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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. 06-15273488
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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KERKDIENSTEN

met o.a. een Advents-overweging



Een drietal belangrijke
berichten aan u van onze Diaconie,
over onze collectes voor goede
doelen, het Vakantiebureau en de
jaarlijkse Kerstactie van onze
plaatselijke Kerken :

zie pagina 12 - 14



Als de Covid- maatregelen het toelaten:

een nieuwe LEERHUIS-avond

 14

Van de ZWO

 16

Van de
Kerkrentmeesters

met dr.Jeroen Linssen over “Hebzucht” :

lees het artikel op pagina 17

 pagina 19 :
Gedicht

“Uit de harten van de mensen”

 21

Jongerenpagina,
over `Dromen`.

van Marijke De Bruijne.
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Als u een kerkdienst wilt bijwonen, moet u zich van tevoren aanmelden. Dat kan
per email : aanmeldenkerkdiensten@deoudekerk.nl ; de uiterste tijd daarvoor
is de vrijdag voor de dienst om 19.00 uur. U krijgt op uiterlijk zaterdagochtend
bericht of u voor de betreffende dienst een plaatsje in de kerk hebt.

Zie ook de voetnoten op de volgende pagina.
Alle diensten zijn ook rechtstreeks te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

19 december - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster

Vierde Advent – Rorate Coeli
:
:
:
:
:
:

24 december - 21.00 uur
Voorganger
Collecte

Ds. N.J. van Rijswijk
Mw. Gerding
Mw. Janssen
Kerk en “Kerk In Actie – Geef Licht”
Geeske Dudink
Mw. Dudink
Kerstnachtdienst

:
:

Ds. N.J. van Rijswijk
Kinderen in de Knel

Deze dienst is alleen online te volgen. Zie ook het stukje “Van de Kerkenraad” op pagina 6

25 december

Geen dienst

26 december - 10.00 uur )*

Tweede Kerstdag

Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

Ds. N.J. van Rijswijk
Hr. Meijer
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Vluchtelingenwerk Nederland
Hr. Visser

:
:
:
:
:

31 december – 19.30 uur
Voorganger
:
Collecte
:

Oudejaarsavond
Ds. N.J. van Rijswijk
Eindejaarscollecte voor de kerk

Deze dienst is alleen online te volgen. Zie ook het stukje “Van de Kerkenraad” op pagina 6
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2 januari - 10.00 uur )**
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

:
:
:
:
:

9 januari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster

:
:
:
:
:
:

16 januari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Kinderkerk
Collectes
Koster

:
:
:
:
:
:

23 januari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster

:
:
:
:
:
:

Ds. N.J. van Rijswijk
Hr. Verbeek

nog niet bekend

Kerk en Inlia
Hr. en Mw. De Vries
Eerste zondag na Epifanie
Majoor E. Wubbema, Bovenkarspel
Mw. Simons

nog niet bekend

Kerk en Amnesty International
Luda Luckerhoff
Mw. Dudink

Ds. N.J. van Rijswijk
Hr. Veenstra

nog niet bekend

Willie Visser
Kerk en Sensoor
Hr. Visser

Ds. N.J. van Rijswijk
Mw. Gerding

nog niet bekend

Kerk en Voedselbank West Friesland
Geeske Dudink
Hr. Swier

)* Aanmelden voor deze dienst kan tot uiterlijk woensdag 22 december om 19.00 uur
u krijgt bericht op donderdag 23 december.

)** Aanmelden tot uiterlijk woensdag 29 december om 19.00 uur; u krijgt bericht op
donderdag 30 december.
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Beste gemeenteleden,
Onlangs hebben we onze eerste moderamenvergadering gehad met
onze nieuwe predikant. Een soort werkoverleg was het, om hem
wegwijs te maken in onze gemeente. Vertellen hoe we werken, en bij
wie hij waarvoor moet zijn.
Daarnaast zijn er nog een paar andere zaken aan de orde geweest, zoals
de komende kerstnachtdienst en oudejaarsavonddienst.
Op dit moment geldt het dringend advies om kerkdiensten na 17.00 uur
alleen digitaal uit te zenden. Over de kerstnachtdienst is op dit moment
nog geen advies beschikbaar. Dat is ook afhankelijk van het aantal
besmettingen in de komende tijd.
Ds. van Rijswijk stelde vooruitlopend op het nieuwe advies van het CIO
voor, om ook onze kerstnacht-dienst alleen online te houden, zonder
kerkgangers, en de oudejaarsavonddienst ook.
Het moderamen heeft dat omarmd, en heeft het aan de kerkenraad
voorgelegd. De kerkenraad is daarmee akkoord gegaan.
Uiteraard wordt geprobeerd om er een feestelijke dienst van te maken.
Een ander punt is de ‘corona-app’.
Over het gebruik van de ‘corona-app’ bestaan verschillende ideeën. In
de loop van de tijd is de inhoud ook wel veranderd. Sommige mensen
verwachten echter, dat officiële mededelingen van de kerkenraad nog
steeds via de app worden gecommuniceerd. Hoewel dat in het begin
wel is gebeurd, doen we dat nu niet meer.
Mededelingen van de kerkenraad staan op de website, in SAMEN en
worden -indien nodig- afgekondigd.
Dit was een heel zakelijk stukje.
Ik wil het echter toch besluiten met een wens:
Ik hoop voor u allemaal dat u gezegende kerstdagen zult
hebben en dat u gezond blijft in het komende jaar.
Met hartelijke groet,
Marijke Vissers
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Beste Gemeenteleden,
De corona soberheid rond de intrede heeft
voor ons niets afgedaan aan de grote warmte
waarmee u ons op 28 november hebt
verwelkomd in uw midden. Dank u daarvoor!
Wij konden al een aantal van u even ‘in de
ogen kijken’ en zien er naar uit dat dit met de
anderen binnen afzienbare tijd ook kan.
De kerkenraadsleden hadden alle zorg besteed
aan de dienst van verbintenis en daarna. Op
het laatste moment moesten de plannen toch
nog weer aangepast worden, en ook dat werd
met elkaar sportief geïncasseerd.
Dominee Haspels was achttien jaar uw
predikant, en ik was achttien jaar verbonden met de gemeente
Schiermonnikoog. Hij en u en ik weten dat achttien jaar een
aanmerkelijk deel van je leven is. Je raakt met elkaars wel en wee
verweven. Bij een afscheid worden draden losgemaakt om op een
andere manier weer verknoopt te raken. Ieder van ons kan putten uit
zijn of haar openheid, moed en vertrouwen om nog weer andere,
nieuwe verbindingen te weven.
Een verhuizing maakt je hiervan nog meer bewust. Er is tijd nodig om
niet alleen spullen maar ook jezelf te midden daarvan weer enigszins
terug te vinden. De voorbereiding van de diensten dwingt de wirwar
van gedachten dan heilzaam tot concentratie. Deze bijdrage aan Samen
wil ik besluiten door een overweging over advent met u te delen.
Een goede Adventstijd toegewenst !
Licht is zo ongeveer het enige ter wereld dat er in overvloed is.
Het licht in andermans ogen komt niet in mindering op het licht in de
mijne.
Er is ruimte onder de zon voor iedereen.
Herders in de velden van Bethlehem waren vast niet bang in het donker.
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Maar zij vrezen voor
het grote licht, dat hen
ineens omgeeft in de
kerstnacht.
Hoe
komt
dat?
Waarom zou je bang
zijn voor het licht?
Op
het
Kerstfeest
verwonderen wij ons -ja
dat ook- maar schrik is
er ook bij. Schrikken
van Gods geschenk aan
deze wereld: Jezus. “Hij
heeft
geen
macht
begeerd, geen aanzien
als een god, heeft niet
roofzuchtig
voor
zichzelf geleefd, maar
zich ontdaan van zijn
bezit. Zo is hij mens
geworden,
een
gerechte; beeld en gelijkenis van Hem die leeft en liefde is. Hem noemen
wij: Heer, mensenzoon van God, leidsman en lotgenoot, Jezus Messias.”
Ik kan mij voorstellen dat we dit jaar in de adventsweken een voorschot
willen nemen en alvast vier weken kerstsfeer om ons heen maken. Om
onszelf daarmee te ‘troosten’ in corona-tijd. Waarom op iets wachten als
je het ook meteen kunt krijgen?
Er zijn dingen die je meteen kunt hebben, maar aan de meeste dingen
van waarde gaat een tijd van voorbereiden vooraf die je niet had willen
overslaan: je erop instellen, ervoor trainen, overleg, verwachten, je erop
verheugen.
Het is in onze streken op de achtergrond geraakt, maar op veel
plaatsen doen mensen in die vier weken dingen niet of anders
dan ze gewoon zijn te doen. Er zijn mensen die in deze periode
geen alcoholhoudende drank gebruiken, geen vlees eten,
geen zoetigheid. Ze lezen elke dag een paar verzen in de Bijbel,
of in de adventsliederen.
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Of ze gebruiken een adventskalender, of adventskrans met vier kaarsen,
waarvan op elk van de adventszondagen een volgende wordt
aangestoken.
Of, als ze een kerststal hebben, vullen ze die dag voor dag aan
met nieuwe figuren en tenslotte, op kerstavond, wordt het
kerstkindje in de kribbe gelegd. Ze willen met meer aandacht
dan gewoonlijk stilstaan bij elke stap. Niet over de dagen heen
springen, maar ze met zorgzame aandacht voor Gods geschenk aan ons
doorleven.
NJvR

Periode van 7 november t/m 5 december.
De goede doelen, waarvoor werd gecollecteerd:
Stichting M.A.F.,Leger de Heils, Inloophuis Pisa, Diensten Begijnhof en
Kerk In Actie – Vluchtelingenkinderen Griekenland.
BLOEMEN waren er voor:
- dhr. Mosis
- fam Henke
- mevr. Jeunink
- dochters van mevr, Van der Veen
- mevr. Schilder
- dhr. Postema
- fam. Dun-Jonkman
- ds. Borst
- ds. Van Rijswijk
- dhr. Haandrikman
- fam. Puister

beroepingscomissie:
dhr. Verbeek
dhr. Swier
mevr. Visser
mevr. Poortman
mevr. Schwartz
dhr. Van der Vlies
dhr. De Kroon
mevr. Meuzelaar
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Zondag 19 december

Vierde zondag van de Advent

Kleur paars, van inkeer en verootmoediging
Lezingen: Hebreeën 10: 5-10 en Lucas 1: 39-45
Toen Elizabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind op in haar schoot

Zondag 26 december

Tweede Kerstdag

Kleur wit, van de reinheid
Lezingen: Jeremia 26: 1-15 en Matteüs 23: 34-39
Want ik zeg u: u zult mij van nu af niet meer zien totdat u zegt: “Gezegend hij die komt
in naam van de Heer”.

Zondag 2 januari
Kleur groen, van barmhartigheid en hoop
Lezingen: Efeziërs 3: 1-12 en Matteüs 2: 1-12
De Wijzen haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud,
wierook en mirre.

Zondag 9 januari

Eerste zondag van de Epifanie

Kleur groen, van barmhartigheid en hoop
Lezingen: Jesaja 40: 1-11 en Lucas 3: 15-16 en 21-22
Bij de doop van Jezus klonk een stem uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde,
in U heb Ik mijn behagen gesteld.”

Zondag 16 januari
Kleur groen, van barmhartigheid en hoop
Lezingen: Jesaja 62: 1-5 en Johannes 1: 29 - 2: 11
Op de bruiloft van Kana zei Jezus: “Doe die kruiken vol water.” Zij
vulden ze tot bovenaan toe.

Zondag 23 januari
Kleur groen, van barmhartigheid en hoop
Lezingen Jesaja 61: 1-9 en Lucas 4: 14-21
In de synagogen begon hij de mensen te onderwijzen in zijn leer en hij werd door
iedereen geprezen.
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Toelichting bij de collectes voor de goede doelen
19 december Kerk In Actie – GEEF LICHT
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
inversteren we in de landen van herkomst in een beter
loeven voor kinderen. (fragment uit het artikel van de ZWO

in het vorige kerkblad).

24 december
Kinderen in de knel
Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals
voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten worden
nageleefd, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren, dat kinderen en
jongeren een rol krijgen in de kerk.
Met uw gift helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren.
26 december

Vluchtelingenwerk Nederland
Vluchtelingenwerk
ondersteunt
vluchtelingen
en
asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen
totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.
Met 12.500 vrijwilligers ondersteunen wij asielzoekers in de
opvangcentra en vluchtelingen die een nieuw bestaan
opbouwen in Nederland.
31 december

Eindejaarscollecte voor onze kerk

2 januari 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.
9 januari

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
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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.
16 januari Sensoor
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.
23 januari 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.

 KERSTACTIE GEZAMENLIJKE KERKEN STEDE BROEC
Graag wil ik u wat vertellen over de kerstactie van de kerken in Stede
Broec. Ik weet niet wanneer deze actie is begonnen, maar deze wordt al
minstens 10 jaar gedaan.
We organiseren de actie om de beurt en dit jaar mochten wij dat doen.
Omdat de actie meestal stilletjes op de achtergrond plaats vindt hebben we
afgesproken om ieder wat in ons kerkblad te zetten.
Helaas heeft niet iedereen het financieel even goed in Stede Broec en
daarom geven vier kerken uit onze gemeente al jarenlang een steuntje in de
rug aan deze mensen. De steun wordt gegeven door de PCI ’s van de
katholieke kerken van Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek en door
de diaconie van onze kerk.
Vanwege de wet op de privacy krijgen we geen namen door, alleen
aantallen en het is elk jaar toch weer schrikken om hoeveel alleen-gaanden
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en gezinnen het gaat. Totaal waren er 175 adressen. Dit zijn mensen in de
bijstand vanaf het 2e jaar en in de schuldhulp-sanering.
Om de lokale middenstand te steunen bestellen we cadeaubonnen op
verschillende adressen. Jarenlang gaven we bonnen van supermarkten,
sinds verleden jaar zijn het VVV bonnen. Dan is er meer keuze voor het
uitgeven van de bon.
De stedelijke gemeente werkt aan deze actie mee en distribueert de
bonnen. Zij hebben natuurlijk wel de adressen. We hopen zo met elkaar
iedereen een mooie kerst te geven.
Bij de bon komt ook een brief met o.a. de volgende tekst:

Dit lichtpuntje wordt u aangeboden
door de gezamenlijke kerken
van Stede Broec.
We hopen dat dit mag helpen
om van uw Kerst
wat fijns te maken, en wensen u
een voorspoedig Nieuwjaar.
Hanneke Simons

 DE DIACONIE HEEFT EEN BELANGRIJKE VRAAG AAN U ALLEN :
Het is weer de tijd om het collecterooster voor het nieuwe jaar (2022)
samen te stellen, en wij vragen daarom uw inbreng en suggesties.
We hebben al jaren het beleid dat we collecteren voor doelen, waarmee
tenminste iemand uit onze gemeente een "speciale band heeft".
Dat kan zijn, dat iemand in een verleden met de betreffende instantie goede
ervaringen zijn opgedaan. Of dat men heeft samengewerkt, of nog
samenwerkt met een mooi goed doel. Of om een speciale reden vindt dat
een bepaald doel onze steun verdient.
We hebben nu de volgende doelen op het rooster:
Inlia - Amnesty Int. - Sensoor - Voedselbank - St. June - St. Kartini - Dorcas Baanbreker - St. Down - Ziekenhuis Jordanie - JOP - Twin project Merakel - Simavi - St. MAF - Liliane fonds - Leger des Heils - Inloophuis Pisa
en Begijnhof. Elk van deze doelen heeft nu 2 collectes per jaar.
Als u argumenten heeft voor een nieuw doel; of om een doel te laten
vervallen, geef dat dan even aan ons door.
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We proberen zo het collecterooster "dichtbij ons" te houden en willen
voorkomen, dat het een "ver van m'n bed show" wordt.
Suggesties kunt u doorgeven aan een lid van de diaconie, of d.m.v. een
mailtje naar mij : d.verbeek1@quicknet.nl We zijn heel benieuwd naar uw
inbreng !!

 HET VAKANTIEBUREAU.
Vakantie voor senioren en mensen met een zorgvraag.
De diaconie wil u erop wijzen dat er mogelijkheden zijn voor mensen
die moeilijk op vakantie kunnen, om toch op vakantie te gaan !!
Ondersteund door Kerk in Actie, organiseert het vakantiebureau
vakanties in Nederland met professionele begeleiding.
Hebt u een handicap, of voorzien uw financiële middelen niet in een
vakantie, dan is hier misschien voor u een mogelijkheid.
Het gaat om mooie lokaties, zoals: Hydepark in Doorn of IJsselvliet in
Wezep, Dennenheul in Ermelo, of zelfs een cruise op de Prins Willem
Alexander boot. En voor aantrekkelijke tarieven.
Bovendien kan er nog een flinke korting verkregen worden als uw
inkomen erg laag is.
Bent u geinteresseerd....of kent u misschien mensen voor wie zo'n
vakantie heel erg fijn zou zijn, neem dan even contact op met iemand
van de diaconie.
Of kijk zelf alvast even op www.hetvakantiebureau.nl

Gebed voor vluchtelingen: Heer mag ik niet verwachten?
Heer, mag ik niet verwachten?
Dat Uw licht schijnt en de angst verdrijft.
Dat het leven veilig wordt
voor hen die niet terug kunnen naar een eigen huis.
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Heer, mag ik niet verwachten?
Nu de vluchteling kille woede over zich heen krijgt,
dat U de harten van hen zult verwarmen
met medemenselijkheid, die zo nodig is.

Heer, mag ik niet verwachten?
at U hen beschermt tegen de kwaadwilligen
die een pushback naar de zee van ellende beogen
en zelf wel een thuis hebben.
Heer, mag ik niet verwachten?
Dat de vluchteling mag schuilen onder een dak,
tijdens de eindeloze dagen van het kwaad.
Dat een hoge rots hen hoopvol doet staren.

Heer, mag ik niet verwachten?
Het enige dat ik verlang, is
dat elke vluchteling de liefde mag aanschouwen
op elk verblijf dat wonen uitstelt.

Heer, mag ik niet verwachten?
Dat er mensen opstaan die fier hun hoofd heffen,
en ervoor zorgen dat er nog te zingen valt
en dat kinderen onbevreesd zullen spelen.
Heer, mag ik niet verwachten?
Wij pleiten voor Uw nabijheid en roepen om genade.
Wij stellen ons hart open voor U.
Heer, verberg Uw gelaat niet voor hen.
Heer, mag ik niet verwachten?
Voor hen, die hun moederland hebben verlaten,
omdat de moeders geen zorg meer konden bieden.
Voor hen, die hun vaderland hebben verlaten,
omdat de vaders geen borg meer konden bieden

Wijs hen de weg Heer over effen paden,
en bescherm hen tegen zoveel vijandigheid.
Lever hen niet uit aan kille handhavers van een foute
orde;
valse getuigen blokkeren een menswaardige toekomst

Heer, mag ik niet verwachten?
Dat zij de oneindige goedheid van U mogen zien
land van de levenden.
Verblijven in kamp Lesbos is toch geen leven meer

Heer, mag ik niet verwachten?
Zij wachten af en velen verliezen de moed. in het
Laten wij dapper en vastberaden zijn
Wij zullen niet zwijgen, maar biddend roepen
Ja; wij wachten op de Heer!

Wij van de ZWO wensen U gezegende Kerstdagen en een gezond en
vredig Nieuwjaar.
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Dank aan Flip Mosis
Vanaf het begin van het in gebruik nemen van De Oude Kerk was Flip het
aanspreekpunt voor het schoonmaken van de kerk. Hij heeft dit altijd
enthousiast en toegewijd met de hele groep gedaan. Jammer dat het nu niet
meer kan en we zijn Flip als gemeente veel dank verschuldigd.
Een bos bloemen en een cadeaubon illustreren onze dank.
Begroting 2022
De begroting voor 2022 inmiddels goedgekeurd door de kerkenraad. Deze
cijfers gebruiken we als basis voor Actie Kerkbalans 2022.
Actie kerkbalans 2022 “Geef voor je kerk”
De voorbereidingen voor actie kerkbalans 2022 zijn in volle gang. We hebben
ervoor gekozen deze in dezelfde vorm op te zetten als voorgaande jaren. Dit
geldt ook voor het periodiek schenken.
Het drukwerk is in voorbereiding en wordt voor de kerstdagen gedrukt, zodat
alles op tijd in de enveloppen kan worden gestopt en klaar gemaakt voor de
lopers in januari.
NB Mocht u nog niet uw toezegging hebben overgemaakt voor 2021 dan
vragen wij u dit de komende dagen te doen, zodat de penningmeester
dan ook het jaar financieel kan afsluiten.
Straat langs de toren
Ik schreef hier al over in de vorige Samen. Na intensief overleg met diverse
partijen, zoals aannemer en gemeente is nu duidelijk dat herbestrating begin
maart 2022 zal plaatsvinden. Voor dit tijdstip is gekozen i.v.m. mogelijke vorst.
We hebben begrepen dat de hele straat langs de toren opnieuw zal worden
aangelegd in overleg met betrokken partijen. Het blijft dus nog even goed
opletten. Voor de fietsers onder u raden wij aan via het grote hek /
parkeerplaats naar de stalling te gaan.
Monumentenwacht
In november hebben we het 2-jaarlijkse rapport ontvangen en inmiddels
besproken in de onderhoudscommissie. Voor het komende jaar zijn inmiddels
acties in gang gezet voor onderhoud. De algemene conclusie is dat het
gebouw en toren in goede staat verkeren.
Hottem Veenstra
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“HEBZUCHT”,
een filosofische geschiedenis van de inhaligheid
Een paar weken geleden dacht iedereen dat de coronacrisis goeddeels
achter de rug was en hebben wij, Leerhuis- en Cultuurgroep Stedebroec,
ons gebogen over de vraag of wij de serie Leerhuisavonden weer op
gang zouden kunnen brengen.
Het antwoord op die vraag hebben wij toen met “ja” beantwoord en
kozen we voor een redelijke aanlooptijd. Wij zijn ons bewust dat alles
inmiddels, door de laatstelijk door de regering afgekondigde
maatregelen, weer op losse schroeven staat.
Niettemin hopen wij, dat het binnenkort weer ten goede keert, en - als
dat het geval mag zijn - nodigen wij u van harte uit voor :

Een Leerhuisavond op 27 januari
2022
Dr. Jeroen Linssen neemt u deze avond mee in de
wereld en geschiedenis van de hebzucht oftewel
inhaligheid en hoe daar in de loop van eeuwen over
is gedacht.
Grote denkers zoals Hieronymus, Thomas van
Aquino, Calvijn, Max Weber en anderen hebben
door de eeuwen heen hun gedachten over winst en bezit uitgesproken
en opgeschreven.
Na de bankencrisis kregen de graaiers de schuld totdat bleek dat
iedereen boter op z’n hoofd had met een hoge hypotheek of
spaarcentjes bij Icesave.
De graaiers werd een plafond aan bonussen en salaris opgelegd terwijl,
om de economie uit het slop te trekken, wij werden aangemoedigd om
geld uit te geven. Een merkwaardige cirkel die door de eeuwen, zo lang
de geldeconomie bestaat, niet is doorbroken. In de katholieke
Middeleeuwen was hebzucht nog een hoofdzonde, kwalijker dan
hoogmoed, waardoor de hemelpoort voor jou gesloten bleef.
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Daarna liet Thomas van Aquino weten dat winst en woeker niet netjes
zijn maar dat je met de winst goede werken kon betalen, waarvan de
armen en de kerk profiteerden.
Na de intrede van het neoliberalisme is de markteconomie veranderd in
een marktsamenleving. Ook het gezin is nu een onderneming geworden
waar geïnvesteerd wordt in de studie van onze kinderen om hun
marktwaarde te vergroten.
De roep om matiging en de roep om te consumeren duikelen over
elkaar heen. Tot een economie van het genoeg of een eerlijker
herverdeling komt het niet.
Jeroen Linssen neemt ons mee op een tocht door de geschiedenis van
de geldeconomie en maakt de tegenstrijdigheid in onszelf zichtbaar.
Dr. Jeroen Linssen is deskundig op het gebied van de politieke filosofie
en bestudeert de verhouding tussen economie en politiek met speciale
interesse in de opkomst en geschiedenis van de liberale en neoliberale
kunst van besturen. Hij promoveerde in 2005 op een proefschrift over
Michel Foucault, een Franse filosoof, bekend vanwege zijn politiek
activisme in de jaren 70 en 80 en zijn analyses in de politieke filosofie
met begrippen als disciplinemaatschappij, biopolitiek en biomacht.
Momenteel is hij Onderwijsdirecteur van de faculteit der Filosofie,
Theologie en Religiewetenschappen en Hoofddocent Praktische
Filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Publicaties van de hand van Jeroen Linssen zijn o.a.:
“Het primaat van de hebzucht.”
“De langzame normalisering van de hebzucht.”
“Hebzucht. Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid”
De leerhuisavonden beperken zich niet tot eenrichtingsverkeer.
We verwachten dan ook een levendige gedachtewisseling. U bent van
harte welkom.
Zoals gebruikelijk vindt de avond plaats in De Oude Kerk,
Zesstedenweg 189, op 27 januari 2022 vanaf 20.00 uur.
Namens de Leerhuis- en Cultuurgroep Stedebroec,
Piet Lasschuit
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Ter overweging
In de harten van de mensen
In de harten van de mensen
leeft een eeuwenoud gerucht,
van een wereld die volmaakt was,
waarvan God zag dat zij goed was,
lichtend beeld dat van ons vlucht.
Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf,
't met dit sprankje hoop te wagen,
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.
Als een kind, zo klein en kwetsbaar,
teer, maar toch vol zachte kracht,
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in 't donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.
Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen,
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.
Marijke De Bruijne
uit: 'als appelbloesem in de winter'. kerstoratorium. narratio, gorinchem, 1993.
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“Mijn verblijfsstatus is niet wie ik ben”
Zijn moeder heeft hij nooit gekend, zijn vader sterft als Joshua 16 is.
Moederziel alleen is hij een prooi voor kwaadwillenden. Een
mensenhandelaar ontvoert hem naar Nederland. Maar Joshua ontsnapt. Hij
is nu vader en wil voor zijn kinderen zorgen.
Hij groeit op in Bo, Sierra Leone, alleen met z’n vader. Die overlijdt als
Joshua 16 is. Vrienden van vader komen het vertellen en willen Joshua
vervolgens dwingen toe te treden tot de Poro. Een berucht genootschap
met geheime rituelen en praktijken. Joshua wordt gemarteld als hij niet wil
toetreden.
Hij weet te ontsnappen, maar valt in handen van een mensenhandelaar. Die
belooft hem veiligheid en een opleiding in Nederland. In plaats daarvan wordt
Joshua opgesloten en moet hij ‘slechte dingen’ doen. In een letterlijk
onbewaakt ogenblik stapt hij naar de politie. Die stuurt hem naar Ter Apel.
Joshua vindt het doodeng in het aanmeldcentrum, op een kamer met
jongens die drugs nemen. Gelukkig stroomt hij snel door naar de opvang
voor minderjarigen. Hij leert er Nederlands en doet de koksopleiding. Hij
geniet. Als hij 18 wordt is het echter gedaan. Niet minderjarig meer, dus: uit
de opvang, verhuizen, van school af. Een maand later wordt zijn asielverzoek
afgewezen. Joshua komt terecht in een nachtopvang.
Overdags zwerft hij op straat. Tot hij een dominee ontmoet die hem een tijd
in huis neemt. Het verandert zijn leven. Joshua begint met de opleiding voor
timmerman en ontmoet een jonge vrouw. Ze heeft al een
zoontje en samen krijgen ze een dochtertje. De relatie
gaat helaas stuk. Toch wil Joshua voor zijn kinderen
zorgen. Daarom wil hij per se een verblijfsvergunning. “Ik
moet wat van mijn leven maken. Voor mijn kinderen.” Acht
jaar is hij nu in Nederland.
“Ik heb verschrikkelijk mazzel gehad dat ik de dominee heb
ontmoet. Veel jongens en meisjes hebben dat geluk niet.
Ik heb heel veel goede mensen leren kennen, veel met zóveel talenten. Ze
krijgen geen kans om bij te dragen aan dit land. Het kan zo veel beter.”
Hij valt even stil. Dan: “Ik ben geen asielzoeker. Mijn verblijfsstatus in
Nederland is niet wie ik ben.”
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ĞƌĞĚĂĐƚŝĞǁĞŶƐƚƵ
ŐĞǌĞŐĞŶĚĞŬĞƌƐƚĚĂŐĞŶ
ĞŶĞĞŶǀŽŽƌƐƉŽĞĚŝŐϮϬϮϮ͘
In het nieuwe jaar zien wij graag uw kopij
weer tegemoet voor of op de
volgende woensdagen:
12 januari, 23 februari, 30 maart, 11 mei,
22 juni, 27 juli, 31 augustus, 12 oktober
en 23 november.
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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

12 januari 2022 - 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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