
SAMEN

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Stede Broec



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

 
Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec  
Vacant 
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 Hr. P. Lasschuit tel. 0610524105 
Website: www.deoudekerk.nl   
Deze wordt verzorgd  door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl  
 
  
Kerkenraad Protestantse  gemeente 
Voorzitter: Hr. A. Meijer 
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. 06 206 45 825 
begraafplaatsbroekerhaven@ziggo.nl 
 
Ledenadministratie 
Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat 
404, 1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02 
ledenadministratie@deoudekerk.nl 
 
Diaconie 
Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel.51 70 32 
Secretaris: Mw. B. Poortman, 
tel. 06 191 75 124,  
Penningmeester: Mw. H. Simons,  
Tel. 51 61 48 
diaconie@oudekerk.nl

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
 
Mensen die de kerkdiensten willen bezoeken moeten 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. Vrijdagavond of zaterdagochtend krijgt u bericht of u 
een plaatsje in de kerk hebt voor die zondag. 
 
23 mei – 10.00 uur  Pinksteren - Zondag Trinitatis 
 
Voorganger : Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder 
Ambtsdrager  van Dienst : Hr. Verbeek 
Organist : Hr. Ruiter  
Collectes : Kerk en Simavi 
Koster : Hr. Visser 
 
30 mei – 10.00 uur     
 
Voorganger : Mw. drs. M. Bijl, Heemskerk 
Ambtsdrager van Dienst   : Hr. Veenstra 
Organist       : Hr. Spoelstra 
Collectes       : Kerk en Stichting MAF 
Koster : Mw. en Hr. de Vries 
 
6 juni – 10.00 uur   
 
Voorganger : Mw. L. Kooiman, Enkhuizen 
Ambtsdrager van Dienst   :  Mw. De Kroon 
Organist       :  Mw. Schuijtemaker 
Collectes       : Kerk en Liliane fonds 
Koster        :  Hr. Lasschuit 
 
13 juni – 10.00 uur  
 
Voorganger : Ds. L. van Loo, Hoogkarspel 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Meijer 
Organist : Niet bekend 
Collectes : Kerk Leger des Heils 
Koster : Hr. Swier 
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20 juni – 10.00 uur 
 
Voorganger : Mw. ds. J.M.  de Ruiter, Andijk 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Boender 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Inloophuis Pisa  
Koster : Mw. Dudink 
 
27 juni – 10.00 uur  
 
Voorganger : Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Gerding 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Diensten Begijnhof Amsterdam 
Koster : Hr. Visser 
 
4 juli – 10.00 uur   
 
Voorganger : Ds. M. Camarasa, Venhuizen 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Verbeek 
Organist : Niet bekend 
Collectes : Kerk en Kerk in Actie / Moldavië. 
Koster : Hr. en Mw. de Vries 
 

 
Bedankt. 
 
Een speciaal bedankje voor een ieder die op zondag de diensten 
mogelijk heeft gemaakt. 
Het is heel fijn om met geluid thuis de diensten te kunnen volgen. 
Sinds een paar weken mogen en kunnen we weer naar de kerk.  
Voor degenen die dat willen. 
In de afgelopen maanden was het heel goed georganiseerd en goed 
geregeld om de diensten thuis te volgen 
 
Hopelijk dat we binnenkort meer mensen in de kerk ontmoeten. 
Vriendelijke groeten,  
Wim en Lidian van Dis –Maris. 
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Ter Overweging  
 

Een gedeelte uit “de Geest zoekt” 
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Zij zit als een vogel 
Lied 701 uit het Liedboek 

 
Zij zit als een vogel, broedend op het water 

onder haar de chaos van de eerste dag; 
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 
Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 

John L. Bell en Graham Maule – ‘She sits like a bird’ 
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Van de Kerkenraad 
 
Grootebroek,   12 mei 2021 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Graag brengen wij u hierbij op de hoogte van zeer verheugend 
nieuws over  

de beroeping van Ds. Nico 
van Rijswijk, de huidige 
predikant van 
Schiermonnikoog,  
 
In onze brief van 6 maart j.l. 
vertelden wij u dat de 
kerkenraad het voornemen 
had om hem te beroepen. 
 
Vervolgens hebt u in ‘SAMEN’ 
kunnen lezen dat wij, alvorens 
een beroep uit te kunnen 
brengen, moesten zorgen 
voor geschikte woonruimte. 
U weet ook dat de kerk 
daarna een woning heeft 
aangekocht, die geschikt is als    
pastorie. 
 
Als volgende stap heeft de 
kerkenraad inmiddels officieel 
een beroep uitgebracht, en  
      

Ds. Van Rijswijk heeft dat beroep aangenomen. 
 
Wij zijn daar uiteraard heel blij mee en dankbaar voor. Ook Ds. Van 
Rijswijk heeft heel veel zin om in onze gemeente als predikant aan 
het werk te gaan. 
 

Overhandiging beroepsbrief aan  
ds. Nico van Rijswijk door Albert Meijer 
en Hottem Veenstra op 
Schiermonnikoog 
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Met betrekking tot de aangekochte woning moet er wel rekening 
mee worden gehouden, dat wij nog moeten wachten tot de huidige 
bewoners gaan verhuizen.  
De woning komt vrij per 1 november.  
 
De bevestigingsdienst van Ds. Nico van Rijswijk zal plaatsvinden op 
28 november, de eerste zondag van het volgend kerkelijk jaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
voorzitter kerkenraad, Albert Meijer  
scriba kerkenraad, Marijke Vissers 
 
 

 

 
Oecumenisch Leesrooster voor de 
zondagen  
 

23 mei           Pinksteren 
 
Kleur rood: Heilige Geest en vuur 
Lezingen: Genesis 11: 1-9, Handelingen 2: 1-24 en Johannes 14: 8-17 
 
De komst van de Heilige Geest – Handelingen 2: 4 
…….en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide 
toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven. 
 
30 mei           Trinitatis 
 
Kleur wit: reinheid en onschuld 
Lezingen: Exodus 3: 1-6 en Johannes 3: 1-16 
 
Gesprek met Nikodemus – Johannes 3: 8 
De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar 
hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit 
de Geest geboren is. 
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6 juni      Eerste zondag na Trinitatis 
 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop 
Lezingen: Rechters 12: 1-6 en Marcus 3: 20-35 
 
Jezus, de schriftgeleerden en zijn verwanten – Marcus 3: 28 en 29                                                                                                                                                                                                                                 
Ik verzeker u : alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de 
mensen worden vergeven, maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige 
Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig 
aan een onuitwisbaar vergrijp. 
 
13 juni             Tweede zondag na Trinitatis 
 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop 
Lezingen: Ezechiël 17: 22-24 en Marcus 4: 26-34 
 

Gelijkenissen over het koninkrijk van God – 
Marcus 4:31 en 32 
Het is als een zaadje van de mosterdplant, het 
kleinste van alle zaden op aarde wanneer het 
gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien 
opschiet, wordt het het grootste van alle 
planten en krijgt het grote takken, zodat de 
vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen 
nestelen. 

 
20 juni     Eerste zondag van de zomer 
 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop  
Lezingen: Job 30: 15-26; 38-1 en Marcus 4: 35-41 
 
Vijf confrontaties: geloof en ongeloof – Marcus 4: 39 
Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei 
tegen het meer: “Zwijg! Weest stil!”  De wind ging liggen en het meer 
kwam helemaal tot rust. 
 
27 juni     Tweede zondag van de zomer 
 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop           
Lezingen: Jesaja 3: 25 – 4:6 en Marcus 5: 22-43 
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Dochtertje van Jaïrus - Marcus 5: 39 
Hij ging naar binnen en zei tegen hen: “Waarom maken jullie zo’n  
misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.” 
 
4 juli                   Derde zondag van de zomer 
 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop 
Lezingen: Ezechiël 2: 1-7 en Marcus 6: 1-6 
 
Onderricht in de Synagoge – Marcus 6: 2 en 3 
….vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: “Waar haalt hij dat 
allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is?  En dan 
die wonderen die zijn handen tot stand brengen! Hij is toch de 
timmerman, de zoon van Maria….. 

Ik geef je een roos elke dag…….. 

zoldering en wat ‘onder de roos’(sub rosa) werd verteld, moest ‘binnen 
deze vier muren’ blijven.
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.  

werden de ‘honderdbladige’ rozen, 

Napoleon, en een verzameling aanlegde van de rozen die wij nu ‘oude 
rozen’ noemen, gaf zij de toon a

 

Lieve mensen, 
 
Inmiddels woon ik al weer een paar weken in Enkhuizen, het is nog 
even wennen maar het is in ieder geval een fijn huis! 
Bij deze nog mijn hartelijke dank voor de mooie bloemen die ik kreeg 
n.a.v. deze verhuizing! Een aantal mensen heeft gevraagd of ik nu ook 
naar een ander kerk zou gaan...nee, ik blijf trouw aan deze fijne 
gemeente in Stedebroec. 
Hier voel ik mij ( na bijna 40 jaar) nog steeds heel erg thuis! 
Bent u in de buurt, van harte uitgenodigd voor een kopje koffie! 
 
Hartelijke groet, 
 
Els Jonkman 
Zuider Kadijk 62 
1602HM Enkhuizen 
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Van de Diaconie 
 
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn: 
Dorcas, Stichting de Baanbreker, Stichting Down, 
Ziekenhuis Jordanië en JOP Nederland. 

 
Bloemen waren er voor:: 
Mw. Jonkman, Hr. Veenstra, Hr. de Vries, Hr. Puister, 
Hr. Hermans, Hr. Lasschuit, Mw. Huyerman, fam. Krijger 
en ds. Mak. 
 
 

 
Toelichting bij de collectes 
 
23 mei – Simavi 
 
WASH FIRST 
Project: Ethiopië, Indonesië, Oeganda, Kenia, Mozambique en Rwanda, 
2020 - 2021 
Het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus door het 
bewustzijn voor hygiëne te vergroten en te zorgen voor betere faciliteiten 
op het gebied van veilig water, toiletten en wasgelegenheden. 
 
30 mei – Stichting MAF 
 
Wij geloven dat alle mensen bereikt moeten 
worden met GODS liefde. 
 
Dit zijn onze vier pijlers 
Ontwikkelingshulp, Noodhulp bij rampen, Zending en evangelisatie, 
Medische hulp. 
MAF vliegt voor meer dan 2.0000 kerken en (hulp)organisaties met 130 
MAF-vliegtuigen wereldwijd. Waarom kiezen zij voor MAF? 
Betrouwbaar:  Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of 
medische noodsituatie. Elk mensenleven telt! 
Haalbaar: Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar. 
Afstand: Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege 
bergen of oerwoud 
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Tijd: 45 Minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra 
tijd nodig om uit te rusten van de reis. 
Veiligheid: De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via 
de weg risicovol 
 
6 juni – Liliane Fonds 
 

Open de wereld voor een kind met 
handicap 
Van alle kinderen met een handicap woont 
80% in de armste delen van de wereld. 
Armoede is de grootste veroorzaker van 
handicaps en omgekeerd leidt een 
beperking meestal tot nog meer armoede. 
De grootste beperking is echter het gebrek 
aan een eerlijke kans. Ze worden 

belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke 
uitsluiting en stigma’s. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en 
toekomstkansen van deze kinderen. 
 
13 juni – Leger des Heils 
 
Missie 
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de 
universele christelijke kerk. 
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. 
Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God en is er 
voor mensen zonder helper. Het Leger des Heils gelooft in kansen voor 
iedereen. Omdat iedereen ertoe doet. 
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken 
en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van 
discriminatie. 
 
20 juni – Inloophuis 
 
Pisa staat voor Praten Informatie Steun en Aandacht 
Inloophuis Pisa is een gastvrij huis voor mensen uit West-Friesland die 
met kanker zijn geconfronteerd. Wij zijn er voor jou. Of je nu zelf kanker 
hebt of iemand in jouw naaste omgeving. Wellicht ben je iemand verloren 
aan kanker. 
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Ons team van gastvrouwen en activiteitenbegeleiders (onder de 
enthousiaste begeleiding van coördinator Wiek Luza) doet dat graag door 
middel van psychosociale ondersteuning, lotgenotencontact, activiteiten  
 

–

Stichting Diensten met Belangstellenden 
organiseert al sinds 1963 laagdrempelige 
kerkdiensten. Op zoek naar God? 
Iedere zondagavond organiseren we om 19:00 uur 
een dienst waar je geloven kunt ontdekken en 
beleven in de Engelse Kerk op het Begijnhof. 

Iedereen is welkom. Taco Koster is de pop-up dominee in de 
Zondagavondkerk. Samen met een aantal bevlogen twintigers, dertigers 
en veertigers werkt hij aan een veranderingstraject: hoe zijn we als kerk 
relevant voor de stad en hoe kunnen we mensen helpen in hun 
(geloofs)vragen en zoektocht?  
 
4 juli – Kerk-in-Actie/Moldavië 
 
Al ruim een jaar lang zet Corona de wereld op zijn kop.  
 
Maar waar we in Nederland hoopvol uitkijken naar betere tijden, zitten in 
veel landen mensen nog steeds zonder inkomen en sociaal vangnet, en 
lijden ze honger.  
Er is daar nog lang geen licht aan het eind van de tunnel. Daarom 
steunen we; samen met Kerk in Actie 
 

*************************** 
 
Regelmatig ontvangt de Redactie berichten van INLIA om u op de hoogte 
te brengen van hun werkwijze en acties. Onderstaand bericht ontvingen 
wij op 13 april. Zij vragen hiervoor uw speciale aandacht. 
 
Noodkreet van Inlia: help de Karen 
Mensen zijn bang, nat en hebben honger 
 
Voorganger Naw Winsome Paul van de Karen Baptist Church en INLIA-
directeur John van Tilborg roepen op de Karen-bevolking te helpen. INLIA 
heeft een bankrekeningnummer opengesteld waarop u kunt doneren 
voor noodhulp aan vluchtelingen die in de jungle schuilen voor aanvallen 
van het Myanmarese (Birmese) leger.  
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“Mensen zijn bang, nat en hebben honger. Ze hebben eten nodig, 
medische verzorging en een plek om te schuilen. Het regenseizoen is net 
begonnen”, vertelt Naw Winsome Paul, zelf Karen, vanuit het verre 
Oosten. Haar emotie is hoorbaar. Ze kent mensen die nu ergens in het 
gebied schuilen. Zoals de hoogzwangere zus van een vriend, die vorige 
week uitgerekend was en van wie ze al een week niets hebben gehoord.  
 
Het regime in Myanmar (Birma) is veel in het nieuws vanwege de recente 
militaire coup en het opsluiten van Ang Sang Suu Kyi. Minder in het 
nieuws staat het bombarderen van de Karen, de oorspronkelijke 
bevolking van de streek langs de Thaise grens. Tienduizenden Karen zijn 
op de vlucht. Zo’n tweeduizend staken de rivier over en dachten Thailand 
te hebben bereikt. Ze vonden hun weg versperd en werden teruggezet. 
Twintigduizend mensen schuilen nu in de jungle. Onder hen bejaarden, 
zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en gewonden. 
 
De Free Burma Rangers zijn de enigen die hen hulp bieden. De Rangers 
sporen de gevluchte Karen op in de jungle en lenigen de ergste nood: ze 
verlenen eerste (medische) hulp aan mensen, brengen voedsel en 
zeildoeken voor onderdak. U kunt de Rangers steunen en zo de Karen 
helpen: 
doneer op NL47 INGB 0005 8728 15 ovv ‘Ik help de Karen’.   
 

 
VAN DE ZWO 

 
Update project: 
Liefdevolle plek voor 
christenen met 
moslimachtergrond 
(Isa e-Church - 
Bangladesh) 

Isa e-Church wil nieuwe 
christenen (meestal ex-

moslims) ondersteunen met het stichten van eigen gemeenten. De lokale 
kerken sluiten zeer moeizaam aan bij de taal en cultuur die deze nieuwe 
christenen nog steeds met zich meedragen. Bidden gebeurt in deze 
nieuwe kerken bijvoorbeeld op eenzelfde manier als dat ze eerder gewend 
waren toen ze nog geen christen waren. De coronasituatie heeft voor 

16



veel onduidelijkheid gezorgd in Bangladesh. Er wordt weinig getest en veel 
mensen zijn slecht op de hoogte van de maatregelen. Isa e-church heeft - 
met hun contacten in kleine dorpen - geholpen met het verspreiden van 
informatie over het virus en de maatregelen. Omdat veel werk van hen 
niet door kon gaan, hebben ze aan Kerk in Actie gevraagd om een deel 
van het budget dit jaar te besteden aan voedselhulp. Omdat veel 
dagarbeid door de pandemie weg viel, stopte het inkomen van veel 
mensen van de één op de andere dag. Isa e-church probeerde er voor 
deze groep - zowel voor christenen als niet-christenen - te zijn door middel 
van het verstrekken van voedsel en sanitaire benodigdheden.  

 

 
De stem van de overkant 
 
De heilige Geest kan in de wereld om ons heen zijn, in mensen naast ons 
en ook in onszelf. Sommigen noemen het de stem van het geweten, 
anderen een innerlijke zekerheid of innerlijke overtuiging. Over de Geest 
als innerlijke stem gaat 'De stem van de overkant'. 
  

Maartje Haas was, de naam zegt het al, een haas. 
Ze had een oma die ziek was. ‘Oma, bent u niet 
bang?’ vroeg Maartje. Maar oma Haas schudde 
het hoofd: ‘Nee, ik luister altijd naar de stem van de 
overkant. Die maakt me rustig. Door die stem van 
de overkant ben ik niet bang.’ Toen ging oma 

slapen. Een glimlach lag over haar gerimpelde snoet. 
Maartje Haas liet oma maar slapen, al had ze een brandende vraag: 
‘Waar kan ik die stem van de overkant horen die me rustig kan maken?’ 
Dat wilde Maartje graag weten, want ze was vaak zo bang als een haas. 
De naam zegt het al. 
Opeens hoorde Maartje vaag vanbinnen een 
stemmetje: ‘Je bent in de oehoelanden ...’ Wat had 
dat nu te betekenen? Had dat met een uil te 
maken? Maartje ging naar meneer de uil. Deze 
sliep nog dieper dan oma. Maartje maakte hem 
wakker: ‘Waar kan ik de stem van de overkant 
horen?’ De uil opende een oog en zei alleen: ‘Laat me met rust, want ik 
luister net naar de stem van de overkant. Die maakt me zo heerlijk rustig.’ 
Meteen sliep hij weer verder.  
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Even later hoorde Maartje weer dat vage stemmetje vanbinnen: ‘Je bent 
in de koeientanden ...’ Maartje besloot naar de koe te gaan. ‘Boe,’ zei het 
beest. Maartje werd boos: ‘Je hoeft me aan het schrikken maken! Ik ben 

toch al bang als een haas, mijn naam zegt het al. 
Weet u iets over die stem van de overkant? De koe 
antwoordde: ‘Ik zeg alleen 'boe' omdat dat zo lekker 
loeit. De stem van de overkant maakt me zo rustig, 
dat ik alleen nog maar loei wat ik leuk vind.’ 
Maartje Haas werd ook van de koe niets wijzer. 

Weer klonk het vage stemmetje in haar: Je bent in roethanden ...’ 
Maartje begreep er niets van. Moest ze haar handen zwart maken? Ze 
vond een pot met roet en maakte haar pootjes zwart. Terwijl ze daarmee 
bezig was, liep er een lieveheersbeestje voorbij. Maartje tikte hem om zijn 
rug: ‘Hé, lieveheersbeestje ...’ ‘Pas op,’ zei het beestje, 'je maakt met je 
zwarte poten allemaal zwarte stippen op mijn mooie rode rug. Wat moet 
je van me?’ Maartje Haas zei dat ze vaak bang was als 
een haas. 'Weet jij iets van de stem van de overkant 
die mij misschien rustig kan maken?’ Het 
lieveheersbeestje knikte en wilde verder lopen. Maar 
Maartje hield hem tegen: ‘Vertel dan, waar kan ik die 
stem van de overkant horen?’ Het lieveheersbeestje 
keek haar verbaasd aan. 'Weet je dat dan niet? Ik 
dacht dat jullie hazen zo stil konden zijn.' Maartje keek hem verwonderd 
aan: ‘Ja, natuurlijk kunnen wij stil zijn. Als je bang bent als een haas, houd 
je je wel stil. Stel je voor dat ik een vos of een wolf wakker zou maken.’ Het 
lieveheersbeestje zei: ‘Nou, wees dan eens stil, mevrouw de praathaas, 
heel stil, echt stil, muisstil, windstil.’ Maartje hield haar mond en luisterde. 
Ineens hoorde ze weer het stemmetje vanbinnen. Maar nu duidelijker. Ze 
luisterde heel goed en nu hoorde ze het stemmetje heel helder. Het zei 
niet iets over oehoelanden, of koeientanden of roethanden. Het zei: ‘Je 
bent in goede handen.’ Op dat moment voelde Maartje zich heel rustig 
worden. 
 
‘Stil worden, dat is het geheim,’ zei het lieveheersbeestje. ‘Luister naar je 
hart, als je daar een stem hoort die je rustig maakt, is dat de stem van de 
overkant.’ Maartje bedankte het lieveheersbeestje voor zijn goede raad. 
Nooit meer heeft ze die vergeten. Vandaar dat hazen meestal heel stil 
door het veld lopen.  
Die zwarte stippen op de rode rug van het lieveheersbeestje zijn 
trouwens nooit meer verdwenen.  
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