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Ten noorden van de spoorlijn:
Grootebroek:
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32

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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Ter Overweging
Over de betekenis van Hemelvaart
en Pinksteren. Ds. Nico van Rijswijk
maakt duidelijk, dat deze feesten
gevierd mogen worden.
Verder het gedicht van Marieke Lucas
Rijneveld n.a.v. de oorlog In Oekraïne.
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HEB JE HET HART
Een lied van Huub van der Lubbe
van “De Dijk”
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KERKDIENSTEN
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Hemelvaartsdag
Over het “dauwtrappen”
voorafgaand aan de
kerkdienst
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Bij de omslagfoto – Pinksteren
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SLAPEN OP EEN STEEN
Een column van Ds, Wim Beekman.
De beelden uit de Oekraïne doen hem
denken aan de vlucht van Jacob voor zijn
broer Ezau,
‘De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.’
(Lied 691: 2)

Nieuwe ‘Open Kerk’
Ochtenden in
onze kerk

Voor de jongeren
BROODJE ANDERS
Over de wonderlijke
brood-vermenigvuldiging.
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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
22 mei - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

Zondag Rogate
:
:
:
:
:
:
:

26 mei - 10.00 uur

Ds. N.J. van Rijswijk
Hr. Meijer, Mw. Lasschuit en Hr. Veenstra
Mw. Schuitemaker
Kerk en Twin Project
Ludo Luckerhoff
Mw. Maassen
Hr. Veenstra
Hemelvaart

Voorafgaand:
8.30 uur – Wandelen in het Streekbos,

(Zie ook ‘Hemelvaartsdag’ op pag. 10 in dit kerkblad.)

9.30 uur – Koffie drinken in de kerk
Voorganger
Ambtsdragers
Collectes
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:

29 mei - 10.00 uur

Zondag Exaudi

Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:

5 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
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Ds. N.J. van Rijswijk
Mw. Boender en Mw. Simons
Kerk en Simavi
Hr. Lasschuit
op aanvraag

Mw. ds. J. Berbée, Abbenes
Mw. Gerding, Mw. Simons
en Mw. Broekstra
Hr. Spoelstra
Kerk en Stichting M.A.F.
Willie Visser
Hr. en Mw. De Vries
Mw. Broekstra
Pinksteren - Heilig Avondmaal

:
:

Ds. N.J. van Rijswijk
Hr. Meijer, Hr. Dudink, Mw. Jonkman
en Hr. Veenstra

Organist
Collectes
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:

Mw. Janssen
Kerk en Lilianefonds
Hr. Visser
Hr. Vissers

12 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist
Collectes
Koster
Kionderkerk
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:

Zondag Trinitatis
Mw. W. Visser, Grootebroek
Mw. Gerding, Mw. Lasschuit
en Mw. Broekstra
Hr. Ruiter
Kerk en Leger de Heils
Mw. Maassen
Ludo Luckerhoff
Mw. Broekstra

19 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:
:
:

Ds. N. E. Haspels, Hoorn
Mw. Boender, Hr. Verbeek en Hr. Dudink
Hr. Spoelstra
Kerk en Inloophuis Pisa
Geeske Dudink
Mw. Dudink
Mw. De Bruijn

26 juni - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:
:
:

Mw. ds. J. H. de Ruiter, Andijk
Hr. Meijer, Hr. Verbeek en Mw. Simons
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Diensten Begijnhof Amsterdam
Ludo Luckerhoff
Hr. Lasschuit
Hr. Verbeek

3 juli - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:
:

Ds. N.J. van Rijswijk
Mw. Gerding, Mw. Lasschuit en Hr. Swier
nog niet bekend
Kerk en Inloophuis de Baanbreker
Hr. en Mw. De Vries
Hr. Swier
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Hemelvaart ?
Van de grote christelijke feestdagen wordt Hemelvaartsdag behandeld
als ‘het ondergeschoven kindje’. En zoals bij ondergeschoven kinderen,
kan het kind in kwestie er zelf niets aan doen dat het miskend wordt. Je
kunt enkel hopen, dat het mensen op zijn of haar levensweg tegenkomt,
die zonder oordeel of vooroordeel willen kijken en luisteren naar dít
kind.
Wilt u, geachte lezer, dit eens proberen met het verhaal achter
hemelvaartsdag.
Ik weet niet of u aan een lancering denkt, zoals bij een raket aan het
begin van een ruimtevaart, maar als dat zo is kan ik mij voorstellen dat
u de wenkbrauwen optrekt bij ‘Hemelvaart’. Dat zou ik ook doen.
U ziet aan het woord hemelvaart al dat het niet gaat over de oneindige
ruimte, die wij het heelal noemen, maar over de hemel. Het woord
‘hemel’ is voor ons meteen geladen met allerlei voorstellingen die we
ergens hebben opgevangen. Vrijwel meteen denk je aan een plaats waar
je naar toe gaat nadat je gestorven bent. Dat idee komt voor in de
volksverhalen van de Grieken en Romeinen, en van de Germanen, en
van veel meer volken.
In de Germaanse volksverhalen komt het Walhalla voor, een oord
speciaal voor de in de strijd gesneuvelde helden. Naast het Walhalla
bestond nog een ander dodenrijk, Niflhel, dat bedoeld was voor de
zieken, ouderen, de vrouwen en mannen die een natuurlijke dood
waren gestorven. Dit echoot na in onze streken. Veel mensen, ook
degenen die nooit een stap in een kerk hebben gezet, vinden de
opneming van Jezus in de hemel vreemd, maar dat zij zelf na hun dood
in een hemel komen vinden ze niet meer dan vanzelf-sprekend. Dat vind
ik toch wel vreemd…
In de verhalen uit de Griekse en Romeinse oudheid is Hemel de sfeer
waar de goden verblijven. Die hebben het daar gezellig druk met elkaar
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en voor hun vermaak gaan ze zo nu en dan op de loungebank zitten om
naar de mensen op aarde te kijken.
Zoals wij naar de televisie kijken.
Af en toe bemoeien die goden zich ook wel met de mensen maar het is
doorgaans in die verhalen zo dat mensen geen greep hebben op wat er
in die godenwereld gebeurt, maar er wel de consequenties van
ondervinden op aarde.
Voordat u het woord Hemelvaart hebt gehoord of gelezen is het woord
Hemel dus al beladen met van alles dat u zo hier en daar hebt
opgevangen.
Het is goed om je daarvan bewust te zijn.
Wanneer het woord Hemel in de Bijbel valt, moet je opletten.
Gaat het hier over iets dat al wel algemeen bekend is, of wil hier met
hetzelfde woord nu juist iets heel specifiek worden gezegd.
Hemel komt in de Bijbel voor als het ‘gewelf’ dat wij boven ons
waarnemen.
Onder die beschermende koepel speelt zich het leven op aarde af. (Ook
al weet je dat de aarde niet plat is en er geen grote kaasstolp overheen
staat, dan nog heeft deze verbeelding een zin. Hemel is over iedereen
uitgespannen en dus iedereen even nabij: we zijn er aan alle kanten
mee omgeven als door een paar beschermende handen)
Het woord Hemel komt daarnaast dikwijls voor in verbinding met
God.
Jezus leert zijn leerlingen bidden: ‘Onze Vader in de hemel…..’
Dat woordje hemel geeft aan dat deze Vader vrij is van de
voorstellingen en ervaringen die wij met vaders (of moeders) op aarde
opdoen. Vader is voor veel mensen: die god van de kerk, of de god van
het westen, of de god van mijn eigen ziel alleen.
Door het woord Hemel -in de hemel- te gebruiken, wordt God vrij.
Hij is niet ons of mijn bezit. Niemands bezit, om iedereen nabij te
kunnen zijn.
In die zin breekt het woordje ‘hemel’ al onze vanzelfsprekendheid
rond dat woord open.
26 mei is het Hemelvaartsdag. Het feest van de opneming van Jezus in
de hemel.
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De Heer die geleden heeft, gekruisigd werd, gestorven is en begraven,
opgewekt uit de doden, ontvangt zijn plaats aan Gods rechterhand.
Tegen alle verwachting in. Hij is niet in de nevels verdwenen maar op
zijn plaats.
En daarin ligt meteen de grondslag voor hetgeen wij hopen en
verwachten voor deze wereld: Déze Heer zal het laatste woord hebben
over levenden en doden.
Het is goed om daarover iets te horen en er met elkaar een lied over
aan te heffen. Zowel op de Hemelvaartsdag als op het Pinksterfeest.
Vier uw feesten, Gemeente!

Pinksteren
Er lijkt een ongeschreven afspraak te bestaan waarin aan de christelijke
feesten een rangorde van belangrijkheid is toegekend.
Kerst is nog vrij algemeen bekend en geliefd.
Dat Pasen met Christus te maken heeft wordt door veel mensen nog
vermoed.
En Hemelvaart en Pinksteren betekenen vooral vrije dagen.
Terwijl de momenten die op deze afzonderlijke feesten gevierd worden
alle horen bij de kern van het christelijk geloof. Zonder enig verschil in
belangrijkheid. Het feest van de opneming van de Heer in de hemel is
van even groot gewicht als het feest van zijn komst op aarde.
(Kerstfeest)
Met humor gezegd: Kijk, het geloof in God de Vader is voor veel
mensen nog vrij voorstelbaar, algemeen gangbaar. Het geloof in de
Zoon Jezus Christus is wenselijk, en het geloof in de Heilige Geest is
voor de echte fijnproevers.
Dat het nog iets anders ligt kunt u op 5 juni aanstaande horen en
zingen in de ochtenddienst om 10:00 uur.
Op deze plaats een paar citaten over de Heilige Geest
ter overweging:
‘De Geest van God, vaak ten onrechte gesteld als ‘toevoeging’, is in
werkelijkheid oorsprong en wezen van àlles. Gods dynamiek, God in
actie.’
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‘Als de Geest het leven van schepping en herschepping is, dan is er
heilig gebeuren in de geschiedenis.’
‘De Heilige Geest: God, in ons’.
‘O God. O Geest, wek ons, beziel ons, bevestig en leid ons in alle
waarheid, nù en alle dagen van ons leven.

Oorlog
Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld schreef het volgende
gedicht naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.
Het werd op 5 maart gepubliceerd in De Volkskrant.
Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling,
naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de boter
op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat iets nog
zacht kán worden in deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,
maar de kou spat van beeldschermen, uit radiostemmen.
Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch weten dat
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen menslievendheid
je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een vechtersjas of een
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf in giet.
Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapot.
Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,
naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.
Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder.

Marieke Lucas Rijneveld (April 1991) ontving de Hollands Maandblad
Aanmoedigingsbeurs en het C.C.S. Crone-stipendium 2015. In juni
2015 verscheen de dichtbundel Kalfsvlies, die werd bekroond met de
C. Buddingh'-prijs 2016 voor het beste poëziedebuut van het jaar.
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Door de Volkskrant werd Rijneveld
uitgeroepen tot literair talent van 2016.
In 2018 verscheen de roman De avond is ongemak, die in de loop van
het jaar een bestseller werd. Rijnevelds thematiek
in dat boek is naar eigen zeggen beïnvloed door
die van Jan Wolkers. De Engelstalige uitgave
door literair vertaler Michele Hutchison, The
Discomfort of Evening, won op 26 augustus 2020
de Booker International Prize 2020.
Fantoommerrie, de tweede dichtbundel,
verscheen in februari 2019 en won de Ida
Gerhardt Poëzieprijs 2020.
In november 2020 verscheen de tweede roman
Mijn lieve gunsteling, die in februari 2021 werd opgenomen op de lijst
van genomineerden voor de Libris Literatuur Prijs.
N. J. van Rijswijk

Periode van 3 april t/m 8 mei.
De doelen, waarvoor werd gecollecteerd:
3 t/m 17 april
Kerk in Actie Libanon
25 april
Stichting Down
M.i.v. 1 mei is er weer fysiek gecollecteerd:
1 mei
Kerk
Ziekenhuis in Jordanië
8 mei
Kerk
JOP

- € 629,15
- nog niet bekend
-

€ 51,75
€ 85,25
€ 78,55
€ 102,20

BLOEMEN waren er voor:
Mw. Sjaardema, Fam. De Lange, Mw. Spoelstra, Dhr. Mantel,
Hr. Allart, Fam. Kajen, Mw. Veldhuizen, Hr. Van der Kooi,
Fam. Wubs-Jansen, Mw. W. Visser, Fam. Krijger en Fam. Allart.
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Het Oecomenisch Leesrooster voor de zondagen:
Zondag 22 mei

Zesde zondag van Pasen

Kleur wit: kleur van de reinheid.
Lezingen: Openb. 21: 10-12 + 22-27 en Johannes 14: 23-29
Ik laat jullie vrede na: mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.

Zondag 29 mei

Zevende zondag van Pasen

Kleur wit: kleur van de reinheid.
Lezingen: 1 Samuel 12: 19b-24 en Johannes 14: 15-21
Geloof Mij als Ik zeg dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij.
En als je niet gelooft wat Ik zég, geloof Mij dan om wat je Mij ziet dóen.

Zondag 5 juni

Pinksteren

Kleur rood: kleur van vuur en de heilige geest.
Lezingen: Handelingen 2: 1-11 en Johannes 20: 19-23
Jezus blies over zijn leerlingen en zei: ‘Ontvangt de heilige Geest’

Zondag 12 juni
Kleur: wit: kleur van de reinheid.
Lezingen: Spreuken 8: 22-31 en Johannes 3: 1-16
Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven
heeft.

Zondag 19 juni

Eerste zondag van de zomer

Kleur groen: van barmhartigheid en hoop.
Lezingen: Jesaja 65:1-9 en Lucas 8: 26:39
Maar Jezus stuurde hem weg. Hij zei: ‘Ga terug naar huis en vertel wat God voor
jou gedaan heeft.’

Zondag 26 juni

Tweede zondag van de zomer

Kleur groen: van barmhartigheid en hoop.
Lezingen: 1 Koningen 19:19-21 en Lucas 9:51-62
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Jezus zei: ‘Ga heen en verkondigt het Rijk Gods”.

Zondag 3 juli

Derde zondag van de zomer

Kleur groen: van barmhartigheid en hoop.
Lezingen: Jesaja 66:10-14 en Lucas 10: 1:20
Jezus zond zijn leerlingen twee aan twee naar alle steden en plaatsen waarheen
Hijzelf van plan was te gaan.

Hemelvaartsdag
Nu de corona maatregelen verdwenen zijn willen we de traditie van
"dauwtrappen" op Hemelvaart weer oppakken.
We willen bij goed weer om 8.30 verzamelen bij “IJgenwijs” in het
Streekbos, om dan ongeveer 40 minuten met elkaar te wandelen.
(Bij slecht weer gaat de wandeling dus niet door; u kunt van tevoren
nog even de werbsite van de kerk of de app raadplegen).
Om 9.30 kunnen we weer in de kerk zijn om nog voor de kerkdienst
een kopje koffie te drinken.
Aansluitend begint om 10.00 uur de kerkdienst.

Bedankt.

Lieve mensen,
Onlangs kregen we een prachtige bos bloemen namens de kerk.
Wij waarderen dit bemoedigende gebaar enorm, dank hiervoor.
Hartelijke groet,
Caroline en Benjamin Schippers-Jonkman
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Toelichting bij de collectes.
22 mei

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!
26 mei

Hemelvaart --

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
29 mei

(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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5 juni

Liliane Fonds

Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen met
een handicap in ontwikkelingslanden. Een handicap betekent
daar vaak uitstoting uit de gemeenschap. Ze zijn een last en
worden als minderwaardig gezien. Of als “door god
gestraften”. Lokale medewerkers worden gezocht en
opgeleid om gehandicapten te begeleiden en de
gemeenschap voor te lichten.
12 juni

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)
19 juni
Inloophuis Pisa biedt een ruimte voor ontmoeting van mensen die te maken
hebben met kanker. Met name diegenen die “naast de patiënten staan”.
Voor gezinsleden en vrienden is het vaak moeilijk, ermee om te gaan als
iemand, die zo dichtbij is, kanker heeft. Door er samen over te praten, kan
men weer verder, gesteund door de onderlinge troost en raadgeving.
26 juni

Diensten Begijnhof Amsterdam

Het Spui in Amsterdam een historisch middelpunt voor de stichting
Diensten met Belangstellenden. Al meer dan een halve eeuw vieren mensen
hier met elkaar het geloof, elke zondagavond. Eerst in de Spuikerk, en nu al
sinds jaren in de Engelse kerk op het Begijnhof.
Bij deze diensten werken leden van diverse kerken samen
aan één doelstelling: het evangelie van Jezus Christus
brengen aan iedereen die er belangstelling voor heeft.
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3 juli

Inloophuis de Baanbreker in Enkhuizen
is een gezellige ontmoetingsruimte voor iedereen die
daar behoefte aan heeft. Met name voor mensen met
een 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.

Open Kerk in ‘De Oude Kerk’ te Stedebroec,
Zesstedenweg 189
De eerste keer ‘Open Kerk’ was een heel bijzondere ervaring.
Onze kerk was open voor iedereen. Ook mensen uit de Ukraïne konden elkaar
op deze manier ontmoeten. Fijn om ook zo kerk te kunnen zijn.
Op woensdag 18 mei en op woensdag 15 juni zijn we weer open van 10 –
12 uur voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, een ontmoeting met
elkaar, het aansteken van een kaarsje of zomaar even een kopje koffie drinken.
Komt u ook?
Annemarie Broekstra, tel. 0228 517736
Trudie Boender, tel. 0228 542614
15

16

17

ttem Veenstra
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Mw. M.L.D. Veenstra-Maatman
Nuwendoorn 28 1613 LD Grootebroek
Telefoon 52 31 22
Hr. A. Meijer
Uitlaat 9 1613 CA Grootebroek
Telefoon 51 70 55
Kopij voor de volgende uitgave kunt
u vanaf vandaag tot woensdag

22 juni 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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