezingen: 1 Johannes 5:1-6 en Johannes 20:19)24-32
Verschijningen
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze
hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam
in hun midden staan en zei: ”Ik wens jullie vrede!”

Van de ZWO
Toelichting bij de collectes
d,DϰϬ'Ed/:DW'E
/<EZsKKZ:Kh
sE<ZZD,Zd/',/
Er zijn zóveel mensen die wachten op een een warm woord, een goede daad, een
beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer
anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd
staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid
is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de
vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken
en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als
ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop
die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn
we de kerk in actie. Doe mee

28 februari – Protestantse Kerk - Missionair Werk
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.
Pioniersplekken vormen een
nieuwe christelijke
geloofsgemeenschap waarbij de
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boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier
gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel
Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken
community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met
gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende
activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn
in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.

7 maart - Christelijke minderheid in Midden-Oosten
Voor de kerk in het
Midden-Oosten is
Libanon een belangrijk
land. Hier wonen
relatief gezien nog
veel christenen (2530%), waar dit
percentage in de
buurlanden veel lager
is. Christelijke
instellingen in Libanon
hebben dan ook vaak
een regionale functie.
Zo is de Raad van Kerken van het Midden-Oosten in Beiroet gevestigd en leidt
theologische opleidingsinstituut NEST predikanten op voor het hele MiddenOosten. Veel studenten aan de NEST zijn bijvoorbeeld afkomstig uit Syrië. Bent u
betrokken bij het werk in Libanon, dan bent u automatisch betrokken bij de hele
kerk in het Midden-Oosten

14 maart - Ondersteuning diaconaat in arme regio´s
Armoede in Nederland
is een groeiend
probleem. In regio’s als
Groningen, Limburg en
andere gebieden aan
de rand van ons land,
zijn de armoedecijfers
schrikbarend hoog.
Armoede gaat hier
vaak over van generatie
op generatie. Er is
weinig werk en er zijn
weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag
helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als
voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen

24

letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine
kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet
veel financiële middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun
diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel.

21 maart – Een beter inkomen voor Javaanse boeren

Een beter inkomen voor

Het Indonesische eiland Java is
vruchtbaar door vulkanische
grond, vooral het oosten en
westen. Meer in het midden
wonen veel arme
boerengezinnen, die maar
nauwelijks rond kunnen komen.
Vooral in de dorpen Sumberejo
en Gilangharjo zijn mensen erg
arm. In Sumberejo leeft de helft
van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In
Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot.
Duurzame landbouw bevorderen
Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ).
De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het
inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen
verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun
producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op
demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze
boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van
tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze
betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren
gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te
komen. Zo ontstaat een win-win-situatie.

28 maart – Jongeren doorleven het Paasverhaal

leven Paasverhaal
Veel christelijke jongeren hebben
het paasverhaal al vaak gehoord.
Komt de boodschap van Pasen
bij hen nog wel aan? JOP, Jong
Protestant, ontwikkelde een
verrassend nieuw spel voor
kerkelijke jongeren:
de PaasChallenge.
In dit nachtelijke spel met
Escaperoom-achtige elementen ‘
leven jongeren zich in in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde. Het
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spel gaat over winnen en verliezen. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten
af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Nieuw dit jaar is dat er ook een
SMALL versie is van 1 uur en dat je de PaasChallenge optioneel kunt uitbreiden
met een 40 dagen Challenge of 50 dagen Challenge.

Van de Diaconie
4 april – Stichting Kartini

Geef de mens geen vis, geef een hengel
Een toekomst voor kansarme kinderen in en rond de stad Malang op het
Indonesische eiland Java, daar spannen wij ons voor is. De doelstelling is om
deze kinderen naar school te laten gaan. Kunnen lezen en schrijven is dé basis
voor een betere toekomst. Wie kan lezen en schrijven, is in staat zelf de regie
over zijn/haar leven te nemen. We willen dus geen vissen geven, maar hengels.
De stichting Kartini ondersteunt op dit moment zo’n vierhonderd kinderen. Een
druppel op een gloeiende plaat? Zeker niet, eerder een steen in de vijver. Het
allereerste kind uit een straat op school is een voorbeeld en een enorme
stimulans voor anderen. Er is dus toch een uitweg uit de armoede! Bovendien,
hulp aan één kind is hulp aan een gezin, een familie en uiteindelijk de
gemeenschap.
Diamanten hart
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 we 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.
Toch ook een vis
De gedachte is dus: Een schooldiploma geeft veel meer kans op een goede baan
en verbetert de leefomstandigheden van talloze. Het effect is vooral merkbaar op
de langere termijn. In en rond Malang hebben al velen een bestaan weten op te
bouwen dankzij het geld uit Nederland. Maar in het hier en het nu: Op een lege
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maag is het moeilijk leren. Daarom krijgt elk gezin in het programma maandelijks
ook een zak rijst.
Uw steun …. hun toekomst
Retno, Ika en Muhammed willen naar school. Net als Auryn en Deni. Uw steun …
hun toekomst. Op deze website onder het kopje Wat kunt U doen leest u hoe u
een kind kunt helpen. Door sponsorouder te worden of en gift te doen.
De stichting Kartini ontstond in 1977 op initiatief van enkele mensen die zich om
uiteenlopende redenen verbonden voelden met Indonesië en zich in wilden zetten
voor de opbouw van dit prachtige land. Kleinschaligheid was en is daarbij steeds
het uitgangspunt. Dat alles tot op de dag van vandaag, op basis van volledige
vrijwilligheid van deze betrokken vrijwilligers.

11 april We geloven in gerechtigheid en we zijn
overtuigd van het prachtige potentieel
in ieder mens. We zien een wereld vol
unieke mensen, die leven onder
uiteenlopende omstandigheden.
Kwetsbaar en krachtig tegelijk. We
weten dat niet ieder mens dezelfde
kansen en mogelijkheden heeft.
Daarom bieden wij hulp als de nood
aan de man is. En redden we levens
wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die
kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom
helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de
allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.
Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar
het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op
blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken.
We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.
Zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas nodig.
Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de
kracht van mensen.



sĂŶĚĞŝĂĐŽŶŝĞϮϬϮϬ
Elk jaar komen de jaarcijfers van de diaconie op de website van de oude kerk.
Deze cijfers zijn een samenvatting van de inkomsten en uitgaven. Als
penningmeester wilde ik graag wat meer vertellen over de doelen die wij
steunen.
De diaconie van de PKN Stede Broec is gelukkig financieel gezond en
onafhankelijk. De bron van inkomsten bestaat uit pachtgelden, rente van
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deposito’s en de collectegelden. We zijn blij dat deze gelden voldoende zijn om ,
naast het eventueel ondersteunen van personen in nood, heel wat goede doelen
te kunnen steunen. In de afgelopen jaren is gekozen om een aantal doelen een
vaste donatie per jaar te schenken. U kunt daarbij denken aan Kerk in Actie,
Stichting Kartini, Sensoor ( tegenwoordig de Luisterlijn) , de voedselbank,
Inloophuizen Pisa Hoorn en Medemblik ( deze heeft ook een inloophuis in Stede
Broec) , Dorcas, Merakel, Straatpastoraat Hoorn, de Baanbreker Enkhuizen,
ouderen- en jongerenwerk in onze kerk en de hulpverlening West Friese kerken.
Misschien heeft u ook wel eens gehoord dat er met Kerst een actie is samen
met de Katholieke kerken in Stede Broec. We geven mensen in de bijstand en
de schuldhulpverlening bonnen voor de supermarkten hier in de dorpen, een
extraatje voor de Kerst. Helaas zijn dat er de afgelopen jaren steeds meer
geworden.
Het afgelopen jaar was moeilijk voor veel organisaties. Er kwam minder geld
binnen en vaste lasten gaan door. Daarom hebben wij het afgelopen jaar extra
donaties gedaan. Deze zijn:
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ǆƚƌĂŐŝĨƚĞŶ
<ĞƌŬŝŶĂĐƚŝĞĂůŐĞŵĞĞŶ

€

ϱϬϬ͕ϬϬ

sŽĞĚƐĞůďĂŶŬ

€

ϱϬϬ͕ϬϬ

ŝŶůŽŽƉŚƵŝƐDĞĚĞŵďůŝŬ

€

ϭϱϬ͕ϬϬ

/ŶůŽŽƉŚƵŝƐWŝƐĂ

€

ϭϱϬ͕ϬϬ

<ĞƌŬŝŶĂĐƚŝĞͲĞŝƌŽĞƚ

€ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

<ĞƌŬŝŶĂĐƚŝĞͲŽƌŽŶĂƌĂŵƉ

€ ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

sůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶǁĞƌŬ

€

ϱϬϬ͕ϬϬ

DŝƐƐŝŽŶǀŝĂƚŝŽŶ&ĞůůŽǁƐŚŝƉ;D&Ϳ

€

ϮϱϬ͕ϬϬ

ƌƚƐĞŶǌŽŶĚĞƌŐƌĞŶǌĞŶ

€

ϮϱϬ͕ϬϬ

ŝĞŬĞŶŚƵŝƐ:ŽƌĚĂŶŝģ;ŚƵůƉďĞĚŽĞŢĞŶĞŶͿ €

ϮϱϬ͕ϬϬ

ŵŶĞƐƚǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů

€

ϭϱϬ͕ϬϬ

>ŝůŝĂŶĞĨŽŶĚƐ

€

ϱϬϬ͕ϬϬ

^ƚ͘,ƵŝƐǀĂŶĚĞŬĞƌŬŵƵǌŝĞŬ

€

ϭϬϬ͕ϬϬ

<ĞƌŬŝŶĂĐƚŝĞͲĂĐƚŝĞƐƉƌŝŶŬŚĂĂŶ

€

ϱϬϬ͕ϬϬ

€ ϲ͘ϯϬϬ͕ϬϬ 

ĞĐŽůůĞĐƚĞƐǁĂƌĞŶ
ĞŶĚĞďůŽĞŵĞŶŐŝŶŐĞŶ






ϭϳũĂŶƵĂƌŝ–ĚĞ>ƵŝƐƚĞƌůŝũŶ


ϮϰũĂŶƵĂƌŝ–sŽĞĚƐĞůďĂŶŬtĞƐƚͲ&ƌŝĞƐůĂŶĚ
ϯϭũĂŶƵĂƌŝ–<ĞƌŬŝŶĐƚŝĞ


ϳĨĞďƌƵĂƌŝ–tĞƌĞůĚĚŝĂĐŽŶĂĂƚ
ϭϰĨĞďƌƵĂƌŝ–^ƚŝĐŚƚŝŶŐ:ƵŶĞ 

















ďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌ
ŶĂĂƌ

Dǁ͘ĚƐ͘>ĞƚƚĞďŽĞƌ
,ƌ͘DĞŝũĞƌ
Dǁ͘^ĐŚŝůĚĞƌ͕
ĨĂŵ͘^ƚƌĂƚŝŶŐ
Dǁ͘:ŽŶŬŵĂŶ
,ƌ͘ĚĞsƌŝĞƐ͕
,ƌ͘ƵŝĚĞƌŚŽƵƚ
Dǁ͘ĚĞ<ƌŽŽŶ

Van het college van kerkrentmeesters
Het weer werkte niet mee tijdens het
rondbrengen en ophalen van de
enveloppen, maar op het resultaat
heeft dit nauwelijks invloed gehad. Het
voorlopige resultaat is ruim €
47.000,- en de ervaring leert dat er
nog toezeggingen volgen. We verwachten met de Aktie Kerkbalans uit te
komen op rond € 49.000,- .
Met de te verwachten collecte opbrengsten voor de kerk komen we dan
uit op het begrote bedrag van ruim € 50.000,- en dat is weer een
geweldig resultaat.
Dank aan iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd en dat zijn er
stiekem weg heel wat. En dat dit ieder jaar weer een geweldig resultaat
oplevert, daarvoor mogen we allemaal dankbaar zijn. Zo houden we onze
kerk en geloofsgemeenschap samen in stand.
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Voegwerk
Velen van u zullen het niet hebben gezien maar op tijd, voor de vorst, is de
oostgevel opnieuw gevoegd en zijn er aan de zuid- en noordgevel kleine
voegreparaties gedaan. In de vorige Samen hebben we dit al gemeld.
Beeld en geluid
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe installatie voor zowel beeld als
geluid. Ja u leest het goed: ook geluid. De installatie is dusdanig op leeftijd
dat we hebben besloten alles grondig aan te pakken. Samen met de “
geluidscommissie” wordt gekeken naar de beste oplossing en we zijn in
een ver gevorderd stadium om beslissingen te nemen. Zoals u zult
begrijpen vraagt alles iets meer tijd als normaal, maar we willen toch
zorgvuldig een beslissing nemen.
Hottem Veenstra



Dank
>ŝĞǀĞŵĞŶƐĞŶ͕

ŽĂůƐŝĞĚĞƌĞĞŶǁĞĞƚŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶĞƐƚĂĨĞƚƚĞĐŽƌŽŶĂĂĐŚƚĞƌĚĞƌƵŐ͘
tĞŚĞďďĞŶĂĂŶŚĞƚďĞŐŝŶǀĂŶĚĞĞƐƚĂĨĞƚƚĞĞĞŶďŽƐƉƌĂĐŚƚŝŐĞďůŽĞŵĞŶ
ŐĞŚĂĚĞŶĚĞĚĂŵĞƚũĞƐŝĞĚĞƌĞĞŶŵŽŽŝĞƌŽǌĞƌŽŽƐ͘ĞŚĂůǀĞĚĞǌĞďůŝũŬ
ǀĂŶƐƚĞƵŶŚĞďďĞŶǁĞŽŽŬǀĂŶĚŝǀĞƌƐĞŐĞŵĞĞŶƚĞůĞĚĞŶŬĂĂƌƚĞŶ͕
ďůŽĞŵĞŶ͕ĞƚĞŶ͕ŚƵůƉĞŶƐƚĞƵŶŐĞŬƌĞŐĞŶ͘KŽŬŚĂƌƚĞůŝũŬĚĂŶŬǀŽŽƌĂůůĞ
ŐĞďĞĚĞŶǀĂŶŝĞĚĞƌĞĞŶĞŶĚĂƚƵǌŽŚĞĞĨƚŵĞĞŐĞůĞĞĨĚ͊,ĞƚǁĂƐ
ŚĂƌƚǀĞƌǁĂƌŵĞŶĚĞŶŚĞĞĨƚŽŶƐǌĞŬĞƌŐĞƐƚĞƵŶĚ͘ĂŶŬĂĂŶŝĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞ
ŚŝĞƌĂĂŶŚĞĞĨƚďŝũŐĞĚƌĂŐĞŶ͘

DĞƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚĞŶ͕
&ĂŵŝůŝĞ>ƵĐŬĞƌŚŽĨĨ
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Van de Beroepingscommissie


De vorige keer stelde ik dat “we niet op dood spoor zaten”.
ŶŝŬŬŽŶƚŽĞŶŶŽŐŶŝĞƚǀĞƌŵŽĞĚĞŶŚŽĞǁĂĂƌĚŝƚǁĂƐ͊͊

tĂŶƚ͘͘͘͘ǁĞŚĞďďĞŶŝŶŵŝĚĚĞůƐĂĂŶŚĞƚŵŽĚĞƌĂŵĞŶĞĞŶŶĂĂŵǀĂŶĞĞŶ
ƉƌĞĚŝŬĂŶƚǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚǁĂĂƌǀĂŶǁŝũĂůůĞŵĂĂůǀŝŶĚĞŶĚĂƚǁĞĚŝĞŵŽĞƚĞŶ
ŐĂĂŶďĞƌŽĞƉĞŶ͊͊͊

/ŬŵĂŐŶŽŐŶŝĞƚƵŝƚĚĞƐĐŚŽŽůŬůĂƉƉĞŶŵĞƚŽǀĞƌǁŝĞĚŝƚŶƵƉƌĞĐŝĞƐŐĂĂƚ͕
ŵĂĂƌƵŵĂŐǀĂŶŽŶƐĂĂŶŶĞŵĞŶĚĂƚĞƌĞĞŶŚĞĞůŵŽŽŝĞŬĞƵǌĞŝƐŐĞŵĂĂŬƚ͘
tĞŚĞďďĞŶǀĂŶĚĞǌĞƉƌĞĚŝŬĂŶƚĞĞŶŐƌŽŽƚĂĂŶƚĂůŬĞƌŬĚŝĞŶƐƚĞŶŬƵŶŶĞŶ
ďĞŬŝũŬĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌŽŶǌĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐƐƚĞƌŬŐĞǁĞŬƚǁĞƌĚ͘
sĞƌǀŽůŐĞŶƐŵĂĂƌĚĞƐƚŽƵƚĞƐĐŚŽĞŶĞŶĂĂŶŐĞƚƌŽŬŬĞŶĞŶĞĞŶƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐ
ŐĞĚĂĂŶŽŵĞĞŶƐŝŶŽŶǌĞŬĞƌŬŵĞƚŽŶƐƚĞŬŽŵĞŶƉƌĂƚĞŶ͘ŶĚĂƚǀŝĞůŝŶ
ŐŽĞĚĞĂĂƌĚĞ͘
,ĞƚĚĂĂƌƵŝƚǀŽŽƌƚǀůŽĞŝĞŶĚĞ͕ĚŝĞƉŐĂĂŶĚĞ͕
ŐĞƐƉƌĞŬŚĞĞĨƚŽŶƐŐĞƐƚĞƌŬƚŝŶŚĞƚŐĞǀŽĞůĚĂƚ
ǁĞĂůŚĂĚĚĞŶ͕ĞŶĚƵƐŚĞďďĞŶǁĞĚŝĞŶĂĂŵ
ĚĞǌĞǁĞĞŬĂĂŶŚĞƚŵŽĚĞƌĂŵĞŶŐĞŶŽĞŵĚ͘

ĞƐƚǁĞůůĂƐƚŝŐĚĂƚŝŬŚŝĞƌŶŽŐŐĞĞŶŶĂĂŵŬĂŶ
ŶŽĞŵĞŶ͘ĞǀŽŽƌŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶƉƌŽĐĞĚƵƌĞŝƐ͖ĞŶ
ƚĞƌĞĐŚƚ͖ǌĞĞƌƐƚƌĞŶŐŽƉĚĞŐĞŚĞŝŵŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶ
ŶĂŵĞŶƚŽƚĚĂƚĚĞǀŽŽƌŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶƐƚĂƉƉĞŶǌŝũŶŐĞŶŽŵĞŶ͘
DĂĂƌ͘͘͘ǌŽƐŶĞůĂůƐŵĂĂƌŵŽŐĞůŝũŬŝƐǌƵůƚƵŚŝĞƌŽǀĞƌǀĞƌĚĞƌŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚ
ǁŽƌĚĞŶ͘

tŝũǌŝũŶŚĞĞůďůŝũĚĂƚĞƌŽƉĚĞǌĞ͖ǀŽůŐĞŶƐŽŶƐƚŽĐŚďĞƐƚǁĞůŬŽƌƚĞ͖ƚĞƌŵŝũŶ
ĞĞŶǌŽΖŶŵŽŽŝƌĞƐƵůƚĂĂƚŝƐďĞƌĞŝŬƚ͘tĞŚĞďďĞŶŽŶƐĚŽŽƌƵŐĞĚƌĂŐĞŶ
ŐĞǀŽĞůĚ͘ŶŽŶĚĞƌůŝŶŐŚĞďďĞŶǁĞŚĞĞůĨŝũŶ͕ŝŶŽƉĞŶŚĞŝĚĞŶƌĞƐƉĞĐƚŶĂĂƌ
ĞůŬĂĂƌ͕ŽŶƐǁĞƌŬŬƵŶŶĞŶĚŽĞŶ͘
,ĞƚǁĂƐŝŶƚĞŶƐŝĞĨ͕ĞĞŶŐƌŽƚĞƌǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬŚĞŝĚ͕ŵĂĂƌŽŽŬĞĞŶ
ǀĞƌƌŝũŬŝŶŐǀĂŶŽŶƐĂůƐƉĞƌƐŽŽŶĞŶŝŶŽŶƐŐĞůŽŽĨƐůĞǀĞŶ͘
ŶĞǀĞŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬ͗ĞŶĞƌǀĂƌŝŶŐĚŝĞŝŬǀŽŽƌĂůƚŝũĚǌĂůŬŽĞƐƚĞƌĞŶ͘

ĂŶŬǀŽŽƌƵǁŵĞĚĞůĞǀĞŶĞŶŐĞďĞĚ͊
ŝƌŬsĞƌďĞĞŬ
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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

31 maart 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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