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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:  
Ds. N.J van Rijswijk, tel. 75 68 23 
dsvanrijswijk@deoudekerk.nl 
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 
Coördinatie: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 

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   

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 diensten van de Protestantse Gemeente  worden elke zondag gehouden 
in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.  
Alle diensten zijn ook rechtstreeks te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  

 
6 maart - 10.00 uur  Zondag Invocabit 
  Eerste zondag 40dagentijd   

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Boender 
Organist : Mw. Janssen  
Collectes : Kerk en 
  Project 40dagentijd - “Alles komt goed!?” 
Koster : Hr. Swier 
 
13 maart - 10.00 uur  Zondag Reminiscere  

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Gerding 
Organist : Hr. Spoelstra  
Collectes : Kerk en Project 40dagentijd 
Kinderkerk :       Ludo Luckerhoff    
Koster : Hr. en Mw. De Vries 
 
20 maart - 10.00 uur   Zondag Oculi 

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. De Kroon 
Organist  : Mw. Schuijtemaker  
Collectes : Kerk en Project 40dagentijd 
Kinderkerk : Geeske Dudink 
Koster : Mw. Dudink 
 
27 maart - 10.00 uur  Zondag Laetare 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Meijer 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Project 40dagentijd 
Kinderkerk : Willie Visser   
Koster : Hr. Visser 
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3 april - 10.00 uur  Zondag Judica 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Veenstra 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Project 40dagentijd 
Koster : Hr. Lasschuit 
 
10 april - 10.00 uur  Palmzondag 

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Verbeek 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Project 40dagentijd 
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff   
Koster : Hr. Swier 

 
 
 

Zondag 6 maart is de eerste van de zes zondagen voor Pasen. Op de 
woensdag daaraan voorafgaand- de Aswoensdag- begint de veertigdagentijd. 
Het getal veertig komt in de Bijbel voor om een periode van loutering en 
bezinning aan te geven. Het volk Israël zwierf veertig jaar in de woestijn 
voordat het Het Beloofde Land binnen ging, en Jezus verbleef veertig dagen 
vastend in de woestijn, door de duivel onder druk gezet, zonder er voor te 
zwichten. De veertigdagentijd is voor ons een tijd van inkeer en bezinning op 
de Weg die Jezus is gegaan: een weg waarop God en mensen voorkomen, 
liefde, haat, bloed, zweet, tranen, lijden en geweld, sterven en sterfelijkheid, 
eenzaamheid. En, dat dit tóch de weg ten Leven is. Al deze dingen horen bij 
Zijn Weg, bij Zijn leven, en voor zover iemand Hem navolgt, zal het in meerder 
of mindere mate ook bij zijn of haar leven gaan horen.  

Op de zes zondagen voor Pasen geven we dit jaar aandacht aan het 
gebed dat bekend is onder de naam ‘Het onze Vader’. De woorden ervan 
kunnen zó bekend zijn, dat ze sleets geworden zijn, terwijl dezelfde 
woorden voor anderen zo ongeveer de enig overgebleven woorden zijn 
om nog te kunnen bidden.  
Er is door de leden van de Liturgiecommissie gezocht naar een verbinding 
van de Schriftlezingen voor deze weken en de gebedsregels uit het Onze 
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Vader. Deze woorden die Jezus ons leert bidden heeft Hij zich eigen gemaakt: 
Wat zijn Jezus’ wonderen? Tekenen en voorboden van Gods Koninkrijk, Gods 
regeren!  
Wat is Jezus’ lijden? Blijk van de vijandschap tegen Gods regeren!  
Wat is zijn Kruisdood? Het offer voor het regeren van God!  

De verdeling van de verschillende beden over de zondagen:  

   6 maart  - Geef ons heden ons dagelijks brood 
 13 maart  - Uw naam worde geheiligd 
 20 maart  - Vergeef ons onze schulden gelijk  
               - ook wij vergeven onze schuldenaars 
 27 maart  - Verlos ons van de boze 
  3 april    - Uw wil geschiede zoals in de hemel, 
                zo ook op aarde 
 10 april   - Onze Vader in de hemel 
                úw koninkrijk kome 

Op maandag 14 maart bent u welkom in de kerk voor een gesprek waarin 
achtergronden van het Onze Vader aan bod komen en uw vragen en 
gedachten bij dit gebed, of bij bidden.  
Gespreksleiding N. van Rijswijk.  Aanvang 20.00 uur. 

De leden van Werkgroep Zending Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking geven mede invulling aan de diensten in de 
veertigdagentijd.  
Wat wij bidden en zingen staat immers niet op zichzelf, maar is verbonden 
met onze dienst in de wereld.  
Kerk in Actie vraagt in de Veertigdagentijd onze betrokkenheid bij de  
actie ‘Alles komt goed’ :  

Van de ZWO :  
40dagenproject ‘Alles komt goed’ 
In BOURJ HAMMOUD, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 
problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, 
armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar 
ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst.  

Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare 
tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: 
ze krijgen huiswerk-begeleiding, een vaktraining, psycho-sociale hulp of 
kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey.  
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‘Veel jongeren hier zijn een doel in hun leven verloren door alle misère’ 
vertelt Maher el Hajj, directeur van het centrum. “Wij bieden hen een 

veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig 
te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen.”  
Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare jongeren in Libanon.  
Geef in de collecte en steun het werk van jongerencentrum Manara in 
Beiroet. Helpt u mee? 

Wij van de ZWO willen U de komende tijd meer laten zien en vertellen over 
deze jongeren. 

ZWO,  Corine, Marike en Clara.  
 

Als u aan deze tijd voor Pasen meer structuur en inhoud voor uzelf wilt 
geven, kan de speciaal uitgegeven Veertigdagentijdkalender wellicht 
helpen. U kunt deze na afloop van de dienst op 27 februari in ontvangst 
nemen, of iemand vragen om een kalender bij u thuis te brengen.  

Paasgroetenactie 

De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en 
Kerk in Actie om gedetineerden in Nederlandse- en in buitenlandse 
gevangenissen een bemoediging te sturen met Pasen, vanuit protestantse 
gemeenten uit heel Nederland. 
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Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen 
gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. 
Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. 

Mensen in de gevangenis zijn mensen zoals u en ik. Justitiepredikant 
Harma Zuidersma vertelde over het werk in het pastoraal atelier, in een 
vrouwengevangenis. Een van de vrouwen beschreef wat zij aan het 
maken was: “Ik verzamel scherven uit mijn leven,” “Ik plak ze met 
liefde aan elkaar en weet daardoor dat ik ook barmhartig naar mezelf 
mag kijken. Mocht het me lukken om barmhartigheid uit te drukken in 
mijn werk - als ik dat weer kan - dan kan ik er ook weer voor de ander 
zijn.” De ander vult aan: “Ik gebruik niet alleen mooie materialen. Met 
de lelijke materialen kan ik de lelijke kanten in mijn leven een plaats 
geven. Vanuit die donkere kant hoop ik ook de lichtere kanten in te 
weven.”  

Gemeente binnen de muren 

De bijeenkomsten in het pastoraal atelier zijn waardevol voor 
Zuidersma. “Er wordt samen gerouwd en er vindt ommekeer plaats. 
Gedetineerden hebben het vaak niet getroffen in het leven. Door samen 
te praten komen ze - soms voor het eerst in hun leven - in aanraking 
met verbondenheid. Daarom is de gemeenschap binnen de muren zo 
belangrijk. Vrouwen kunnen zich eraan warmen.  

Stuur een paasgroet naar gedetineerden in Nederland en  
in het buitenland. 

De kaarten worden op 6 maart na de dienst uitgedeeld. U krijgt er een 
handige instructie bij met daarin wat u wel en wat u niet op de kaart 
schrijft. De kaarten die u geschreven hebt worden gebundeld en door 
leden van de ZWO-commissie gestuurd aan het centrale adres dat onze 
Kerk voor de Paasgroetenactie heeft bestemd.  

Kennismakingsbezoeken en contact met predikant 

In persoonlijke ontmoetingen en tijdens diverse vormen van werkoverleg 
maakten u en ik in de voorbije weken nader kennis met elkaar. Mevrouw 
An de Kroon heeft mij daarbij bijzonder geholpen door voor mij de 
afspraken van een eerste reeks bezoeken te verzorgen. Daar ben ik haar 
dankbaar voor. Zij heeft dit voor ds. Haspels eveneens gedaan in de jaren 
dat hij uw predikant was. Dat is voor haar een heel ‘gebel’ geweest. 
Tegelijk een mooie gelegenheid om het contact met de gemeenteleden te 
onderhouden.  Zij zet haar verbindend werk energiek voort in het 
pastoraal team. Het maken van afspraken van gemeenteleden met mij, 
neem ik voor mijn rekening. Per telefoon zal ik u benaderen met de vraag 
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of u een kennismakingsbezoek op prijs stelt. U mag mij ook gerust 
uitnodigen als u iets wilt bespreken. Ik verzoek u om vragen en 
opmerkingen aan mij bij voorkeur per e-mail door te geven: 
dsvanrijswijk@deoudekerk.nl  E-mail lees ik een paar keer per dag.  
                                                                                
N. van Rijswijk 
 
 
 
 

 
 
 

Periode van 7 november t/m 5 december.  

De goede doelen, waarvoor werd gecollecteerd:  

Sensoor (de luisterlijn), Voedselbank West Friesland, KIA – predikanten 
opleiding Kameroen, Werelddiaconaat Watersnood, Stichting June en 
Stichting Kartini. 

BLOEMEN  waren er voor: 

- Mw. Hermans               - Mw. Weeteling 
- Fam. Pels - Mw. De Kroon  
- Fam. Blom - Mw. Kooiman 
- Fam. De Lange - Mw. Blom jr. 
 
 
  
 
 
 
  Bedankt! 
 Lieve mensen, 

Hierbij wil ik jullie bedanken voor het prachtige boeket bloemen en de cadeaubon als 
dank voor de vele jaren dat ik heb meegewerkt aan de kerkschoonmaak. 
Helaas is daar een eind aan gekomen. Het was een fijne tijd! 
Tevens wil ik de medewerkers bedanken voor de prettige samenwerking. 
Vriendelijke groet, Flip Mosis 
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In de Samen van december jl. was er een oproep van de Diaconie omtrent 
nieuwe collectedoelen; daar is tot onze vreugde een reactie op gekomen. 
Het heeft opgeleverd dat we er een nieuw collectedoel bij hebben, en wel:  
Stichting "HOLLAND BUILDING" Nepal. 
Deze stichting heeft tot doel: op alle mogelijke manieren -financiëel of hoe 
dan ook- ondersteunen van kinderen in Nepal met Cerebral Palsy . CP is een 
hersenbeschadiging. 
Deze aandoening tast met name de motoriek aan, waardoor kinderen niet 
meer kunnen lopen, laat staan spelen. De hulp is dus ook vaak heel direct 
het dragend verplaatsen van deze kinderen. Zoals gewoon het naar bed 
brengen, naar school brengen, naar verzorging brengen e.d. 
De ondersteuning geldt ook voor alle overige hulp die, rechtstreeks of 
zijdelings, met deze aandoening verband houdt in de ruimste zin van het 
woord. 
Dit nieuwe collectedoel staat voor ‘t eerst ingeroosterd op 10 juli !! 
  
Voor de toelichting van de collectes van het 40dagenproject verwijzen we u 
naar de rubriek van de ZWO, op pagina 6 van dit kerkblad. 
 
 
 
 

Zondag 6 maart     Eerste zondag van de 40-dagentijd 
Kleur: paars, van inkeer en verootmoediging. 
Lezingen: Deuteronomium 5: 6-21 en Lucas 4: 1-13 

Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en, geleid door de Geest, 
zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd 
gesteld. Al die tijd at hij niets en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote 
honger (Lucas 4: 1-2) 
  
Zondag 13 maart     Tweede zondag van de 40-dagentijd 

Kleur: paars, van inkeer en verootmoediging. 
Lezingen: Exodus 34: 27-35 en Lucas 9: 28-36 

Uit de wolk klonk een stem die sprak: „Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar 
Hem.” (Lucas 9: 35) 
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Zondag 20 maart     Derde zondag van de 40-dagentijd  

Kleur: paars, van inkeer en verootmoediging. 
Lezingen: Exodus 6: 1-7 en Lucas 13: 1-9 

Jezus zei: “Heb geduld. Hak een vijgenboom niet meteen om als die 
geen vrucht draagt maar wacht nog een jaar”. (Lucas 1: 8) 
 
Zondag 27 maart     Vierde zondag van de 40-dagentijd 

Kleur: paars, van inkeer en verootmoediging. 
Lezingen: 2 Kronieken 36: 14-23 en Lucas 15: 11-32 

De vader snelde de verloren zoon tegemoet en vloog hem om de hals. (Lucas 15: 20) 
 
Zondag 3 april     Vijfde zondag van de 40-dagentijd 

Kleur: paars, van inkeer en verootmoediging. 
Lezingen: Jesaja 58: 7-10  en Lucas 20: 9-19 

Toen zei de heer van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon 
zenden; die zullen zij wel ontzien”. (Lucas 20: 13) 
 

Zondag 10 april     Palmpasen  

Kleur: paars, van inkeer en verootmoediging. 
Lezingen: Jesaja 52: 12 - 53:12 en  
Lucas 19: 28-40 

Zij riepen: “Gezegend de Koning die komt in de naam 
van de Heer”. (Lucas 19: 38) 

 
 

 
 

 
 
Het resultaat van actie kerkbalans heeft onze 
verwachtingen overtroffen. Voor 2022 is een bedrag 
toegezegd van afgerond € 48.000,-. De ervaring heeft 

ons geleerd, dat er in de loop van het jaar nog wel iets bijkomt. En dat 
blijkt, want we ontvingen een extra gift van € 1.000,-, waarvoor onze 
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dank. Het is dit jaar ook met het ophalen en insturen van de enveloppen 
zeer voorspoedig gegaan. 
Dank en hulde aan iedereen die heeft meegewerkt aan de actie dit jaar.  
Een geweldig resultaat. 
 
Hottem Veenstra 
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“HEBZUCHT”, 
 

een filosofische geschiedenis van de inhaligheid 
Nadat we de leerhuisavond met Dr. Jeroen Linssen een paar keer, 
vanwege de corona-maatregelen, hebben moeten annuleren ziet het er 
nu naar uit dat het doorgang kan vinden.  
Wij nodigen u daarom van harte uit voor: 
 

Een Leerhuisavond  
op donderdag 31 maart 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.  
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. 
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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 31 maart 2022 vanaf 20.00 uur. 

Namens de Leerhuis- en Cultuurgroep Stedebroec,  

Piet Lasschuit. 

 

Wie rijk wil zijn moet niet zijn  
vermogen vermeerderen, maar zijn  
hebzucht verminderen. 
                                         PLATO 

14



 

 
Beste mensen,  

Sinds een hele tijd is er de mogelijkheid om de kerkdienst te volgen via 
kerkdienst gemist.Met de aanschaf van nieuwe apparatuur is de 
mogelijkheid gekomen naast geluid ook beeld  
toe te voegen, wat hopelijk voor het beleven van een kerkdienst een 
verdieping heeft gegeven.   
Een aantal mensen is hier mee aan de slag gegaan, zo ontstond het 
mediateam. 
Het mediateam doet zijn best om de dienst zo goed mogelijk te laten zien en 
horen.  
Wij zijn benieuwd naar uw ervaring hiermee. 
Lukt het om de dienst op deze manier mee te beleven? 
Hebt u tips om het e.e.a. anders te laten zien of horen, of te verbeteren 
laat het ons weten! 
Wij horen graag van u via dit email adres:  mediateam@deoudekerk.nl 
 
Namens het team, 
Wim Puister 
 
 
 
 

Geluk is kostbaar  
 
Aan een beroemde rabbi werd gevraagd: ‘Hoe kan een mens in deze wereld gelukkig 
zijn terwijl verdriet, verlies en dood ons bedreigen vanaf het ogenblik dat we op deze 
wereld komen?’ 
De rabbi pakte een glas dat voor hem op tafel stond en zei: ‘Voor mij is dit glas al 
gebroken. Ik drink eruit, geniet ervan als de zon erin schijnt, en als ik er tegenaan tik 
geeft het een prachtige klank. 
Wanneer de wind het glas dan plotseling van de tafel veegt en het in scherven op de 
grond valt, dan zeg ik: ‘Natuurlijk!’ want dit verwachtte ik. 
Voor mij was dit glas immers al kapot, gebroken.  
Ik had er rekening mee gehouden dat dit eens zou gebeuren. 
Maar juist daarom is elk ogenblik dat het nog heel is zó kostbaar en geniet ik er intens 
van.  
Dat maakt me gelukkig ondanks de gebrokenheid van de wereld waarin wij leven.’ 
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     Een gebed om vrede. 
 
 
    
 O God, 

 
Ik zie zoveel onrecht in onze wereld,  
zoveel mensen zijn arm omdat anderen rijk zijn,  
zoveel leiders misbruiken hun macht.  
Luid schreeuwen de slachtoffers van geweld.  
0 God, ook in deze gevangenis lijden we onder harde 
omstandigheden.  
 
U, o God, bent een God van recht.  
Luister naar ons schreeuwen om gerechtigheid,  
net zoals U luisterde naar het volk Israël  
toen zij het naar U uitschreeuwden in Egypte.  

 
Verhef Uw machtige arm  
en versla de krachten van het kwaad.  
Raak de geest van de machtigen aan,  
vervul hun harten met een geest van barmhartigheid en recht.  
Geef kracht aan allen die strijden voor Uw koninkrijk op aarde,  
voor een wereld van gerechtigheid en vrede.  

 
 
 
 
 

 
Uit Medemens IV 
een onbekende gevangene uit het detentiecentrum in Zeist 
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Ingezonden. 
 

Meditatie schept gemeenschap 
 
Er zijn vele vormen van meditatie.  
Meditatie is een universele traditie, die binnen (bijna) alle religies wordt 
beoefend, en dus ook openingen biedt voor interreligieus contact en 
uitwisseling.  
Meditatie is een oefening in toewijding en overgave. Als meditatie ons leven 
raakt, gaat het ons leven veranderen. Leven wordt dan steeds meer leven in 
het nu. En wordt het leven meer en meer een meditatief leven. 
Samen mediteren, samen stil zijn bij God, je medemens en jezelf. Het is een 
ervaring om te leren onthaasten. Misschien een ontbrekende plek in jouw 
leven, om je terug te brengen naar de stilte. Christelijke meditatie is een heel 
oude, maar ook moderne manier van contemplatief bidden. De methode 
werd herontdekt door de monnik John Main (1926-1982) en biedt een 
reële opening voor het beoefenen van spiritualiteit in het dagelijkse, soms 
heel drukke, bestaan. 
Samen mediteren of dagelijks thuis mediteren kunt u/jij leren en daarom 
kunt u/jij meedoen aan de cursus die in maart 2022 begint.  Het is niet 
nodig hierin ervaring te hebben. 
 
Voor wie:             Voor iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt. 
Wanneer,             1, 9, 29 maart, 12, 20, 26 april 2022 van 19.30 -21.00 uur 
Waar:                   In de Kapel, Middenweg 48, te Andijk 
Opgave en info:   Louise Kooiman Tel: 0228-592970  
    ljkooiman@gmail.com  
  Mirjam Vlugt tel. 0613734806  
  roozendaal1619@zonnet.nl 

 In de stilte wordt de mens aangesproken 
 door ’t oneindige geheim, het diepste jij. 

                               Martin Gutl 

 

 
Goede vrienden dragen bij tot persoonlijke groei. 

Zij dragen ook bij tot je persoonlijke plezier: 
de muziek klinkt mooier, de lach klinkt luider, 

omdat zij er zijn. 
                                                              Judith Vors 
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Een nieuw Logo! 
Waar haak jij aan? 
Niet nog een stichting erbij?  
Het wemelt in onze regio van de stichtingen,  
die op alle mogelijke manieren mensen  
helpen. Een flink aantal daarvan zijn kerkelijk  
georiënteerd. Ze voeren de opdracht van hun Heer uit:  Omzien naar mensen, die een 
steun in de rug kunnen gebruiken. Hier komt naar buiten, wat hen van binnenuit 
beweegt, vandaar: ‘Binnenstebuiten’.  
Onder deze paraplu brengen kerken en oecumenische stichtingen hun activiteiten 
onder de aandacht van de Westfriese bevolking, door die te plaatsen op een 
Diaconaal platform.  
Het platform zorgt dus in eerste instantie voor publiciteit. Hoe?   
Maandelijkse advertentie 
Er verschijnt elk laatste weekend van de maand een advertentie in Huis-aan-huisblad 
Zondag, waarin de activiteiten van de komende maand worden aangekondigd. Die 
activiteiten zijn altijd bedoeld voor iedereen en liggen op het terrein van hulpverlening 
en/of eenzaamheids-bestrijding.  
Dus: Hoort zegt het voort! Ook buiten de kerk. 
Website: www.binnenstebuiten-wf.nl  
Voor de advertentie moeten we altijd keuzes maken. Niet alles staat er in en ook heel 
compact. Op de website staat wel alle en ook uitgebreide informatie.  
Daar kunt u meteen zien waar je vandaag, morgen en overmorgen terecht kunt.  
In de AGENDA tref je alles op volgorde van datum, met een handige zoekfunctie.   
Bij PROJECT INFORMATIE vind je uitgebreide info over diverse activiteiten.  
KERKEN, die hun activiteiten melden en worden opgenomen in de lijst 
KERKGEMEENSCHAPPEN met een verwijzing naar hun website,  
Diaken Jan de Boer  
Het zou mooi zijn als de kerken en oecumenische stichtingen, door te laten zien dat 
wat ze doen, ook anderen zouden inspireren. Dat was wat Jan de Boer, de helaas 
overleden diaken van de PG Enkhuizen, voor ogen had toen hij het idee van een 
diaconaal platform lanceerde.  
Iedereen die meer wil weten over ‘BinnensteBuiten’ kan mailen naar 
info@binnenstebuiten-wf.nl 
Voor nadere informatie over de verschillende activiteiten kun je bellen  
met HWK, 0229-271684 
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Orgelconcert Anton Doornhein in Venhuizen 

Op zaterdag 9 april 2022 geeft de vermaarde musicus Anton Doornhein een 
mooi orgelconcert op het unieke- en fraaie Pels orgel in de Hervormde kerk 
aan de Kerkweg 113 te Venhuizen.  
Via een scherm kunt u meekijken op de speeltafel! Het concert begint om 
20.00 uur, kaarten zijn vanaf 19.30 uur à € 15 verkrijgbaar (gepast contant).  
Meer info:  www.zingenenzo.com  
 
Anton Doornhein 
(1960) werd 
geboren te 
Rijnsburg. Al 
vroeg bleek zijn 
interesse voor 
het orgel; op 
negenjarige 
leeftijd kreeg hij 
zijn eerste 
orgellessen bij 
Nico de Raad te 
Katwijk.  

Na het behalen van diverse diploma's ging hij in 1978 naar het Rotterdams 
Conservatorium. Hier studeerde hij hoofdvak orgel bij Jet Dubbeldam. De 
studie sloot hij af met de diploma's Docerend Musicus en Uitvoerend 
Musicus. Verder behaalde hij hier ook diploma's voor pianospel. 
Na zijn opleiding nam hij deel aan diverse cursussen, o.a. bij Albert de Klerk 
en Kamiel d'Hooghe. Verder volgde hij interpretatielessen bij Marie Louise 
Langlais-Jaquet aan het 'Conservatoire International de Musique' te Parijs, 
die bekroond werden met een unanieme toekenning van de Grand Prix. 

In 1985 won hij het 'Nationaal Orgelconcours' te Leiden in de categorie 
romantiek en in 1988 werd hij prijswinnaar van het Internationaal 
Orgelconcours te Nijmegen. Bij het Internationaal Bach Concours 1995 in de 
Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem was hij een van de finalisten. Vanwege zijn 
verdiensten voor de Franse orgelcultuur ontving hij in 1997 de bronzen, en in 
2004 de zilveren medaille 'Arts, Sciences et Lettres'. In 2001 won hij drie 
prijzen bij het César Franck Orgelconcours in de Kathedrale Basiliek St. Bavo 
te Haarlem: de tweede prijs, de publieksprijs en de Charles Tournemireprijs. 
Anton Doornhein is o.a. werkzaam als muzikaal balletbegeleider aan het 
Rotterdams Conservatorium (Codarts) en als organist in de Dominicuskerk 
(Het Steiger) in Rotterdam. Van zijn spel verscheen een groot aantal cd’s. 
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