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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  
Kerkdiensten-online: zijn iedere zondag te volgen via www.kerkdienstgemist.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: B. Poortman,   
tel. 06-191 75 124 
Penningmeester: Mw. H. Simons,  
tel. 51 61 48  
diaconie@deoudekerk.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. 06-15273488 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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De kerkdiensten van onze Gemeente zijn elke zondag te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl  
 
3 oktober - 10.00 uur    

Voorganger : Mw. Ds. M. Kraak, Opperdoes 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Verbeek 
Organist : Mw. Schuijtemaker  
Collectes : Kerk en JOP 
Koster : Hr. Swier 
 
10 oktober - 10.00 uur  Viering Heilig Avondmaal  
Voorganger : Ds. A. Haaima, Ermelo 
Ambtsdragers : Mw. De Kroon, Hr. Meijer, Mw. Boender 
Organist  :    Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Twin Project 
Kinderkerk :    Geeske Dudink    
Koster : Hr. en Mw. De Vries 
 
17 oktober - 10.00 uur   
Voorganger : Mw. Ds. N.K. Letteboer 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Meijer 
Organist  : Nog niet bekend   
Collectes : Kerk en Inloophuis ‘De Baanbreker’    
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff   
Koster : Mw. Dudink 
 
24 oktober - 10.00 uur   
Voorganger : Mw. Ds. T.H.M. Allewijn, Landsmeer 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Veenstra 
Organist  : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Stichting Merakel 
Kinderkerk : Willie Visser   
Koster :  Hr. Lasschuit 
 
31 oktober - 10.00 uur   

Voorganger : Ds. H. Bouma, Kampen 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Boender 
Organist : Hr. Spoelstra  
Collectes : Kerk en Simavi 
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Kinderkerk : Ludo Luckerhoff   
Koster : Hr. Visser 
 
3 november* 
 
7 november - 10.00 uur   

Voorganger : Mw. Drs. M. Bijl, Heemskerk 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Verbeek 
Organist : Mw. Conijn 
Collecte : Kerk en Stichting MAF 
Koster : Hr. en Mw. De Vries 
 
14 november - 10.00 uur   

Voorganger : Mw. E. Jeunink, Hoorn 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Veenstra 
Organist : Hr. Ruiter 
Kinderkerk : Geeske Dudink   
Collectes : Kerk en ‘Leger des Heils’ 
Koster : Mw. Dudink 
 
* Omdat we nu nog geen eigen predikant hebben, heeft de liturgiecommissie 
besloten om de Dankdienst niet door te laten gaan. Volgend jaar willen we 
samen met onze nieuwe predikant bespreken hoe we aan deze viering 
invulling gaan geven. 

 
 

 
Beste gemeenteleden, 

Hierbij willen wij de corona-maatregelen toelichten die de kerkenraad 
getroffen heeft: 
In de kerkenraadsvergadering van 15 september jl. is gesproken over de 
vraag hoe wij weer met meer mensen tegelijk naar de kerk zouden 
kunnen.  
De kerkenraad kent en deelt de wens van velen, om weer gewoon naar 
de kerk te kunnen gaan. Door de 1,5 meter-regel kunnen er nu slechts 
maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn.  
Daarbij zijn er ook altijd mensen die zeggen; ‘Geef mijn plaatsje maar 
aan een ander, ik red me wel... ‘  
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En er is een groep die  ‘spontaan’ naar de kerk wil kunnen gaan, die zich 
niet aan wil melden. Die groepen raken inmiddels buiten beeld, en dat 
is geen goede ontwikkeling.                                                               
De kerkenraad wil dat iedereen die naar de kerk wil, dat ook kan doen. 
Mede dat maakt de kerk tot kerk. Met de laatste versoepelingen, met 
ingang van zondag 26 september, kunnen we de 1,5 meter afstand 
loslaten. 
Er is echter wel een voorwaarde: Op de één of andere manier moeten 
we kunnen borgen dat het een veilige omgeving is. We hebben daarom 
moeten besluiten, te gaan werken met corona-toegangsbewijzen.  
U kunt de kerkdienst bezoeken wanneer u 2x gevaccineerd bent, een 
herstelbewijs hebt, of wanneer u negatief bent getest voor het Corona-
virus. Dit zal bij binnenkomst worden gecontroleerd. 

Voor een Corona-toegangsbewijs heb je een smartphone nodig, of je 
moet via een speciale internetsite en via DigiD je persoonlijke gegevens 
ophalen en printen. 

Wij beseffen dat dat voor een deel van onze kerkgangers een lastige  
opgave is.  
Daarom worden ook de volgende Corona-toegangsbewijzen       
geaccepteerd: 

- De officiële QR code via de app of uitgeprint op papier 
- De Registratiekaart Coronavaccinatie(of een kopie daarvan) die   
       u van uw huisarts of GGD hebt ontvangen 
- De bijschrijving van uw corona-vaccinatie in het gele  
       vaccinatieboekje.  

Wij hebben gelezen dat kerken terughoudend reageren op corona-
toegangsbewijzen; men vindt het niet passend voor kerkelijke 
bijeenkomsten. En op zich snappen wij dat ook. 
De meeste kerken zijn echter veel groter dan die van ons. Die 
gemeenten kunnen zich nog steeds aan het advies houden om afstand 
van elkaar te bewaren, en toch met grotere groepen samenkomen. Of 
ze kunnen een speciaal ‘vak’ maken voor mensen die  afstand willen 
houden. Voor ons is dat onmogelijk.  
Wij stonden voor de keuze: op de huidige voet doorgaan met 
maximaal 30 kerkgangers per zondag, of de 1,5 meterregel loslaten met 
hulp van corona-toegangsbewijzen.  

Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen de kerkdiensten weer fysiek 
kunnen bijwonen, en dus hebben wij voor dat laatste gekozen.   
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Bij eventuele vragen of opmerkingen kunt u uiteraard contact opnemen 
met één van ondergetekenden. 
 
Met hartelijke groet, 

Albert Meijer, voorzitter 
Marijke Vissers, scriba 
 

Afscheid van Ds. Van Rijswijk 
op Schiermonnikoog. 
Op 31 oktober nemen de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog en 
ds. N.J. van Rijswijk afscheid van elkaar in een speciale kerkdienst. 
Een vertegenwoordiging uit onze beroepingscommissie zal deze dienst 
bijwonen. 
Misschien vindt ook u het leuk om deze dienst te volgen.  
Ds. Van Rijswijk laat weten dat dat mogelijk is via deze link:  
https://forstomedia.nl/pkn-kerk-schiermonnikoog/   
De dienst begint om 10.00 uur. 
 
 
 

 
 
 

 
Periode van 15 augustus t/m 19 september.  

De goede doelen, waarvoor werd gecollecteerd:  

Kerk in Actie ‘Versterk de Kerk’,  Stichting June, Stichting Kartini, 
Dorcas, Stichting Down Syndroom en Ziekenhuis in Jordanië. 
 
BLOEMEN  waren er voor:  

 
- d  
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Zondag 3 oktober     Derde zondag van de herfst 
Kleur groen, van barmhartigheid en hoop  
Lezingen: Maleachi 2: 10-16 en Marcus 10: 1-16 

Laat de kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen, want het 
Koninkrijk van God hoort toe aan wie zo is zoals zij. 

 
Zondag 10 oktober     Vierde zondag van de herfst 

Kleur groen, van barmhartigheid en hoop  
Lezingen: Deuteronomium 15: 1-11 en Marcus 10: 17-31 

De rijke jongeman ging ontsteld heen omdat hij vele goederen bezat. 
 
Zondag 17 oktober     Vijfde zondag van de herfst 

Kleur groen, van barmhartigheid en hoop  
Lezingen: Jesaja 29: 18-24 en Marcus 10: 32-45 

Jezus zei tegen Johannes en Jacobus: ‘Wie onder u groot wil worden moet 
dienaar van u zijn’ 
 
Zondag 24 oktober     Zesde zondag van de herfst 

Kleur groen, van barmhartigheid en hoop  
Lezingen: Jesaja 59: 9-19 en Marcus 10: 46-52 

De blindgeboren Bartimeüs riep: ‘Jezus, zoon van David, heb medelijden met 
mij’ 
 
Zondag 31 oktober     Zevende zondag van de herfst  

Kleur groen, van barmhartigheid en hoop  
Lezingen: Matteüs 18: 23-35 en Marcus 12: 18-27 

‘Geef dan de keizer wat de keizer en God wat God toekomt’. 
 
7 november oktober     Achtste zondag van de herfst 

Kleur groen, van barmhartigheid en hoop  
Lezingen: Leviticus 19: 1-2, 9-18 en Marcus 12: 28-34 

Het grootste gebod is God liefhebben met alles wat je hebt, en je naaste als 
jezelf. 
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14 november oktober     Negende zondag van de herfst 

Kleur groen, van barmhartigheid en hoop  
Lezingen: Exodus 30: 11-16 en Marcus 12: 38 – 13: 2 

“Neem van mij aan,” zei hij, “die arme weduwe heeft meer in de offerkist 
gedaan dan al die anderen . ...: Ze gaf al het geld waarvan ze moest leven”. 
 
 
 

Toelichting bij de collectes  
 
3 oktober         

JOP is Jong Protestant.  
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. Zo kunnen 
gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle 
generaties! 
 
10 oktober      Twin Project 

Het Twinproject heeft als doel verloskundigen in Sierra Leone 
te helpen. Dit, door een verloskundige uit de regio in contact 
te brengen met een verloskundige uit Nederland. Op deze 
manier hoopt men op kennisoverdracht om zo de 
moedersterfte terug te dringen en hopelijk daarbij ook de 
kindersterfte. 

25 Nederlandse verloskundigen zijn 
gekoppeld aan 25 verloskundigen van 
Sierra Leone. De kliniek moet een veilige 
haven zijn, waar vrouwen kunnen baren en kinderen 
onder de 5 behandeld kunnen worden 
Vanuit de ‘Blauwe Ruis’ wordt hulp geboden. Inmiddels 

zijn er voor de kliniek een aantal ambulances  naar Pendembu gebracht. 
Hulp van iedereen is meer dan welkom. Uw giften dragen daaraan bij! 

17 oktober     Inloophuis De Baanbreker  

Inloophuis de Baanbreker in Enkhuizen is een gezellige ontmoetingsruimte 
voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Met name voor mensen met een 
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psychiatrische achtergrond, een al dan niet lichamelijke handicap, of een 
chronische ziekte. Bij signalen dat ondersteuning nodig is, kan men direct 
hulp bieden, of mensen de juiste weg wijzen. 

24 oktober     Stichting Merakel       

Stichting Merakel in Lutjebroek is een stichting vàn ouders, 
vòòr ouders die een kind hebben met een verstandelijke en/of 
meervoudige beperking.                                                             
Het doel van de stichting is: d.m.v. goede opvang voor het kind met de 
beperking, de ouders ontlasten en daarmee bereiken dat het kind langer in 
het gezin kan blijven wonen.  
De stichting is in 2006 opgericht en inmiddels biedt men diverse soorten 
van zorg aan; o.a. logeren, dagbesteding en vakantie opvang. De stichting is 
gevestigd in de oude pastorie in Lutjebroek. Er wordt gewerkt met 
professionele begeleiders, die worden betaald uit de WLZ (Wet Langdurige 
Zorg)  Daarnaast vinden talloze vrijwilligers en stagiaires een plek bij de 
stichting. Zij dragen belangeloos hun steentje bij op diverse manieren. Voor 
de aanschaf van hulpmiddelen, speciaal aangepaste spelmaterialen en 
vervoersmiddelen is de stichting afhankelijk van schenkingen en donaties. 
  
31 oktober     Simavi         

Moeders spelen een belangrijke rol bij Simavi. In vooral de armste landen zijn 
zij veelal verantwoordelijk voor de voedselvoorziening en de gezondheidszorg. 
Samen met de moeders in de gemeenschap wordt o.a. voor goed 
drinkwater gezorgd en voor hygiene bij zwangerschappen. Zomaar een paar 
heel belangrijke dingen die wij zo normaal vinden. 
Een waterpomp betekent ongelooflijk veel voor gezinnen in de dorpen. Elke 
dag kilometers lopen voor vervuild water, ziekte en angst. Als dat de realiteit 
is, dag in dag uit, dan geloof je niet dat er een eenvoudige oplossing voor is. 
Als gevolg van het vervuilde water sterven veel kinderen in deze dorpen.  
Simavi wil de mensen helpen en zorgen dat er waterpompen geplaatst 
worden. Water is een medicijn; door schoon water kunnen de kinderen 
gezond naar school. 
 
7 november     Mission Aviation Fellowship)  

MAF  verzorgt luchtverbindingen voor diverse 
hulporganisaties. Met ca. 130 vliegtuigen vliegt deze “non-profit organisatie” 
in 30 van de armste landen. Men komt op plaatsen die bijna onbereikbaar 
zijn. Ze stellen zo de hulpverleners in staat hun hulp zo dicht mogelijk bij de 
mensen te brengen. 
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14 november    Leger des Heils 

Het Leger des Heils is ons allen bekend als een organisatie die 
er voor iedereen is en die iedereen helpt, zonder onderscheid in 
geloof, ras of overtuiging. 
"Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. Zolang er nog 
kinderen honger lijden, zal ik strijden. Zolang er nog mannen naar de 
gevangenis gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden. Zolang er nog 
één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik 
strijden. Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik  
strijden, strijden tot het bittere eind."   

(William Booth, oprichter van het Leger des Heils). 

 

 

We hebben onze startzondag op 19 september gehouden. Het was een 
prachtige dienst, verzorgd door de liturgiecommissie.Een mooi afscheid van 
Veronique en Danique. Zelf ook nog wat geleerd. 
Het kerkelijk jaar gaat weer beginnen met op 28 november de bevestiging 
van Ds. Nico van Rijswijk.  Als ZWO kijken wij hiernaar uit.  

 
 
 
 
 

 

Gebed:      Nieuw Begin 

 Schenk mij het vertrouwen 
 dat er een moment zal zijn 
 zoals die ochtend: Pasen. 
 Nieuw begin van leven 
 aan dood en verdriet voorbij. 

Geef mij het geloof  
dat ik kracht zal vinden 
om me van het duister af te keren; 
moed om op te staan en te gaan 
het licht van de nieuwe dag tegemoet. 

 
Ds. Werner Pieterse 
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Hartelijk dank! 

Nee, het was niet m’n bedoeling om voor de 2de keer mijn heup te breken, 
maar het gebeurde, met als gevolg, dat ik 10 dagen in het ziekenhuis 
belandde…. ….En wie kwam er de eerste zondag al met een ruiker bloemen 
namens de kerk: Annemarie!                                                                 

  De bloemen zijn nog meegegaan naar Lindendael, waar ik nu ongeveer  
5 weken vertoef in afwachting van een plaats in Rigtershof. 
Het lopen gaat zo slecht, dat ik niet meer naar m’n huis op het 
Gezinspaviljoen kan. 
Maar wat heb ik een belangstelling gehad vanuit de kerkelijke gemeente! 
Zoveel kaarten met hartverwarmende woorden, zelfs een kaart uit 
Frankrijk! 
Dat heeft me veel goed gedaan en ik wil daarvoor iedereen bedanken.  

Aaf Verhoef 
 
 
 

                                                           
HERFSTBOS 

Heer, er valt geen blad van een boom  
buiten U om. 
U bent aanwezig in alle leven  
en in de loop der dingen. 
U weet van mijn vreugden,  
van mijn beproevingen  
en van mijn tranen. 
Laat die gedachte mijn troost zijn. 
U raapt op wat is gevallen  

en maakt het nieuw.  

Toon Hermans 

12



 

Vanaf september is er weer kinderkerk. Daar zijn we blij mee. Ons clubje is 
klein, maar de Here Jezus heeft zelf beloofd dat Hij aanwezig is waar twee of 
drie mensen(kinderen) in Zijn naam bij elkaar zijn.  
We gebruiken het programma van het Nederlands-Vlaams Bijbel-
genootschap ‘Bijbel Basics’. De opzet van dit programma is om met de 
kinderen 200 Bijbelverhalen door te nemen in twee jaar. Al het materiaal is 
digitaal en gratis beschikbaar, waardoor ouders eventueel thuis kunnen 
aansluiten.  

 

 
 
Tijdens de startzondag hebben we niet alleen afscheid genomen 
van Veronique en  
Danique, maar ook na vele jaren van Nel als leidster. Bedankt Nel!  
Dit betekent voor het rooster dat we hebben besloten dat de kinderen de 
eerste zondag van de maand in de dienst blijven. De eerste zondag van de 
maand is er dus geen kinderkerk.  
Wilt u uw (klein)kinderen meenemen voor de kinderkerk, wilt u dit dan van te 
voren melden via aanmeldenkerkdiensten@deoudekerk.nl. Geef daarbij ook 
de leeftijd van de kinderen door. 
 
We hopen met elkaar op een mooi kinderkerkseizoen! 

Willie, Geeske en Ludo. 
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Licht 
 

Als elk dal gevuld zou zijn 
met goedheid van de mensen, 
dan nog zou het geen einde zijn 
van wat God ons toe zou wensen. 

Als elke weg gericht zou zijn 
op die ene stad van vrede, 
wie zou - met Hem - de weg ook gaan 
Die zoveel heeft geleden? 

Geen mens, 
die zuchtend naar de einder ziet, 
ontgaat het wenkend Licht 
Ofschoon, 
dat Licht, 
geteisterd door verdriet, 
je alleen maar 
door een waas van tranen ziet. 

Dan, fel en vlammend door het wolkendek 
klinkt die roep uit de woestijn 
te delen wat ìk niet nodig heb, 
echt medemens te zijn. 

 
Rondom mij, leeft die medemens, 
Steeds hunk'rend naar een sprankje licht, 
als jij en ik. 
Een mens, 
geliefd, 
slechts weinig van gewicht. 

Het Licht, wat voor ons komen zal, 
verblindend noch verhard, 
beschijnt ons en verbindt het al 
verlicht en verheugt het hart. 

 
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
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Openmonumentendag 2021 

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde monumentendag. 
Gedurende de dag hebben tussen de 120 en 150 mensen de kerk 
bezocht. Ze kwamen vanuit de directe omgeving, nieuwe buren, als ook 
uit de hele gemeente. Het concert van Fanfare Irene was zeer geslaagd. 
De toren is 3 maal in kleine groepjes beklommen. Altijd een 
succesnummer. 
Hartelijk dank aan de vrijwilligers, die de hele dag als gastvrouw en 
gastheer namens de kerk aanwezig waren. 

Overschakelen naar www.kerkdienstgemist.nl 
Het uitzenden met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl gaat 
heel goed en het mediateam raakt steeds meer vertrouwd met alle 
mogelijkheden.  
We hebben ervoor gekozen tijdelijk ook uit te zenden via 
www.kerkomroep.nl, maar zullen hier op korte termijn mee stoppen, 
omdat 2 kanalen wel wat te veel van het goede is. Via de website van 
de kerk kunt u nu nog beide kiezen.  
Ook is besproken dat de diensten van achter uit de kerk naar voren 
gericht in beeld worden gebracht.  
Mocht u problemen hebben met het vinden of omschakelen naar 
www.kerkdienstgemist.nl dan kunt u contact opnemen met Piet 
Lasschuit voor advies. Tel: 0610524105  
of email: pietlasschuit@hotmail.com 

Hottem Veenstra 
 
 

 

 
Beste mensen, 
 
Wij willen jullie hierbij hartelijk bedanken voor de mooie bloemen, die wij van 
de kerk hebben gekregen. Dit naar aanleiding van het overlijden van onze 
broer en zwager. 
Wij hebben dit zeer gewaardeerd. 
 
Henk en Rita Allart. 
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Van een engel die berooide vreemden welkom heet  
Sara en haar twee jonge kinderen zijn jaren onderweg naar veiligheid en vrijheid. Een 
verhaal over een vlucht voor geweld, uitbuiting & uithuwelijking én over onderweg 
goede mensen tegenkomen.                                                                                         
Ze vlucht in de nacht weg van de Afghaanse schoonfamilie. Terug naar haar ouders in 
Iran. Want haar man is doodgeschoten, zij en haar kinderen worden mishandeld. Ze 
weet Iran te bereiken, maar haar ouders zijn niet blij; haar vlucht maakt de familie te 
schande. Bloedwraak dreigt. Vader huwelijkt Sara daarom uit aan haar zwager, die al 
een vrouw en zes kinderen heeft.  
Sara vlucht opnieuw, dit keer binnen Iran. Ze werkt in een illegaal naaiatelier, daarna 
als werkster. De kinderen gaan illegaal naar school. Het duurt een paar jaar. Al die tijd 
is ze bang dat ze naar Afghanistan uitgezet zullen worden. Dan komt iemand 
daarachter en chanteert hen: Yanis moet drugs runnen. Ze moeten wéér vluchten. 
Naar Europa, denkt Sara. Op de bergpas naar Turkije zien ze twee dode vluchtelingen, 
bevroren. Verderop kan een Somalische man nauwelijks meer lopen. Ze duwen hem, 
36 uur lang. Dan zijn ze in Turkije.. 
Van de hel in de hemel 
In de vallei kloppen ze aan bij het eerste huisje. Wildvreemden, berooid en koud - 
maar de vrouw verwelkomt hen. Warme thee krijgen ze, schone kleren, eten. “Ze was 
zo hartelijk”, zegt Sara, “We kwamen van de hel in de hemel. Ik zal haar gezicht nooit 
vergeten. Een engel.” 
De volgende dag gaat de reis door, maar de kust is nog ver en Sara moet geld 
verdienen voor de overtocht naar Europa. Opnieuw doet ze dat in een naaiatelier, 
terwijl ze uitvogelt hoe het verder moet. “Je moet weten waar ze vertrekken en hoeveel 
het kost.”  
Eenmaal aan de kust kan ze niemand vinden. Ze schuilen met een groep in een hol in 
het bos. De oversteek mislukt dag na dag. Overdags is het strand bevolkt met 
badgasten, spelende kinderen. Yanis rent er op gegeven moment heen.  
Gevaarlijk: de hele groep kan ontdekt worden. Maar de moeder van het meisje 
waarmee hij speelt brengt hen ‘s avonds dekens en eten. Vijf dagen lang. “Ik heb 
zoveel geluk gehad”, zegt Sara, “Ik ben zulke goede mensen tegengekomen.”  
De zesde dag slaagt de overtocht: Sara en haar kinderen landen veilig op de Griekse 
kust. Eindelijk in Europa 
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Column 

VROUW VAN DE DOMINEE 
 
Na een lange dag komt Esther van Schie een man tegen die haar humeur 
laat opklaren. 
Maandagmiddag half zes. Precies dat moment dat je te lang doorgewerkt 
hebt en bedenkt dat je toch echt ook nog eten op tafel moet zetten. En dat 
je vervolgens ontdekt dat je weliswaar nog macaroni en kaas in huis hebt, 
maar dat dat toch wel erg weinig vitamines zijn. Vandaag is zo’n dag. 
Dus spring ik enigszins chagrijnig op mijn fiets. Het wordt er niet beter 
op als ik na een paar minuten merk dat mijn band lek is. 
“Hé, Esther!” hoor ik als ik mijn fiets aan de kant zet. Ik kijk om en word 
met een brede glimlach begroet. Daar staat hij. Een Arabische man. 
Moslim. Dat wil zeggen, aan de buitenkant. Toen hij klein was, ging hij 
in zijn eigen land naar school bij de nonnen. Die mochten niets vertellen 
over het christendom, maar de sfeer en de liefde is hij nooit vergeten. “In 
mijn hart ben ik christen”, zegt hij iedere keer weer. 
Ik heb hem al een hele tijd niet gezien. Het eerste wat hij zegt is: “Ik kom 
zondag naar de kerk.” Ben benieuwd, denk ik, nog steeds een beetje 
chagrijnig van die band. Maar ik zeg: “Dat is fijn!” Dan roept hij 
verrassend genoeg zijn vriend erbij. “Dit is de vrouw van mijn dominee”, 
stelt hij mij voor, om direct tegen zijn vriend te vervolgen: “Ga jij met 
mij mee naar de kerk zondag?” 
Dan klaart mijn humeur ondanks mijn lekke band en mijn lege maag toch 
op. Niet alleen omdat hij hier, misschien wel voor het eerst in zijn leven, 
voor zijn geloof durft uit te komen. Maar ook vanwege de titel ‘vrouw 
van de dominee’. Ik moet het even processen, maar dit is natuurlijk best 
een goede vondst als je in jouw cultuur echt geen vrouwelijke dominee 
kunt verkopen. 
Ik knik minzaam. “Zeker, heel hartelijk welkom in de kerk zondag! En 
als ik straks thuiskom, zal ik de dominee alvast de groeten doen.” 
 
Ds. Esther van Schie 
predikant voor het landelijk werk onder migranten 
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     Bedankt.      
 
     Op zondag 5 september jl. kreeg Seger de Vries als groet van onze  
     kerkelijke gemeente, de bloemen uit de kerk. Als bedankje daarvoor   
     stuurt hij het onderstaande gedicht, dat hij zelf ooit schreef voor in  
     een poëziealbum.. 
 
 
                                                                                               
 

Let op de bloemen die overal bloeien 
en het groen dat je ziet. 
 
Hoor de vogels die zitten te fluiten, 
ook al zie je ze soms niet. 
 
Kijk naar de zon die onder gaat 
en de lucht mooi kleurt. 
 
Luister naar de harde wind, 
die aan de bomen scheurt. 
 
Zie dan ook eens in de nacht, 
naar de maan en sterrenpracht. 
 
Let op alles om je heen, 
wat je hoort en wat je ziet. 
 
Ik hoop dat jij je leven lang 
er veel van geniet. 

 
                                                        Seger de Vries. 

 
 
 
 
 

18



 

Voor de kinderen 
  
Uit: Een Zoutkorrel voor elke dag. 

Nooit gedacht… dat die jongen me zou helpen  
Mijn opa moest boodschappen doen. Hij parkeerde op het laatste open 
plekje, vlakbij een groep jongens. Mijn opa deed zijn portemonnee goed in zijn 
zak en stapte uit de auto. 
‘Meneer, meneer,’ riep een van de jongens en hij liep op opa af. Opa schrok 
en wist niet goed wat te doen. Wat wilde die jongen? Opa hield zijn 
portemonnee stevig vast. ‘Meneer, uw voorlicht is kapot en als de politie dat 
ziet, dan heeft u zo een bon.’ ‘Bedankt jongeman,’ zei opa, ‘ik moet daar dus 
snel wat aan doen.’ ‘Ik kan u wel helpen,’ zei de jongen. ‘Dat is aardig van je. 
Als je me laat zien hoe ik het moet doen, dan kan ik het volgende keer zelf.’  
Opeens klonk het streng: ‘Kom jij maar even met mij mee. Val deze meneer 
niet lastig!’ De politie. Maar mijn opa zei: ‘Deze jongen hélpt mij, hoor. Hij 
bespaart mij een boete en u het schrijven van een bon voor mijn kapotte 
voorlicht!’ 
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