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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: 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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Kerkdiensten
 
14 november – 10.00 uur   
 
Voorganger : Mw. E. Jeunink, Hoornen 
Ambtsdrager  van Dienst : Hr. Veenstra 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Leger des Heils 
Kinderkerk : Geeske Dudink 
Koster : Mw. Dudink 
  
21 november – 10.00 uur Gedachteniszondag   
  Laatste zondag kerkelijk jaar 
 
Voorganger : Mw. A. Kraal, Venhuizen 
Ambtsdrager van Dienst   : Mw. de Kroon 
Organist       : Mw. Schuijtemaker 
Collectes       : Kerk en Inloophuis Pisa 
Kinderkerk       ; Willie Visser 
Koster : Hr. Lasschuit 
 
28 november – 10.00 uur Intrededienst Ds. N.J. van Rijswijk  
  Eerste Advent – Ad te levavi 
 
Voorgangers : Ds. Mw. Ds. H. Borst, Enkhuizen 
  Ds. N.J. van Rijswijk, Bovenkarspel 
Ambtsdrager van Dienst   :  Hr. Meijer 
Organist       :  Hr. Spoelstra 
Collectes       : Kerk en Diensten Begijnhof  Amsterdam 
Kinderkerk       ; Ludo Luckerhof 
Koster        :  Hr. Visser 
 
5 december – 10.00 uur  Tweede Advent – Populus Sion 
 
Voorganger       : Ds. Nico van Rijswijk, Bovenkarspel 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Boender 
Organist : niet bekend 
Collectes : Kerk en Kerk in Actie 
Kinderkerk : geen 
Koster : Hr. Swier 
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12 december – 10.00 uur Heilig Avondmaal 
  Derde Advent - Gaudete 
 
Voorganger : Ds. Nico van Rijswijk, Bovenkarspel 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Verbeek, Mw. Broekstra, 
  Mw. Boender en Mw. Simons 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Liliane Fonds  
Kinderkerk : Willie Visser 
Koster : Mw. en Hr. de Vries 
 
19 december – 10.00 uur Vierde Advent – Rorate Coeli 
 
Voorganger : Ds. Nico van Rijswijk,  Bovenkarspel 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Gerding 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Kerk in Actie, zie ZWO p. 12 
Kinderkerk : Geeske Dudink 
Koster : Mw. Dudink 
 

 
Van de Kerkenraad 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Zoals reeds eerder aangekondigd zal op 28 november 2021, in de 
reguliere ochtenddienst, de verbintenis plaatsvinden van  

 
Ds. Nico van Rijswijk 

 
aan onze gemeente.  
Deze dienst vindt plaats in onze eigen kerk, en zal geleid worden 
door Ds. J. Borst uit Enkhuizen. 
 
Wij verwachten de komst van veel gemeenteleden in deze 
feestelijke dienst. Ook voor deze dienst vragen wij van u een 
Corona-toegangsbewijs. 
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De volgende Corona-toegangsbewijzen worden geaccepteerd: 
•  De officiële QR-code via de app of uitgeprint op papier  
•  De registratiekaart Corona-vaccinatie (of een kopie daarvan) 

die u van uw huisarts of GGD hebt ontvangen   
•  De bijschrijving van uw corona-vaccinatie in het gele 

vaccinatieboekje 
 
Mocht u aanwezig willen zijn, dan vragen wij u om dat aan te 
geven via aanmeldenkerkdiensten@deoudekerk.nl, voor 
vrijdagavond 26 november 19.00 uur . 
(liever niet bellen vanwege de te verwachten drukte). 
 
Uiteraard kunt u de dienst ook thuis volgen, rechtstreeks via 
kerkdienstgemist.nl  of naderhand te beluisteren en te 
bekijken. 
 
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, 
 
Albert Meijer, voorzitter 
Marijke Vissers, scriba 
 

################# 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Sinds enige tijd hebt u toegang tot onze kerkdiensten wanneer u een 
Corona-toegangsbewijs kunt tonen. 
Wij willen u vragen om dit toegangsbewijs elke keer wanneer u de 
kerkdienst bezoekt, bij u te hebben zodat dit snel en gemakkelijk bij 
binnenkomst gecontroleerd kan worden.  
Er zijn gemeenteleden die in onze diensten komen omdat wij een veilige 
omgeving bieden met behulp van dat corona-toegangsbewijs. Met de 
controle willen wij daarom serieus omgaan. 
 
Helaas betekent  dit dat wanneer u uw Corona-toegangsbewijs vergeten 
bent, u de toegang geweigerd kan worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marijke Vissers 
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Afscheidsdienst ds. Van Rijswijk 
 
Op zondag 31 oktober hebben Ed Swier, Rudy Meuzelaar en 
ondergetekende de afscheidsdienst van ds. v. Rijswijk bijgewoond. 
Onze gemeente was daartoe uitgenodigd, en als afvaardiging van de 
beroepingscommissie zijn we er met z’n drieën geweest. 
De dienst begon om 10.00 uur, en omdat er zo vroeg geen boot naar 
Schiermonnikoog vaart, zijn we al op zaterdag vertrokken. Best wel 
een behoorlijke reis, maar ook wel voor ons een leuke kennismaking 
met het eiland. 
Zaterdag pension gezocht en nog even een rondje in de duinen 
gewandeld, en toen een lange nacht. Want...de wintertijd begon. 
 
We werden heel hartelijk ontvangen, en hadden gereserveerde 
plaatsen pontificaal voorin de kerk. 
Een volle kerk met de gemeente, goede kennissen van ds. v. Rijswijk, 
en ook de monniken van Schiermonnikoog waren aanwezig. 
 
U hebt misschien de dienst ook wel gezien, en wij waren weer zeer 
onder de indruk van de wijze waarop ds. v. Rijswijk in zijn preek 
weergaf waar het nu werkelijk in het geloof om draait.  
Met name hoe hij in een paar zinnen afscheid van de gemeente nam, 
en daarin alles zei, was indrukwekkend.  
Kortom...we werden sterk bevestigd in de juistheid van onze keuze. 
 
Dominee en partner zijn erg enthousiast om naar onze gemeente te 
komen.   
 
Bij de koffie na de dienst zijn we door meerdere gemeenteleden van 
Schiermonnikoog aangesproken en gefeliciteerd met “onze nieuwe 
dominee”. Ze gaan hem daar erg missen, maar helaas kon het niet 
anders. 
 
We zien hals reikend uit naar de bevestiging in onze gemeente!!! 
 
Dirk Verbeek 
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Ter Overweging  
bij Gedachteniszondag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEDACHTENISZUIL 

Een gedachteniszuil is een hoog, 
staand monument, in navolging van het 
volk Israël, dat her en der altaren of 
stenen oprichtte om bijzondere 
gebeurtenissen te gedenken en te 
vieren; gebeurtenissen die mensen een 
leven lang zullen bijblijven en 
verbinden met de God van hun leven. 

In de kerk kan een gedachteniszuil verbinding symboliseren tussen 
het kerkgebouw en de betrokken gemeenteleden. Aan het 
kerkgebouw zijn bijzondere gebeurtenissen gekoppeld, voor ieder 
persoonlijk. Het is in deze kerk, te midden van deze gemeente, waar 
mensen hun kind lieten dopen, waar belijdenis werd afgelegd of waar 
een gestorvene werd herdacht of uitgedragen. 

REALITY-REQUIEM 
Vaak kom ik jou tegen in mijn gedachten, 

jij die nu in werkelijkheid voorgoed verdwenen bent, 
in alle rust ontslapen heet dat in mooie woorden. 

 
Maar toch ben je er vaak, bijna tastbaar, 

zo echt, zo levensecht, intens troostend. 
 

Dus vraag ik mij af – wat is werkelijkheid – 

Oeke Kruythof  
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Oecumenisch Leesrooster voor 
de zondagen  
 
 

 
 
14 november                  Negende zondag van de herfst 
 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop 
Lezingen: Exodus 30: 11-16 en Marcus12: 38 – 1: 2 
 
Marcus 13: 2 
Jezus zei tegen één van zijn leerlingen: ‘Die grote gebouwen die je nu ziet -  
wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven; 
alles zal worden afgebroken’ 
 
21 november                 Tiende zondag van de herfst 
 
Kleur rood: Vuur en Heilige Geest 
Lezingen: Sefanja 1: 14 – 2: 3 en  Marcus 13: 14 – 27 
 
Marcus 13: 26 
Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met 
grote macht en luister. 
    
28 november                 Eerste zondag van Advent 
 
Kleur paars: tijd van voorbereiding 
Lezingen: Zacharia 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31  
 
Lucas 21: 28 
‘Wanner dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want 
jullie verlossing is nabij!’ 
 
5 december                     Tweede zondag van Advent 
 
Kleur paars: tijd van voorbereiding 
Lezingen: Maleachi 3: 1-4 en Lucas 3: 1-6 
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Lucas 3: 4 -6 
….zoals  geschreven staat in het boek met uitspraken van de profeet 
Jesaja: 
‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden! 
Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme 
wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; en al wat leeft zal zien 
hoe God redding brengt”. 
 
12 december    Derde zondag van Advent 
 
Kleur paars: tijd van voorbereiding  
Lezingen: Sefanja 3: 14-20 en Lucas 3: 7-18 
 
Lucas 3: 16-17 
……….Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan 
in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeen brengen 
in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 
 
19 december     Vierde zondag van Advent 
 
Kleur paars: tijd van voorbereiding           
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45 (56) 
 
Lucas 1: 44-46 
Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 
Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling 
zullen gaan. 
 

 
Van de Diaconie 
 
 
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn: 
Vredesweek (kinderen project), JOP, Twin Project, Stichting de 
Baanbreker, Stichting Merakel en Simavi 
 
De collectebus is ook geleegd. Er zat totaal € 1.470,25 in. (dat is 
cash geld en collectebonnen samen) 
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Bloemen waren er voor:: 
Ds. Van Loo, fam. Pels, Mw. Vissers en Mw. Lasschuit, 
fam. Mosselman-Enkhuizen, Tjeerd Dudink, Mw. Linke 
fam. Hermans en Hr. de Kroon. 

 
 
Toelichting bij de collectes 

 
14 november – Leger des Heils 
 
Het Leger des Heils formuleert de eigen missie als volgt: 
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. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te 
prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm 
van discriminatie. 
 
Het doel van het Leger des Heils is:  
Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus "in woord en daad". 
Het zijn daklozen, verslaafden, prostituees en eenzamen die op de steun 
van het Leger des Heils kunnen rekenen, veelal daar waar het 
werkterrein van andere instellingen eindigt. Internationaal is het werk 
in ontwikkelingslanden belangrijk. 
 
21november – Inloophuis  
 
 
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 heb je iemand verloren 
aan kanker. 
Pisa staat voor Praten Informatie Steun en Aandacht 
 
 
28 november – Diensten Begijnhof Amsterdam 
 
Misschien wel de mooiste plek in de stad? Het Begijnhof met de Engelse 
kerk! Iedere zondagavond ben je hier van harte welkom, om geloven te 
ontdekken en te beleven. Welkom dus, in de Zondagavondkerk! 
De Zondagavondkerk is deel van stichting Diensten met Belangstellenden. 
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Bij DmB werken allerlei mensen samen in het verlangen om het verhaal 
van Jezus te delen met anderen. Dat verhaal heeft alles te maken met 
een zinvol en inspirerend leven. Geloof, hoop en liefde. 
 
 
5 december – Kerk in Actie 
 
 
12 december – Liliane Fonds 

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. 

–

VAN DE ZWO 

Kerst 2021: Geef licht Wij doen mee in onze gemeente 
Juist met advent staan we stil bij wat komt: de geboorte van Jezus, door 
God gezonden om licht en leven te brengen. De toekomst is van God. 
Vanuit dat geloof delen we hoop en vertrouwen met de mensen om ons 
heen, geef licht! 
 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten 
duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse 
vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, 
Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere 
toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan 
ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 
partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben 
op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en 
proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de 
landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. 
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De “nieuwe” bewoners zijn enthousiast en wij met hen.

 
 
 
 
 

Sytze de Vries over Maria, 
 
Sytze de Vries spreekt op: 
Zaterdag 20 november, 14.00 uur in Venhuizen over een 
oecumenische visie op Maria onder de titel “Maria, vrouw met 
vele gezichten”. 
Locatie: Hervormde kerk, Kerkweg 113 te Venhuizen 
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Inzameling huisraad voor vluchtelingen 
 
Beste mensen, 
 
Enige jaren geleden heb ik in ons kerkblad een oproep gedaan voor 
overbodig meubilair en ander huisraad om hiermee vluchtelingen die 
in onze gemeente komen wonen te helpen. 
U heeft daar veel gehoor aan gegeven. 
Met de geschonken goederen heb ik veel vluchtelingen erg blij 
kunnen maken. 
Helaas verlies ik de mogelijkheid om deze goederen op te slaan 
omdat mijn vriend, eigenaar van de schuur, gaat verhuizen. 
Ik kan dus met onmiddellijke ingang geen goederen meer bij u 
ophalen. 
Graag wil ik iedereen bedanken voor het schenken van de goederen. 
 
Groet, Piet Lasschuit 
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Hiervoor mijn hartelijke  “Dank”.
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KINDERVERHAAL door Stephan de Jong 

en voor mensen die jong van hart zijn  

De klok met de tijd 
 
De adventsverwachting van de Messias en zijn Rijk vraagt om geduld. Het 
verhaal 'De klok met de tijd' gaat hierover. De ongeduldige moderne 
mens wordt in het verhaal verbeeld in de eendagsvlieg. De cynische mens, 
die alleen maar in het zichtbare kan geloven, treedt op als de zwerfkei. 
Dit verhaal is te combineren met haast alle Bijbelse passages die in de 
Adventstijd worden gelezen. 
De vlieg zoemde rond de oude, statige klok. ‘Waarom sta je daar zo stil 
klok! Je doet helemaal niks!’ ‘Ik doe wel wat,’ tiktakte de klok, ‘ik sta te 
wachten.’ ‘Te wachten?’ zoemde de 
vlieg, ‘waarop dan?’ ‘Ik sta te wachten op een 
teken uit de hemel.’ De vlieg moest daar 
hartelijk om lachen: ‘Je lijkt wel getikt.’ ‘Ik 
ben helemaal niet getikt,’ tiktakte de klok 
bits. ‘De een staat op de bus te wachten, de 
ander staat te wachten tot de 
spoorbomen omhooggaan en ik wacht 
op een teken uit de hemel.’ Natuurlijk wilde 
de vlieg weten waarom. De klok 
vertelde dat hij eigenlijk niet zo goed 
wist waarom. Maar hij had het gevoel dat dat teken iets nieuws zou 
zijn, iets dat de wereld mooier zou maken, vrolijker, lichter. ‘Ik heb 
geen tijd voor het wachten op zo’n vaag teken,’ antwoordde de vlieg. 
‘Zie je, ik ben een eendagsvlieg. Ik weet niet wat gisteren is of wat 
morgen is. Ik heb als eendagsvlieg maar een dag om te leren vliegen, 
rijk te worden, kinderen te krijgen, te voetballen en te zoenen. Ik heb 
het zo ongelofelijk druk, omdat ik alleen maar vandaag heb.’ ‘Tja,’ zei 
de klok, ‘ik heb geen lippen om te zoenen, geen vleugels om te vliegen 
of voeten om te voetballen. Maar ik kan wel wachten. Want weet je, ik 
bezit één ding: ik heb de tijd.’ 
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Een paar dagen later zwierf er een kei langs de klok. ‘Dag klok,’ zei de 
zwerfkei, ‘wat doe je daar?’ ‘Ik sta te wachten op een teken uit de 
hemel,’ tiktakte de klok. ‘Je lijkt wel getikt,’ lachte de zwerfkei. De klok 
antwoordde: ‘Toch doe ik het. Ik hoop dat het teken uit de hemel iets 
nieuws zal brengen, iets dat de wereld mooier zal maken, vrolijker, 
lichter.’ ‘Ik weet niets van de hemel, zeker niet van tekens van de 
hemel,’ zei de zwerfkei. ‘Ik lig met mijn buik op de donkere aarde. 
Onder me voel ik elk dag hetzelfde gekietel van kevers en wormen. Er 
verandert nooit iets. De aarde blijft altijd donker. Dat is de enige 
zekerheid die ik bezit.’ ‘Tja,’ zei de klok, ‘zekerheid heb ik niet. Maar 
één ding heb ik wel: ik heb de tijd.’ 
De uren verstreken, de dagen, de weken, de maanden ... Op een dag 
kwam er een vrouw bij de klok zitten. ‘Wat kijk je treurig, klok?’ ‘Ik 
voel me een beetje getikt,’ tiktakte de klok. De vrouw wilde weten 
waardoor dat kwam. De klok vertelde dat hij hoopte op een teken uit 
de hemel, iets nieuws dat de wereld mooier zal maken, vrolijker, 
lichter. Maar hij wachtte al zo lang dat hij bang was dat het nooit zou 
komen. ‘Ik wacht ook,’ zei de vrouw, ‘al weken, al maanden. Ik 
verwacht een kind. En ik hoop hetzelfde als jij: dat het de wereld 
mooier zal maken, vrolijker, lichter.’ De klok lachte: ‘Gelukkig, dan ben 
ik tenminste niet de enige die op zoiets staat te wachten. Ik zou u wel 
een zoen willen geven. Maar ik heb geen lippen om te zoenen.’ ‘Ik wel,’ 
zei de vrouw en gaf de klok een klapzoen. ‘Blijf wachten, ik wens je alle 
goeds!’ De klok tiktakte: ‘Veel goeds bezit ik niet. Maar één ding heb ik 
wel: ik heb de tijd.’ 
Een paar weken later, terwijl de aarde sliep, ging de hemel open. Er 
werd een kind geboren, ergens in een stal. Er waren engelen, herders, 
wijzen en ander vreemd volk. Allemaal geloofden zij dat dit kind iets 
nieuws was, een teken uit de hemel, iets dat de wereld mooier zou 
maken, vrolijker, lichter. Al zou dat niet zomaar gaan. Het zou ervan 
afhangen of de mensen de wegen wilden gaan die het kind hun zou 
wijzen. 
‘Daar wacht ik nu op,’ tiktakte de klok, ‘en ik blijf wachten. Ik heb de 
tijd.’ 
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