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 de Hr. P. Lasschuit, tel. 06-10524105
Website: www.deoudekerk.nl
Deze wordt verzorgd door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl
Kerkenraad Protestantse gemeente
Voorzitter: 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.

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: Mw. C. Linke, tel. 51 35 33
Auto-ophaaldienst
Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55
Opgeven uiterlijk vrijdagavond.

Beheerder begraafplaats Broekerhaven:
Hr. W. Strating, tel. 06 206 45 825
begraafplaatsbroekerhaven@ziggo.nl

Geboorte? Trouwplannen?
Verdriet? Verlies?

Ledenadministratie
Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat 404,
1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02
ledenadministratie@deoudekerk.nl

Blijf in contact met uw
kerk…..

Diaconie
Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32
Secretaris: B. Poortman,
tel. 06-191 75 124
Penningmeester: Mw. H. Simons,
tel. 51 61 48
diaconie@deoudekerk.nl

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 het volgende artikel en de website van de
Oude Kerk.
4 juli - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

:
:
:
:
:

Ds. M. Camarasa, Venhuizen
Hr. Verbeek
Mw. Schuijtemaker
Kerk en ‘Kerk in Actie’ - Moldavië
Fam. De Vries

Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes

:
:
:
:

Koster

:

Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder
Hr. Veenstra
Mw. Janssen
Kerk en Vluchtelingenwerk - Kinderen in de
kampen in Griekenland
Hr. Lasschuit

:
:
:
:
:

Ds. L. van Loo, Hoogkarspel
Mw. De Kroon
Hr. Ruiter
Kerk en Inlia
Hr. Swier

:
:
:
:
:

Mw. drs. M. Bijl, Heemskerk
Mw. Boender
Hr. Spoelstra
Kerk en Amnesty International
Hr. Visser

:
:
:
:
:

Mw. E. Jeunink, Hoorn
Hr. Meijer
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Sensoor
Fam. De Vries

11 juli - 10.00 uur

18 juli - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster
25 juli - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster
1 augustus - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

8 augustus - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collecte
Koster

:
:
:
:
:

Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder
Mw. Gerding
Mw. Janssen
Kerk en Voedselbank West-Friesland
Hr. Lasschuit

:
:
:
:
:

Mw. ds. J.M. de Ruiter, Andijk
Hr. Verbeek
Hr. Spoelstra
Kerk en ‘Kerk in Actie’
Hr. Swier

:
:
:
:
:

Mw. A. Kraal, Venhuizen
Hr. Veenstra
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Stichting June
Hr. Visser

15 augustus - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster
22 augustus - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

Beste gemeenteleden,
Sinds enige weken is de kerk weer open voor kerkgangers.
U kunt zich aanmelden voor de diensten via
aanmeldenkerkdiensten@deoudekerk.nl (voor vrijdagavond 19.00 uur),
of door te bellen: Marijke Vissers (0228- 51 64 55) of Elly Lasschuit (0228 –
52 17 02). Maar dat wist u al…
Ook de autodienst gaat weer rijden, voor wie dat nodig heeft.
Daarvoor kunt u zich aanmelden bij dezelfde mensen of via datzelfde
emailadres.
Met hartelijke groet,
Marijke Vissers

Op 16 juni jongstleden is de kerkenraad voor het eerst sinds lange tijd weer
bij elkaar geweest om te vergaderen. Het was fijn om elkaar weer echt te
spreken zonder telefoon. En er was gezorgd voor iets lekkers bij de koffie
om het feestelijk te maken.
Een belangrijk onderwerp in de junivergadering is altijd de behandeling van
de jaarrekeningen van de CvK en de diaconie. Deze jaarrekeningen zijn
beide, onder dankzegging voor het vele werk, goedgekeurd. U kunt
binnenkort de verkorte staat van Baten en Lasten over 2020 lezen op onze
site. Mocht u meer informatie willen dan kunt u wat betreft de cijfers van
het College van Rentmeesters contact opnemen met Hottem Veenstra, en
wat betreft de cijfers van de diaconie met Hanneke Simons.
Verder is er gesproken over de Corona-maatregelen. Toen wij
kerkenraadsvergadering hielden, kwamen er er geluiden vanuit de overheid
en de landelijke kerk dat we voorzichtig mochten versoepelen. Op het
moment van de vergadering vonden wij echter de adviezen te vaag, en
bovendien waren wij wat huiverig om te versoepelen omdat onze kerk
relatief klein is. Besloten werd om voor de dienst van 1 augustus opnieuw te
bekijken hoe de zaken er dan voor stonden.
Inmiddels heeft de kerkenraad overleg gehad over de nieuwste regels m.i.v.
26 juni. Sommige kerkenraadsleden zijn nog steeds huiverig om de teugels te
laten vieren; nog niet iedereen is 2 x gevaccineerd.
Toch hebben we besloten om te versoepelen. Het aantal besmettingen daalt
immers heel sterk en er is een grote groep binnen onze gemeente die graag
versoepelingen doorgevoerd ziet:
- Mondkapjes mogen voortaan af wanneer we 1,5 meter afstand houden.
- We mogen weer zingen als er goed geventileerd kan worden.
- Er kan buiten koffie gedronken worden, mits we ook daar om de 1,5
meter afstand denken.
Wat overigens wèl blijft, is dat u zich nog steeds moet aanmelden voor de
diensten. Er kunnen op 1,5 meter maar 30 kerkgangers in de kerk.
Bovendien moeten wij - wanneer er toch iemand besmet blijkt te zijn
geweest - weten wie er nog meer in kerk waren om die groep te kunnen
waarschuwen.
Wat ook nog aan de orde kwam is de kerkdienst op Eerste Kerstdag. Deze
valt dit jaar op zaterdag. Wanneer we alle diensten rond Kerst zouden vieren
betekent dat dus drie dagen achter elkaar een dienst. We hebben daarom
besloten om de dienst op eerste Kerstdag niet te houden.

Deze dienst was altijd een dienst waarin de kinderen extra aandacht kregen.
We zullen aan onze predikant Ds. Van Rijswijk vragen om op zondag 2e
Kerstdag rekening te houden met de aanwezige kinderen en kleinkinderen.
Met vriendelijke groet,
Marijke Vissers, scriba

Bij de omslagfoto
In juli en augustus – zomerbloemen
We hebben ze jarenlang niet veel meer gezien, maar tegenwoordig zie je ze
weer, vaak langs de wegen: zomerbloemen, zoals hier de klaproos en de
korenbloem. Noem ze wel of niet onkruid -zie onderstaand gedicht van
Ncolaas Beets- maar feit is, dat velen genieten van de prachtige uitzichten
op o.a. blauw en rood. Kenners noemen het een toevalstreffer (bijv. koude
nachten in het vroege voorjaar), dat we ze nu zoveel zien.
Maar wellicht zijn ze ook wel bewust ingezaaid….

Bevallig onkruid.
Het veld, waar de blauwe korenbloem
En roode klaproos tiert,
Al is het fraai versierd,
Gedijt de bouwman niet tot roem:
Want ieder die het ziet
Zegt: Hij heeft slecht gewied
Bevallig onkruid is er veel,
En blinkende ijdelheid,
die ogen trekt en vleit,
En lof heeft bij het meerendeel,
De wijze gaat voorbij
En zegt: Niet fraai, voor mij.

Nicolaas Beets

Periode van 16 mei t/m 20 juni.
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn:
Twin Project, Simavi. Lilianefonds, Leger des Heils en Inloophuis Pisa.
BLOEMEN waren er voor:
- Mevr. Jeunink
- Ds. Borst
- Mevr. Kooiman

4 juli

- Mevr. Simons
- Mevr. Veldhuizen
- Fam. Postema

Derde zondag van de zomer

Kleur: groen, van barmhartigheid en de hoop
Lezingen: Ezechiël 2: 1-7 en Marcus 6: 1-6
….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….. (Marcus 6: 2 en 3)

11 juli vierde zondag van de zomer
Kleur: groen, van barmhartigheid en de hoop
Lezingen: Jesaja 52: 1-6 en Marcus 6: 6b-13
Jezus riep de twaalf bij zich, en begon hen twee aan twee uit te zenden, en Hij
gaf hun macht over de onreine geesten (Marcus 6: 7)

18 juli

vijfde zondag van de zomer

Kleur: groen, van barmhartigheid en de hoop
Lezingen: Jeremia 23: 1-6 en Marcus 6: 30-44
Toen Jezus van boord ging, zag Hij een grote menigte,
en Hij had zeer met hen te doen, omdat ze als schapen

zonder herder waren, en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten
(Marcus 6: 34)

25 juli

zesde zondag van de zomer

Kleur: groen, van barmhartigheid en de hoop
Lezingen: Jesaja 63: 7-14 en Marcus 6: 45-52
Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen
meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’
Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. (Marcus 6: 50-51)

1 augustus

zevende zondag van de zomer

Kleur: groen, van barmhartigheid en de hoop
Lezingen: Deuteronomium 10: 12-21 en Marcus 7: 1-23
Niemand wordt onrein door wat van buitenaf in hem komt, maar omgekeerd,
door wat uit hem komt. Wie oren heeft moet ook luisteren! (Marcus 7: 15)

8 augustus

achtste zondag van de zomer

Kleur: groen, van barmhartigheid en de hoop
Lezingen: 2 Koningen 4: 8-18 (37) en Marcus 7: 24-30
“Goed gesproken”, zei Jezus tegen haar, “Ga maar, de duivelse geest heeft
uw dochtertje verlaten.” (Marcus 7: 29)

15 augustus

negende zondag van de zomer

Kleur: groen, van barmhartigheid en de hoop
Lezingen: Jesaja 35: 1-10 en Marcus 7: 31-37
“Geweldig wat hij allemaal doet!” riepen ze uit. “Hij maakt dat doven horen en
stommen spreken!” (Marcus 7: 37)

22 augustus

tiende zondag van de zomer

Kleur: groen, van barmhartigheid en de hoop
Lezingen: 2 Koningen 4: 42-44 en Marcus 8: 1-21
Toen nam hij de zeven broden, dankte God , brak ze in
stukken en gaf die aan zijn leerlingen om ze uit te delen
aan de mensen, en de leerlingen deden dat. (Marcus 8: 7)

Zomerweer
Na een koud voorjaar, genoten velen van de zomerse junidagen.
Hans Bouma schreef een mooi gebed over de dankbaarheid die je op zo’n dag
soms kan overvallen.

O God,
waarmee Gij mij toch verrast licht op het water, handen vol strelend licht,
bomen zachtmoedig ruisend in de wind,
een zwerm vogels hoog en geheimzinnig boven mij.
O God, geprezen zijt Gij
om de geur van lavendel,
de tederheid van een beginnende schemering,
de warmte van een paard,
openhartige bloemen zomaar op mijn weg –
traktaties van U,
blijken van uw genegenheid.
Als ík niet van geluk mag spreken.
Hans Bouma

Toelichting bij de collectes

4 juli

‘Kerk in Actie’- Moldavië

Al ruim een jaar lang zet Corona de wereld op zijn kop.
Maar waar we in Nederland hoopvol uitkijkej naar betere tijden, zitten ikn veel
landen nog steeds mensen zonder inkomen en sociaal vangnet, en lijden ze
honger.
Er is daar nog lang geen licht aan het einde van de tunnel. Daarom geven we
steun, samen met Kerk in Actie.
11 juni

Vluchtelingenwerk - Kinderen in de kampen in Griekenland

Door de coronaperikelen dreigen de vluchtelingen in Griekenland in de
vergetelheid te raken. Nu "we" zelf met een crisis geconfronteerd worden,
vergeten we heel snel dat er ook nog een vluchtelingenprobleem is.
In Griekenland verblijven nog steeds veel mensen onder erbarmelijke
omstandigheden in kampen, en met name de kinderen zijn daar de dupe van.
Ze groeien daar op in een volkomen abnormale situatie, en zullen daar hun
hele leven de gevolgen van blijven ondervinden. ‘Vluchtelingenwerk’ trekt zich
hun lot aan, en wij ondersteunen hen daarin.

(Zie ook het artikel van de ZWO, op pag. 14)
18 juli

Inlia

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

Amnesty International

Amnesty International werkt voor naleving van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale
verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. Het symbool van de
organisatie is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto
'Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.' Het is
's werelds meest verbreide mensenrechtenorganisatie. Amnesty
International krijgt haar inkomsten vooral uit individuele donaties. Het

werkterrein van de vereniging is breder geworden, maar gevangenschap,
marteling en executie zijn de belangrijkste onderwerpen gebleven.
1 augustus
Sensoor is een telefonische hulpdienst. Mensen kunnen bellen als er
“niemand meer is die luistert”. Helaas blijkt hier veel behoefte aan te zijn. De
medewerkers van Sensoor kunnen naast een luisterend oor ook
daadwerkelijk hulp bieden door mensen de juiste weg te wijzen.
8 augustus

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.
15 augustus

Kerk in Actie

22 augustus

Stichting June

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.

BEDANKJE
Hartelijk dank voor de mooie bloemen vanuit de kerk, als blijk van
medeleven bij het overlijden van mijn lieve zus.
Rig en Aris Krijger, Hoogkarspel

Tienduizenden vluchtelingen in Griekenland
wonen in extreme kou of juist ondraaglijke
hitte in gammele tenten in een onveilig
vluchtelingenkamp. Er is gebrek aan schoon
drinkwater, medicijnen, sanitaire
voorzieningen. En misschien wel het ergst van
alles: de vluchtelingen hebben te maken met
uitzichtloosheid en jarenlang, onzeker
wachten. Rikkert Zuiderveld schreef
indrukwekkende woorden over wanhoop,
leed en pijn. Alles wat vluchtelingen
overkomt in één gedicht samengevat...

Stil maar
Stil maar, mijn jongen, stil. Vergeet het duister,
de diepte waar jouw vriend zijn einde vond.
Of stil maar niet. En schreeuw. lk hou mijn mond,
ik zou je al bezeren als ik fluister.
Grijp mij maar vast, ik ben er. Vlees en bloed
en adem, borsten, moederschoot en schouder.
Mijn zoon, mijn zoon, een mensenleven ouder.
lk zou je moeten zeggen: het is goed.
Als je mij loslaat gaan we zonder woorden
op arendsvleugels naar het noorden vliegen,
tweemaal verzopen dromen achterna.
Dan zal ik, in verzonnen toevluchtsoorden,
steenhard en heel mijn leven blijven liegen
en zeggen dat het goed is.
Pietà

Een zomerpsalm
Ik zie in zomerlicht
de glimlach van de bron
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang
het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,
gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit
en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven.
U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden.
Door vis en klein insect
en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan
in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon
en ook mijn oorsprong beide.
Alfred C. Bronswijk
Melodie van psalm 89
Uit: Rakelings nabij; Narratio, 2004

UITJE
Lieve mensen,
Wat is het alweer een tijd geleden dat we met elkaar een gezellige dag
uit waren. Maar wat is het fijn dat we elkaar wel weer mogen
ontmoeten in de kerkdiensten.
We gaan de goede kant weer op, maar wat zou het fijn zijn om met
elkaar weer eens koffie te drinken. Nou ….. dat gaan we doen!
En wel op dinsdag 10 augustus om 10 uur bij het Keetje met de bekende
overheerlijke appeltaart.
Wat fijn dat dit ook weer kan. Wilt u zich zo spoedig mogelijk bij mij
opgeven? Dan kan ik doorgeven met hoeveel personen wij komen.
Hartelijke groeten,
An de Kroon. Tel. 520886

“Ik heb geluk”
De vlucht is vol verschrikkingen. Maar ze haalt het. 20 jaar oud komt ze hier
aan. Dan begint een nieuwe nachtmerrie. Weggezet als oplichter, asiel
afgewezen, op straat gezet. Na 9 jaar nog geen verblijfsvergunning. Haar
ervaring past in de bundel ‘Ongehoord: onrecht in het vreemdelingenrecht’
die asieladvocaten recent publiceerden.
Toch zegt ze: “Ik heb geluk.” Want ze is vijf dagen in de week bezig met haar
opleiding. “Zo fijn.” Ze ontdekt in het azc dat ze naar school kan. Ze doet gelijk
een toets. “En ik haalde het! Mijn hoop kwam terug.” Vanaf dat moment gaat
het beter; de zelfmoordgedachten nemen af.
Jeannie is Banyamulenge, een etnische groep in Congo. Hun dorpen worden
platgebrand, de mensen die niet snel wegkomen worden vermoord. Jeannie
vlucht in 2012 en komt ze uiteindelijk aan in Nederland. Al in het eerste
gesprek met de IND voelt ze zich behandeld als een crimineel. ‘Beschrijf de

route.’ Maar ze is niet goed met
richtingen. En in een taaltoets spreekt ze
volgens de dienst twee woorden in haar
taal niet goed uit. Oordeel: Jeannie is geen
Banyamulenge.
Een overheid die migranten bij voorbaat
wegzet als leugenaars, rigide vasthoudt
aan regeltjes en de menselijke maat
vergeet. Zo staat het in de bundel
‘Ongehoord:
onrecht
in
het
vreemdelingerecht’, die in april werd
aangeboden aan de Tweede Kamer en de
Raad van State.
Ook al wijst een contra-expertise het
tegendeel uit, de IND volhardt in het
oordeel over Jeannie. De rechtbank gaat
erin mee. Opnieuw een misstand uit de
bundel ‘Ongehoord’: de rechterlijke macht
toetst onvoldoende kritisch.
Maar de Congolese ambassade erkent haar, ze krijgt een paspoort.
Aanvankelijk niet, maar uiteindelijk geeft de IND toe dat Jeannie is wie ze zegt
en niet terug kan naar Oost-Congo. Maar, vindt de IND: wel naar Kinshasa, de
hoofdstad. Want daar wonen een paar Banyamulenge, zwaar beveiligd. Dus
het kan. Asielverzoek opnieuw afgewezen.
Onderzoekers en de UNHCR oordelen echter dat de Kinshasa géén veilige
plek is voor een Banyamulenge vrouw alleen. Ze start een nieuwe procedure.
Negen jaar is ze nu hier. En ondertussen toch ‘gewoon’ die opleiding sociaal
werk. Haar gezicht licht op. “Het is geweldig om te leren.” Ze verheugt zich
erop om te kunnen werken als ambulant begeleider, om mensen te helpen.
Nog maar eens: “Ik heb echt geluk.”

BEDANKJE
Lieve mensen,
Heel hartelijk dank voor alle lieve telefoontjes, kaarten, cadeau’s en
bloemen die we kregen toen we 55 jaar getrouwd waren. Het was veel
meer dan we hadden durven dromen. Wat hebben we toch een fijne
gemeente.
Lieve groeten, Rim en An

Voor de kinderen

BEDANKJE
Beste mensen,
Wij kregen zondag de bloemen van de kerk. Dit hebben wij erg
gewaardeerd. Gerry ligt nu op een ziekenhuisbed in de woonkamer met
uitzicht op de tuin. Zij zal nooit meer kunnen lopen en daar hebben we
het beiden heel moeilijk mee.
Af en toe ben ik helemaal van slag wat Gerry allemaal moet meemaken.
Ontvang van ons beiden de hartelijke groeten.
Gerry & Wiepko Postema
Schouw 25
1613CL Grootebroek

In-druk

Column van een evangelicale realist.

Geknipt
In de stoel van de kapper voel ik mij altijd wat ongemakkelijk. Eenmaal de
bril afgezet ben ik volkomen overgeleverd aan het vakmanschap van de
kapster. ‘Beetje gedekt?’ vraagt ze dan. Neerkijkend
op mijn kale kruin zijn de dames altijd te beleefd om
te zeggen: ‘Zal ik niet alles gelijk weg halen?’
Enfin, om mij heen zijn er altijd gezellige gesprekken,
maar ik onderga het ritueel zwijgend. Over het weer
heb ik weinig nieuws te melden en de vragen die de
kapster stelt kan ik meestal met een sober ‘ja’ of
‘nee’ beantwoorden. Maar laatst was er zowaar de
kans inhoudelijk aan de praat te komen.
‘Wat gaat u morgen doen?’ vroeg ze. ‘Dan leid ik een kerkdienst’, reageerde
ik. Welaan, nog een kans om van mijn geloof te getuigen ook!

- ‘Bent u pastoor?’ - ‘Nee, dominee’.
- ‘Mogen die ook niet trouwen?’ - ‘Nee hoor, ik ben gelukkig getrouwd’.
- ‘Maar behalve de mis opvoeren, doet u dan nog meer?’ - ‘Van alles,
bezoekwerk en gesprekskringen’.
Ze knipte mijn wenkbrauwen bij en zei: ‘Maar dat is toch niet veel werk. Ik
ken helemaal niemand die naar een kerk gaat.’
Het was weer even ongemakkelijk stil. Zo kun je dus opgroeien in Nederland.
Je gaat tot je 16e naar school, volgt een beroepsopleiding, maakt vrienden
en vriendinnen en geen idee wat kerkmensen doen of bezielt. Of wat het
verschil is tussen dominee en pastoor, mis en woorddienst.
Terwijl dat soort gedachten door mijn hoofd gaan, zegt ze met enige
verwondering in haar stem: ‘U bent volgens mij de eerste dominee die ik
knip.’ Als ze mij later mijn jas aanreikt wenst ze mij een goede zondag toe.
Onderweg naar huis bedenk ik mij dat ik weer aan de buitenkant ben blijven
steken. Dan wórdt de stilte verbroken en kom ik niet verder dan wat uiterst
summiere informatie over mijn tijdsbesteding en huwelijkse staat. Het is een
ontmoeting die onbarmhartig de werkelijkheid weerspiegelt die we met een
geleerd woord ‘secularisatie’ noemen. Het christelijk geloof is terug
gedrongen in kleine enclaves, waarvan de leden nauwelijks nog in contact
komen met kapsters en taxichauffeurs. Ondanks alle missionaire en kerkplantende initiatieven, weten we nauwelijks wat er zich in die wereld
afspeelt. Daar kom je niet ver met kleurige folders, preken voor de leek of
twitterende voorgangers. Ook evangelisch enthousiasme weet de
geseculariseerde werkelijkheid niet echt te raken. Even waren de
‘jeugdkerken’ een hype, even sta je met genezingscampagnes in de aandacht,
om vervolgens te zien dat mensen hun heil en ‘belevenis’ elders zoeken.
Natuurlijk is er alles vóór dat we vanuit de kerken af en toe verrassend en
creatief van ons laten horen. Maar belangrijker is het om als gemeente
zorgzame samenleving te zijn, biddend en wachtend tot ons het juiste woord
gegeven wordt. Volgens een oud verhaal moet dat voldoende zijn om
onverschilligheid en onwetendheid te genezen. Want Gods Geest kent de
weg naar de harten van mensen. Zij is daar geknipt voor.

Rob van Essen

