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1611 LT Bovenkarspel, tel. 52 10 07
kerkrentmeesters@deoudekerk.nl
Penningmeester: Hr. R. Jetses
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Hr. K. Dudink, de Roos 2,
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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: Mw. C. Linke, tel. 51 35 33
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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‘Van U is de Toekomst’
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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.
22 augustus – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

:
:
:
:
:

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

29 augustus – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

:
:
:
:
:

Ds. M. van der Hout, Alkmaar
Mw. de Kroon
Hr. Spoelstra
Kerk en Stichting Kartini
Mw. Dudink

5 september – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

:
:
:
:
:

Ds. M. Camarasa, Venhuizen
Hr. Meijer
Mw. Janssen
Kerk en Dorcas
Hr. Swier

12 september – 10.00 uur

Open Monumentendag

Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

Ds. F. Omvlee
Hr. Veenstra
Hr. Ruiter
Kerk en Stichting Down
Hr. Swier
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:
:
:
:
:

19 september – 10.00 uur Startzondag
Afscheid van Veronique en Danique Luckerhof van de Kinderkerk
Voorbereid door
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

:
:
:
:
:

Liturgiecommissie en Kinderkerk
Mw. Boender
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Ziekenhuis Jordanië
Mw. Dudink en Hr. Lasschuit

26 september – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

:
:
:
:
:

Ds. L. van Loo, Hoogkarspel
Mw. Gerding
Hr. Spoelstra
Kerk en Vredesweek
Hr. Visser

:
:
:
:
:

Mw. ds. M. Kraak, Opperdoes
Hr. Verbeek
Mw. Schuijtemaker
Kerk en JOP
Hr. Visser

3 oktober – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

Van de Kerkenraad
Beste gemeenteleden,
Vorig jaar was de startzondag de laatste reguliere zondag waarop Nanne
voorging.
Een prachtige dienst was dat, emotioneel ook. Maar met coronaregels.
Niet iedereen die dat graag had gewild kon bij deze dienst aanwezig zijn.
De eerste keer dat de liturgiecommissie dit jaar samenkwam om de
startzondag voor te bereiden, had premier Rutte net aangekondigd dat
het kabinet de Coronaregels per 1 september wilde versoepelen. We
waren blij en hoopvol. En overlegden vanaf wanneer wij de regels zouden
kunnen afschalen. Een startzondag zonder Corona-regels leek ons
heerlijk, en ook een prachtige start van het seizoen!
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Begin deze maand kwam de liturgiecommissie weer samen. Nu leek het
ons echter niet haalbaar dat we in september vieringen zouden kunnen
hebben zonder Corona-regels.
Het wordt wederom een startzondag in kleine kring, zonder ontbijt.
Jammer, maar het is niet anders.
De liturgiecommissie heeft besloten om aan te haken bij het landelijk
thema van dit jaar; ‘Van U is de toekomst’. En toegespitst op de
startzondag: Uw koninkrijk kome….
Wat wel een positief verschil is vergeleken met eerder, is dat we nu -als
het goed is- de kerkdiensten via beeld kunnen volgen. Dan kunnen de
thuisblijvers toch meer het gevoel hebben dat ze er bij zijn. Het
geluidsteam werkt er op het moment dat ik dit schrijf, hard aan. Samen
met de leverancier, uiteraard.
Verder willen we op de startzondag aandacht besteden aan het feit dat
Danique Luckerhoff de kinderkerk verlaat omdat ze naar de middelbare
school gaat. Voor Veronique is die aandacht er destijds niet geweest. Dat
willen we in deze dienst goedmaken.
Met vriendelijke groet,
Marijke Vissers
Beste mensen
Beeld en Geluid
Toen, meer dan een jaar geleden, Jan Menno en ik het initiatief namen
om de weer te houden kerkdiensten, weliswaar zonder kerkgangers uit te
zenden via “Kerkomroep” ontdekten we al gauw dat er luisteraars waren
die moeite hadden om in te schakelen op “Kerkomroep” omdat zij niets
hoorden. Wij zijn toen begonnen om ca. 15 minuten voor de dienst
muziek uit te zenden zodat de luisteraar(ster) als hij/zij inschakelde in
ieder geval iets kon horen. Later toen we besloten om ook de organisten
weer te laten spelen hebben we de resterende tijd steeds opgevuld met
muziek.
De situatie van bijna anderhalf jaar geleden is gelukkig nu een stuk
verbeterd, we mogen weer naar de kerk, weliswaar op 1,5 meter, en we
mogen weer zingen.
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Ook staan we nu aan de vooravond van de ingebruikname van een nieuw
video- en audiosysteem in onze kerk (gepland voor 15 augustus).
Dit lijkt ons een mooi moment om terug te schakelen naar de situatie
voor corona, d.w.z. wij stoppen met de aanvullende muziek, hierdoor bent
u aangewezen op het spel van de organist voor de dienst. Als u vanaf
zondag 15 augustus meer dan 3 minuten voor de dienst inschakelt, zult u
dus mogelijk niets horen.
Met de ingebruikname van de nieuwe video-/audio installatie willen we
ook overgaan op een andere provider namelijk:
www.kerkdienstgemist.nl.
De eerste tijd zullen de kerkdiensten via beide providers gevolgd kunnen
worden echter www.kerkomroep.nl alleen geluid en
www.kerkdienstgemist.nl geluid en beeld.
Het leek mij een goede weg om u hierover via Samen en de coronakerk
app te informeren.
Zodra de testfase achter de rug is zullen we definitief overstappen naar
de andere provider en u dit tijdig laten weten.
Piet Lasschuit
ĞĞůĚĞŶ'ĞůƵŝĚŝŶŐĞďƌƵŝŬ



Afgelopen zondag de 15e was het eindelijk zover. We gingen live met
beeld en geluid en dat was voor alle betrokkenen best spannend. Enkele
maanden heeft het gekost om alles op de rij te krijgen, want het lijkt
simpel, maar dat was het niet. Er is regelmatig intensief overleg geweest
met Schaapsound met het hele mediateam onder leiding van de grote
trekker van dit project Bam de Vries. Tot in detail liep hij de uitgewerkte
offertes na en de kabelplannen en eerlijk gezegd volgden wij de adviezen
van Bam. Honderden meters nieuwe kabels zijn in eigen beheer op zijn
aanwijzingen getrokken door de rest van het “kabelteam” dat
hoofdzakelijk bestond uit Piet Lasschuit, Jan Menno Hermans en Walter
Visser. De hele bediening van het systeem staat boven op de galerij,
zodat de hal weer vrij is als mogelijke entree. Vorige week vrijdag zijn
voorgeprogrammeerde camerastanden in het systeem gezet en daarin
heeft ook Tammo Gerding zijn inbreng gehad en hij vindt het zo leuk, dat
hij toegetreden is tot het mediateam. De verwachting is dat we veel
plezier gaan beleven van deze vernieuwing en dit stukje als dank en
waardering voor het vele werk is meer dan verdiend.

,ŽƚƚĞŵsĞĞŶƐƚƌĂ
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Ter Overweging


‘Uw Koninkrijk kome’ is het thema van de startzondag. Dat thema sluit
aan bij het jaarthema ‘Van U is de toekomst’. De woorden zijn afkomstig
uit een bewerking van het Onze Vader door Huub Oosterhuis, met als
titel ‘Onze Vader verborgen’.

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -

waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
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niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
‘Uw Koninkrijk kome’
KƉĚĞ^ƚĂƌƚǌŽŶĚĂŐϭϵƐĞƉƚĞŵďĞƌŐĂĂƚĚĞůŝƚƵƌŐŝĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞĚŝƚŐĞďĞĚ
ǀŽŽƌĞŶŵĞƚƵǌŝŶŐĞŶ͘

Overgenomen column uit ‘Slow Food’,
broodnodige gesprekken over het Onze Vader



Claartje Kruijff (1971) is psycholoog en theoloog
In 2017 werd ze verkozen tot Theoloog des
Vaderlands

Deep stuff, dat koninkrijk
Met een auto vol spullen rijd ik naar de afvalstortplaats. Voor mij
een nieuwe ervaring. Eenmaal daar aangekomen sta ik spullen te
sorteren tussen allerlei mensen die ik anders niet zou tegenkomen.
Er staan containers voor hout, metalen, plastic, papier, textiel,
kringloop. Ik krijg van een medewerker op mijn kop omdat ik iets bij
‘metaal’ heb gegooid dat bij ‘kunststof’ hoort.
Er komt een andere medewerker aanlopen die mij ziet treuzelen
met een glas-in-loodraampje in mijn hand. Hij heeft duidelijk iets van
9

een beperking. “Ik wil het niet weggooien”, vertel ik hem.
Enthousiast stelt hij voor dat ik het mee kan nemen als kunstwerk
boven de bank in mijn nieuwe huis. Hij brengt mij op een geweldig
nieuw idee.
Een oudere meneer spreekt mij aan. “Ben je ook aan het
verhuizen?” Hij kijkt mij aan met heldere, natte ogen waar een
wereld achter schuilgaat. Ik zie in zijn ogen dat hij dapper heeft
moeten zijn. We spreken wat over periodes afsluiten op weg naar
een onbekende toekomst. Hij rolt een sigaret en zegt: “Ach weet je,
hoe de toekomst eruit ziet, dat weten we niet, maar het komt altijd
goed.” We kijken samen het terrein over de horizon van de polder
in. Alsof hij mij hoort denken zegt hij erachteraan: “pas op hè, het is
altijd anders dan je verwachten zou, maar het komt wel goed.” Wat
een wijze woorden.
Gelukkig ben ik
Ik rijd lichter terug naar huis. Niet alleen bevrijd van alle spullen
maar ook van mijn getob. De korte, onverwachte en verrassende
ontmoetingen verlosten mij uit mijn gepieker, uit mijn te kleine
universum, mijn privé koninkrijkje. De mooiste ontmoetingen
worden ons gegeven.
Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en
dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Ik geloof
dat ik iets van het levensgeheim op het spoor kom.
Want ja, gelukkig ben ik wanneer ik minder met mijzelf bezig ben.
Gelukkig ben ik wanneer ik in de wond van een ander durf te kijken
en niet terugdeins. Gelukkig ben ik wanneer ik mij kan laten helpen.
Gelukkig ben ik wanneer ik in een verhardende wereld zacht durf te
zijn en niet terugschrik voor kwetsbaarheid. Gelukkig ben ik
wanneer ik blijf vertrouwen en hopen. Gelukkig ben ik als ik mijn
machteloosheid en verwarring kan laten klinken. Gelukkig ben ik,
gek genoeg, ondanks of zelfs dankzij mijn hier en daar gehavende
hart.
Ja, leg dat maar eens uit. Deep stuff hoor, dat Koninkrijk. Die
andere, nieuwe wereld waar al eeuwenlang over verhaald wordt.
Het is een toekomst waar ik naar verlang. Een toekomst die veel
dichterbij blijkt dan ik vermoeden kan.
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Van het College van Kerkrentmeesters
Programma
Openmonumentendag
zondag 12 september
in de Oude Kerk.

Mijn huis is jouw huis

10.00 – 11.00 uur Elvis kerkdienst
Elvis kerkdienst onder leiding van ds. Fred Omvlee. Fred Omvlee is niet
alleen oud vlootpredikant en nu hoofd geestelijke verzorging bij de
Koninklijke Marine maar staat bekend als de Elvis-dominee. Hij is Elvis fan
en organiseert al 16 jaar Elvis-kerkdiensten. Wat veel mensen niet
weten is dat Elvis het liefst gospels zong. Tijdens de dienst worden er
gospels van Elvis gespeeld en gezongen.

13.45 – 14.45 uur Fanfare Irene

Concert in de kerk met verrassend programma

Torenbeklimming
0m 12.00, 13.00 en 15.00 uur. Groepsgrootte maximaal 10 personen
en minimum leeftijd 12 jaar. Als de 1.5 meter regel nog geldt kan deze
activiteit niet plaatsvinden.

Bezichtigen en film restauratie vanaf 1990
Tijdens de hele monumentendag kunt u vanaf 11 uur de kerk bezichtigen
en zal er een film draaien over de restauratie van de kerk. Deze film is
gemonteerd door Wim Puister en gaat over alle fases van de restauratie
vanaf het begin.
NB. Bij het samenstellen van het programma is er vanuit gegaan dat alle
“ covid regels” het mogelijk maken.
Hottem Veenstra

11

ŝũĚĞĚŝĞŶƐƚĞŶ
Oecumenisch Leesrooster voor de
zondagen
22 augustus

Tiende zondag van de zomer

Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: 2 Koningen 4: 42-44 en Marcus 8: 1-21

Marcus 8:6
Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam
de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan
de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze.
29 augustus

Elfde zondag van de zomer

Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: Zacharia 8: 4-8, 20-23 en Marcus 8: 22-26

Marcus 8:23
Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed
wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?
5 september

Twaalfde zondag van de zomer

Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: Deuteronomium 4: 1-2, 9-20 en Marcus 8: 27 – 9:1

Marcus 9:1
Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie : sommigen die hier aanwezig zijn
zullen niet sterven voordat ze de komst van koninkrijk van God in al zijn
kracht hebben meegemaakt.’
12 september

Dertiende zondag van de zomer

Kleur rood: vuur en Heilige Geest
Lezingen: Jesaja 45: 20-25 en Marcus 9: 14-29
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Marcus 9: 28-29
Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen
hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven:’ Hij antwoordde: ‘Dit
soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.’
19 september

Eerste zondag van de herfst

Kleur rood: vuur en Heilige Geest
Lezingen: Matteüs 5: 1-16

Mateüs 5: 14
Jullie zijn het licht in de wereld.
26 september

Tweede zondag van de herfst

Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: Numeri 11: 24-29 en Marcus 9: 38-50

Marcus 9:; 40-41
Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je: wie jullie een beker water
te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond
worden.
3 oktober

Derde zondag van de herfst

Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: Maleachi 2: 10-16 en Marcus 10: 1-16

Marcus 10: 14
……..’Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen,, want het
koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij…..’

Van de Diaconie
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn:
Diensten Begijnhof, Moldavië-ondersteuning Corona.
Kinderen kampen Griekenland, Inlia, Anmesty International, de
Luisterlijn (Sensoor), Voedselbank
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doorGambianen
Gambianenwaardoor
waardoorzijzijook
ookinkomsten
inkomstengenereren.
genereren.
Stichting
StichtingJune
Juneisiseen
eenonafhankelijke
onafhankelijkeniet
nietpolitieke
politiekeen
enniet
nietreligieuze
religieuze
stichting.
stichting.
29augustus
augustus––Stichting
StichtingKartini
Kartini
29

Eentoekomst
toekomstvoor
voorkansarme
kansarmekinderen
kinderenininen
enrond
rondde
destad
stadMalang
Malangop
ophet
het
Een
Indonesischeeiland
eilandJava,
Java,daar
daarspannen
spannenwij
wijons
onsvoor
vooris.is.De
Dedoelstelling
doelstellingisis
Indonesische
omdeze
dezekinderen
kinderennaar
naarschool
schooltetelaten
latengaan.
gaan.Kunnen
Kunnenlezen
lezenen
enschrijven
schrijvenisis
om
débasis
basisvoor
vooreen
eenbetere
beteretoekomst.
toekomst.Wie
Wiekan
kanlezen
lezenen
enschrijven,
schrijven,isisininstaat
staat
dé
zelfde
deregie
regieover
overzijn/haar
zijn/haarleven
leventetenemen.
nemen.We
Wewillen
willendus
dusgeen
geenvissen
vissen
zelf
geven,maar
maarhengels.
hengels.
geven,
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5 september –
Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten
Wij hebben liefde en hoop voor een ieder die in armoede leeft,
buitengesloten is of in crisis verkeert. Wij geloven in de kracht van God, in
het prachtige potentieel van ieder mens en in bloeiende
gemeenschappen.
12 september –
De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen
aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met een
Downsyndroom. Zij streef ernaar hun integratie in de maatschappij te
stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te
leiden
19 september – Ziekenhuis Jordanië
Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek
in Jordanië. Vooral is daar zorg voor de bedoeïenen. Een volk dat
verspreid leeft en vaak heel arm is. Zij zorgt voor en met hen. Bid voor en
met hen. Geeft voorlichting over gezondheid en probeert een “ziekenhuis”
draaiende te houden..
ϮϲƐĞƉƚĞŵďĞƌ–<ĞƌŬŝŶĐƚŝĞͲsƌĞĚĞƐǁĞĞŬ

Israël/Palestina
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen. Joodse en Palestijnse
kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange
conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als
‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen
een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in
contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs
over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar
meer vrede
3 oktober Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen
van Jong Protestant. Jong Protestant zet zich in voor kinderen, jongeren
en hun ouders. Daarom ondersteunt Jong Protestant vrijwilligers en
professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk.
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/ŶŵĞŵŽƌŝĂŵ
'ĞƌƌŝƚĚŝŶĂƐƐĞůŝŶĂWŽƐƚĞŵĂͲǀĂŶĚĞƌ>ĂĂŶ


KƉϮϳũƵůŝŚĞďďĞŶǁĞĂĨƐĐŚĞŝĚŐĞŶŽŵĞŶǀĂŶ'ĞƌƌǇWŽƐƚĞŵĂ͘ĞĚŝĞŶƐƚ
ǁĞƌĚŐĞůĞŝĚĚŽŽƌŚĂĂƌďƌŽĞƌ:ĂĂƉǀĂŶĚĞƌ>ĂĂŶ͘,ĞƚǁĂƐĞĞŶďĞǀůŽŐĞŶ
ĚŝĞŶƐƚ͕ŵĞƚůŝĞĚĞƌĞŶĚŽŽƌ'ĞƌƌǇǌĞůĨƵŝƚŐĞŬŽǌĞŶ͘,ĞůĂĂƐŵŽĐŚƚĞŶĞƌ
ĚŽŽƌĚĞĐŽƌŽŶĂŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶŵĂĂƌĞĞŶďĞƉĞƌŬƚĂĂŶƚĂůŵĞŶƐĞŶŝŶĚĞ
ŬĞƌŬĂĂŶǁĞǌŝŐǌŝũŶ͘ĂƚǀŽŶĚ'ĞƌƌǇĞƌŐŵŽĞŝůŝũŬ͕ǁĂŶƚtŝĞƉŬŽĞŶǌŝũ
ŵŽĞƐƚĞŶĞĞŶŬĞƵǌĞŵĂŬĞŶƵŝƚŚƵŶǀĞůĞǀƌŝĞŶĚĞŶĞŶĨĂŵŝůŝĞ͘'ĞƌƌǇǁĂƐ
ĞĞŶďĞƚƌŽŬŬĞŶƉĞƌƐŽŽŶĞŶĚƌŽĞŐŽŶǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞĞŶǁĂƌŵŚĂƌƚƚŽĞ͘/Ŷ
ĚĞũĂƌĞŶϴϬǌĂƚǌĞŝŶĚĞĚŝĂĐŽŶŝĞ͘tĞŬĞƌŬƚĞŶŝŶĚĞƌŝĞƐƉƌŽŶŐĞŶ
waren een ‘Samen op weg’ gemeente. Wanneer er een
meningsverschil dreigde tussen de verschillende ‘kerkgenootschappen’
ǁŝƐƚǌĞĚĂƚĂůƚŝũĚŵĞƚĞĞŶŚƵŵŽƌŝƐƚŝƐĐŚĞŽƉŵĞƌŬŝŶŐƚĞƌĞůĂƚŝǀĞƌĞŶĞŶ
konden we weer eensgezind ‘verder Samen op weg’. Hun huis stond
ĂůƚŝũĚǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶŽƉĞŶ͘ůƚŝũĚǁĂƐĞƌĞĞŶůƵŝƐƚĞƌĞŶĚŽŽƌĞŶǁĂƐǌĞ
ŐĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚŝŶŚĞƚǁĞůǁĞĞǀĂŶŽŶǌĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘ĞůĂĂƚƐƚĞũĂƌĞŶ
ǁĞƌĚŚĂĂƌŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚŵŝŶĚĞƌ͕ŵĂĂƌŚĂĂƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞďůĞĞĨ͘ĞůĨƐƚŽĞŶŝŬ
ŚĂĂƌĚĞůĂĂƚƐƚĞŬĞĞƌƐƉƌĂŬĞŶĂĨƐĐŚĞŝĚǀĂŶŚĂĂƌŶĂŵǀƌŽĞŐǌĞŵĞŶŽŐ
ĚĞŐƌŽĞƚĞŶĂĂŶũƵůůŝĞĂůůĞŶŽǀĞƌƚĞďƌĞŶŐĞŶ͘

/ŶĚĞŐĞĚĂĐŚƚĞŶŝƐĚŝĞŶƐƚǀĞƌƚĞůĚĞŚĂĂƌĚŽĐŚƚĞƌŶŶĞŵĂƌŝĞĚĂƚĚĞ
ŽĐŚƚĞŶĚǀĂŶŚĂĂƌŽǀĞƌůŝũĚĞŶĚĞƚƵŝŶǀŽůŵĞƚǀůŝŶĚĞƌƐǁĂƐ͘ǀĞŶŶĂŚĂĂƌ
ŚĞĞŶŐĂĂŶǁĂƐĞƌŐĞĞŶǀůŝŶĚĞƌŵĞĞƌƚĞďĞŬĞŶŶĞŶ͘tĞǌƵůůĞŶ'ĞƌƌǇ
ŵŝƐƐĞŶ͘>ĂƚĞŶǁĞĂůƐĞĞŶǁĂƌŵĞŐĞŵĞĞŶƚĞŽŵtŝĞƉŬŽŚĞĞŶďůŝũǀĞŶ
ƐƚĂĂŶ͘

ůƐĂůůĞƐĚƵŝƐƚĞƌŝƐ͕ŽŶƚƐƚĞĞŬĚĂŶĞĞŶůŝĐŚƚĞŶĚǀƵƵƌĚĂƚŶŽŽŝƚŵĞĞƌĚŽŽĨƚ͕
ǀƵƵƌĚĂƚŶŽŽŝƚŵĞĞƌĚŽŽĨƚ͘


dƌƵĚŝĞŽĞŶĚĞƌ
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^ĞŶŝŽƌĞŶƵŝƚũĞ
Dinsdag 10 augustus

Alle z(r)egen komt van boven.
Vertrouwend op de zegen maar rekening houdend met de regen, had An
er voor gezorgd dat er een grote witte tent klaar stond toen we als
senioren bij elkaar kwamen om elkaar weer eens te ontmoeten.
Een dagje uit zit er in deze coronatijd nog niet in maar dit was een mooi
alternatief.
We werden om 10.00 uur verwacht bij het Keetje.
Het is mooi om elkaar weer te ontmoeten en te zien hoeveel blijdschap er
was in de begroetingen. Voor een aantal mensen was het lang geleden.
En bij de koffie met lekkere appeltaart werd er dan ook volop bijgepraat.
oor wie het wilde kon er met een treintje een rondrit door de boomgaard
worden gemaakt.
Na het treintje kregen we nog een drankje met wat lekkere hapjes.
Ik vond het leuk om te zien dat er gewisseld werd van plaats zodat je
verschillende mensen kon spreken.
En zo werd het een heel gezellige ochtend waarin we ondanks de regen
die zo nu en dan naar beneden kwam, ook zegen hebben ervaren.
An en Rim hartelijk dank voor de organisatie.
Henny Puister

VAN DE ZWO


Bij het verschijnen van ons kerkblad zijn de vakanties in het Noorden al
weer voorbij. Begint er weer een nieuw schooljaar. Begint er voor ons ook
weer een nieuwe periode ,met een nieuwe predikant en nieuwe steun
voor mensen in de verdrukking.
Wens ons alle een goede tijd met elkaar.


Dankzij onze steun verbetert het leven van boerengezinnen.
Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Lutherse
Broederkerk in het droge noorden van Kameroen, dat onze gemeente op
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dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze kerk ondersteunt haar
gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs.
Vincent kreeg geiten en een
landbouw-training
Vincent (37 jaar) woont samen
met zijn vrouw en drie kinderen
in een klein dorp in NoordKameroen. Hij kreeg twee
geiten en een landbouw-training
van de Lutherse Broederkerk.
Om zes uur ‘s-morgens voert hij
eerst zijn geiten en vertrekt dan
naar zijn stuk land buiten het
dorp. Vincent heeft geleerd hoe hij zijn maisoogst kan verbeteren. En dat
is niet zo makkelijk in een gebied waar het maar drie maanden per jaar
regent. Hij kreeg onder andere meststoffen. Dit jaar heeft hij een goede
oogst gehad.
Extra inkomsten zijn een hele verbetering
Het gaat nu beter met Vincent dan voorgaande jaren, toen hij maar net
genoeg verbouwde om rond te komen. Vincent: “In mijn gezin is
regelmatig iemand ziek, want hier komt veel malaria voor. Alles wat ik
vorig jaar had verdiend, ging op aan de behandeling van malaria. Nu ik
wat meer verdien, kan ik wat geld opzij leggen. Daarvan kunnen mijn drie
kinderen naar school. Ook wil ik dat geld gaan gebruiken om een beter
huis voor mijn gezin en mijzelf te bouwen. Ons dak is nu van riet, en dat is
niet zo stevig. Ik zou graag metalen platen op mijn dak leggen. Dit is een
hele verbetering, waar ik God iedere dag voor dank!”
●
Een geit kost 45 euro
●
Een landbouw-training kost 90 euro
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kameroen.
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</EZsZ,>ĞŶǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶĚŝĞũŽŶŐǀĂŶŚĂƌƚǌŝũŶͲ
ĚŽŽƌ^ƚĞƉŚĂŶĚĞ:ŽŶŐ

,ĞƚŵŽŽŝƐƚĞůĂŶĚ


:ĞƐƐĞŚĂĚĚĞŵŽŽŝƐƚĞŽŐĞŶǀĂŶĚĞŚĞůĞǁĞƌĞůĚ͘ŝũŶŽŐĞŶǁĂƌĞŶŶŝĞƚŵŽŽŝ
ŽŵĚĂƚǌĞďůĂƵǁ͕ďƌƵŝŶŽĨŐƌŽĞŶǁĂƌĞŶ͕ŵĂĂƌŽŵĚĂƚǌĞƉƌĂĐŚƚŝŐĞĚŝŶŐĞŶǌĂŐĞŶ
ĚŝĞŶŝĞŵĂŶĚĂŶĚĞƌƐŬŽŶǌŝĞŶ͘sĂĂŬǌĂƚ:ĞƐƐĞŝŶǌŝũŶĞĞŶƚũĞǀŽŽƌǌŝĐŚƵŝƚƚĞ
kijken. Zijn vriend Peter vroeg hem wat hij zag. ‘Het mooiste land dat je jĞ
maar voor kunt stellen, het toekomstland,’ antwoordde hij dan. ‘Doe je ogen
maar dicht, dan kun je het ook zien.’ Peter zag niks. Hij kon namelijk niet
ǀĞƌĚĞƌŬŝũŬĞŶĚĂŶǌŝũŶŶĞƵƐůĂŶŐǁĂƐ͘ĂƚǁĂƐũĂŵŵĞƌ͘ĂƚŬƵŶũĞǌŽŚĞďďĞŶ͘
DĂĂƌŚŝũǁĂƐǁĞůŶŝĞƵǁƐŐŝĞrig: ‘Ik wil naar dat toekomstland toe. Kun je er me
niet brengen?’ ‘Kom maar mee,’ zei Jesse.
Ze gingen op weg. ‘In dat toekomstland van jou,
word ik daar rijk?’ wilde Peter weten. ‘Heel rijk,’
antwoordde Jesse. ‘Mooi, zei Peter, dan kan ik
ĞŝŶĚĞůŝũŬĂůůĞƐŬŽƉĞŶǁĂƚŝŬǁŝůŚĞďďĞŶ͘DŽŽŝĞ
ŬůĞƌĞŶ͕ĞĞŶǌĞŝůďŽŽƚ͕ĞĞŶŐŽƵĚĞŶƚƌŽŵƉĞƚũĞ͕
een witte olifant ...’ Jesse schudde het hoofd:
‘Je weet niet wat rijk is. In het land waar we heengaan zal je weten wat echt
ƌŝũŬǌŝũŶďĞƚĞŬĞŶƚ͘ĂƚŚĞĞĨƚŶŝĞƚǌŽǀĞĞůŵĞƚĂůĚŝĞƐƉƵůůĞŶĚŝĞũĞŶŽĞŵĚĞƚĞ
maken.’
‘Aha,’ zei Peter, ‘Er is daar natuurlijk veel meer dan al die spullen. Goud! Er is
natuurlijk goud in dat mooie land waar we heengaan.’ Jesse knikte: ‘De
straatstenen zijn er zelfs van goud.’
‘Prachtig!’ zei Peter. ‘Als ũĞŚĞƚŐŽĞĚǀŝŶĚƚ͕ǁŽƌĚŝŬĚĂĂƌŚĞĞůďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘
Minister bijvoorbeeld, of president. Prins is ook goed. ‘Geen probleem,’
ĂŶƚǁŽŽƌĚĚĞ:ĞƐƐĞ͘/ŶŚĞƚƚŽĞŬŽŵƐƚůĂŶĚŝƐŝĞĚĞƌĞĞŶƉƌŝŶƐŽĨƉƌŝŶƐĞƐ͕ĞĞŶ
koningskind, want dat is een kind van God, een koningskind.’
/ŶĞĞŶƐďůĞĞĨWĞƚĞƌƐƚĂĂŶ͘,ŝũǁŝůĚĞŶŝĞƚǀĞƌĚĞƌ͘,ĞĞĨƚĚĂƚƚŽĞŬŽŵƐƚůĂŶĚŵĞƚ
God te maken? Jesse zei: ‘Kijk, de enige die zo’n land kan maken, is God. Kijk
ŽŵũĞŚĞĞŶ͕ŬŝũŬĞĞŶƐŶĂĂƌĂůůĞƐǁĂƚ'ŽĚŐĞŵĂĂŬƚŚĞĞĨƚ͘ůƐ'ŽĚĚŝƚůĂŶĚ
ŐĞŵĂĂŬƚŚĞĞĨƚ͕ŬĂŶ,ŝũŽŽŬĞĞn toekomstland maken. Kijk maar...’
DĂĂƌWĞƚĞƌŬĞĞŬŶŝĞƚ͘EŽƵũĂĞĞŶďĞĞƚũĞĚĂŶ͘DĂĂƌŶŝĞƚǀĞƌĚĞƌĚĂŶǌŝũŶŶĞƵƐ
ůĂŶŐǁĂƐ͘tĂŶƚŚŝũŬŽŶŝŵŵĞƌƐŶŝĞƚǀĞƌĚĞƌŬŝũŬĞŶĚĂŶǌŝũŶŶĞƵƐůĂŶŐǁĂƐ͘WĞƚĞƌ
ďůĞĞĨĚƵƐƐƚĂĂŶŽƉĚĞǁĞŐŶĂĂƌŚĞƚƚŽĞŬŽŵƐƚůĂŶĚ͘/ŬŚĞďŐĞŚŽŽƌĚĚĂƚŚŝũĞƌ
ŶŽŐĂůƚŝũĚƐƚĂĂƚ͕ĂůĞĞŶũĂĂƌƚũĞŽĨƚǁĞĞĚƵŝǌĞŶĚ͘tĂƚĚĞŶŬũĞ͕ǌŽƵŚŝũŽŽŝƚ
ŬƵŶŶĞŶŐĞůŽǀĞŶĚĂƚŚŝũŽƉǁĞŐŝƐŶĂĂƌŚĞƚŵŽŽŝƐƚĞůĂŶĚ͍
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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

22 september 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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