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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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BIJ DE OMSLAGFOTO – HERFST

Over de hulp in
Kameroen
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Voor de Jongeren

Zie ook pagina 13,
een bijdrage van
Oeke Kruythof
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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
23 oktober - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:
:
:
:
:

Mw. E. Jeunink, Berkhout
Mw. De Kroon en Mw. Jonkman
Hr. Spoelstra
Kerk en Stichting Merakel
Willie Visser
Hr. Swier
Hr. Verbeek

:
:
:
:
:
:
:

Mw. Ds. J. Borst, Enkhuizen
Hr. Veenstra en Mw. Vissers
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Simavi
Geeske Dudink
Hr. Lasschuit
Hr. Vissers

30 oktober - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst
2 november – 19.30 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Koster
Auto-ophaaldienst

Dankdag voor gewas en arbeid
:
:
:
:
:
:

Ds. N.J. van Rijswijk
Hr. verbeek en Hr. Toering
Hr. Spoelstra
Kerk en Dorcas
Mw. Dudink
op aanvraag

:
:
:
:

Mw. Ds. N.K. Letteboer, Den Helder
Mw. Gerding en Mw. Broekstra
Hr. Spoelstra
Kerk en Stichting M.A.F.

6 november - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
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Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

:
:
:

geen kinderkerk

:
:
:
:
:
:
:

Mw. L. Kooiman, Enkhuizen
Hr. Meijer en Hr. Dudink
nog niet bekend
Kerk en Leger des Heils
Ludo Luckerhoff
Hr. Visser
Mw. Linke

Mw. Maassen
Mw. Broekstra

13 november - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst
20 november - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
:
:
:
:
:
:
:

27 november - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

Eerste Advent - Ad te Levavi
:
:
:
:
:
:
:

4 december - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

Ds. N.J. van Rijswijk
Mw. Simons en Mw. Lasschuit
Hr. Ruiter
Kerk en Inloophuis Pisa
Willie Visser
Hr. Visser
Mw. De Bruijn

Ds. N.J. van Rijswijk
Mw. Boender en Mw. Jonkman
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Diensten Begijnhof Amsterdam
Ludo Luckerhoff
Hr. Swier
Hr. Verbeek
Tweede Advent - Populus Sion

:
:
:
:
:
:
:

Ds. N.J. van Rijswijk
Mw. De Kroon en Mw. Vissers
Mw. Janssen
Kerk en Kerk in Actie

geen kinderkerk

Hr. Lasschuit
Hr. Vissers

5

Blad
Zoals dit ene blad, losgeraakt
vanuit de top van een beuk,
in volkomen windstilte vallend,
zich nog om en om wentelt
in de lage zon van november
met alle lente- en zomerdagen
en nachten onder bruinverkleurde
huid en ik het één meter boven
aarde met vlugge hand van
voorspelbare ondergang red.
Zou zo ook een hand ons ooit.
Dichter: Marc Tritsmans

Allerzielen
De Roomse kerk heeft onder haar vele feest- en gedenkdagen oók in de herfst,
2 november: ‘Allerzielen’.
Dan worden alle gelovigen opgeroepen om in hun gebeden de gestorvenen te
gedenken en verder alle, alle mensen, zonder uitzondering.
Ik voor mij, ik geloof dat hier voor ons iets te leren valt. Natuurlijk niet van het
uiterlijke van de veelszins bijgelovige plechtigheden, maar de innigheid van het
gedenken.
Als u loopt door de dwarrelende herfstbladeren en u beseft de
vergankelijkheid van het leven, dan wordt door uw weemoed een hartelijk
denken wakker aan wat u nog hebt.
En als u een bezoek hebt gebracht aan het geduldig wachtende kerkhof, dan
keert u naar uw huis terug om uw huisgenoten beter en inniger lief te hebben.
6

Des te warmer wenden we ons naar het leven; we denken: ‘de doden zijn weg’.
Hoe mooi zou het nu zijn als we in de herfst gingen geloven en voelen: ‘dat is
niet waar; de vorm is weg, het wezen bleef, de zielen wachten op Gods tijd’.
Onze geliefden zijn niet ver; als wij onze gedachten samentrekken is het alsof
ze om ons heen zijn.
Gods verbond is niet gebonden. Zijn trouw is een eeuwige trouw. Levenden en
doden zijn niet zo gescheiden als het schijnt voor de uiterlijke waarneming.
Wat éénmaal onstoffelijk leefde en verlangde naar God, dat is er nog, dat leeft
nu nog een eigen leven boven de tijd.
Laat ons, als de winden waaien om ons huis, in ons hart een ‘Allerzielen’gedenkuur houden. Vader en moeder, al onze geliefden, voelen we weer nabij;
hun hart sloeg met een eigen slag, die wij nooit willen vergeten en misschien
eenmaal herkennen. Echt, ‘Allerzielen’ zal een goed uur zijn.
Maar dan breiden we onze gedachten uit, en omvatten in onze gebeden alle
zielen, ver en nabij; allen, die worstelen in het leed van deze tijd, die hun God
kwijt zijn; wij verenigen ons in de geest met de talloze onbekenden en maken
ons tot een mond voor hun verlangen.
Dit is zeker: wie zo’n uur in zichzelf viert, die zal zèlf bevrijd worden van velerlei
kwaal. Een wijd hart is altijd dichterbij God dan een nauw hart. En onze ziel,
bezig met z’n geliefden, voelt dat God bezig is met haar. Dat is een heilig feest.
Zo draagt uw herfststemming vrucht.
Uit: ‘…Als een die dient – volledige uitgave van ‘het Gemeenteblaadje
Cortgene’
door Dr. K.H. Miskotte.

Het Oecumenisch Leesrooster voor de zondagen:
23 oktober Zesde zondag van de herfst
Kleur groen, van barmhartigheid en hoop.
Lezingen: Jeremia 14: 7-10, 19-22 en Lucas 18: 9-14
Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf
vernedert, zal verhoogd worden. (Lucas 18:14)
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30 oktober Zevende zondag van de herfst
Kleur groen, van barmhartigheid en hoop.
Lezingen: 2 Tessalonicenzen 1: 1-12 en Lucas 19: 1-10
De tollenaar Zacheus gaf zijn geld aan de armen en aan hen die teveel
hadden betaald (Lucas 19: 8)

6 november Achtste zondag van de herfst
Kleur groen, van barmhartigheid en hoop.
Lezingen: Jesaja 1: 18-26 en Lucas 19: 41-48
Jezus zei tegen hen: “Er staat geschreven: ‘Mijn huis
moet een huis zijn waar gebeden wordt’, maar jullie
hebben er een rovershol van gemaakt!”. (Lucas 19: 46)

13 november Negende zondag van de herfst
Kleur groen, van barmhartigheid en hoop.
Lezingen: 2 Tessalonicenzen 3: 7-13 en Lucas 20: 27-38
Jezus zei tegen de Saduceeën: ‘De Heer is toch geen God van doden maar
van levenden, want voor Hem zijn allen levend.’ Lucas 20: 38)

20 november Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Kleur rood, van inkeer en verootmoediging.
Lezingen: Openbaring 3: 7-12 en Lucas 21: 5-19
Jezus zei: ‘Let goed op en laat je niet op een dwaalspoor brengen’ (Lucas
21:8)

27 november Eerste zondag van de Advent
Kleur paars, van bloed, vuur en de Heilige Geest.
Lezingen: Romeinen 13: 8-14 en Matteüs 24: 32-44
Jezus zei: Weest waakzaam want gij weet niet op welke dag
uw Heer komt’. (Matteüs 24: 42)

Bedankt
Hartelijk dank voor de bloemengroet vanuit de kerkdienst op zondag
2 oktober.
Van Piet Abbekerk
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ĞďůŽĞŵĞŶ
ǁĂƌĞŶǀŽŽƌ͗

4 september :
Kerk
Dorcas

€ 53,20
€ 115,35

Fam. W. Visser
Mevr. Vissers
Ds. Van Hout

11 september :
Kerk
Stichtging Down

€
€

44,56
74,10

Rosenique Luckerhoff
Fam. .M. Visser
Dhr. Vervelde

18 september
Kerk
Ziekenhuis Jordanië

€
€

57,45
77,75

Ds. Bijl

25 september :
Kerk
Vredesweek PAX

€
€

58,80
85,60

Mevr. Luckerhoff
Fam. Blom sr.

2 oktober :
Kerk
JOP

€
€

58,10
68,45

Dhr. Abbekerk
Caroline Jonkman

9 oktopber:
Kerk
Twin Project

€ 66,00
€ 120,20

Fam. Spoelstra
Mevr. Van Meer

Bedankt
Het is inmiddels alweer enige tijd geleden dat ik uit het ziekenhuis kwam,
5 september.
Alsnog wil ik bij deze bedanken voor de bloemen die ik kreeg na de
kerkdienst van 11 september.
Ook de vele kaarten die jullie mij stuurden geven mij een goed gevoel.
Verder gaat het nu goed met mij, de nieuwe hartklep werkt prima en ik
geniet weer van het leven!
Hartelijke groet,
Henk Vervelde
9

OPEN KERK in ‘De Oude Kerk’ te
Stedebroec, Zesstedenweg 189
De inloopochtenden van de Open Kerk, die we tot nu toe gehouden hebben,
waren zeker de moeite waard. ‘
We hebben dan ook besloten hiermee door te gaan op elke 3de woensdag
van de maand van 10 -12 uur.
Dus op 19 oktober en 16 november. Noteert u deze data in uw agenda?
Het is de moeite waard even binnen te lopen voor een gesprek, een kopje
koffie of het aansteken van een kaarsje.
Annemarie Broekstra, tel. 0228 517736
Trudie Boender, tel. 0228 5426140

Toelichting bij de collectes.
23 oktober

Stichting Merakel (Lutjebroek).

Stichting Merakel in Lutjebroek is een stichting vàn ouders, vòòr
ouders die een kind hebben met een verstandelijke en/of
meervoudige beperking.
Het doel van de stichting is: d.m.v. goede opvang voor het kind met de
beperking, de ouders ontlasten en daarmee bereiken dat het kind langer in
het gezin kan blijven wonen.
30 oktober
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,
10

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.
2 november
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, in Oost-Europa,
Afrika en het Midden-Oosten, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke
overtuiging. Dorcas doet dit met langlopende projecten m.b.t. werk en
inkomen, water, hygiëne en gezondheid en kinderontwikkeling. Overheden,
kerken en lokale gemeenschappen worden aangesproken op hun eigen
verantwoordelijkheid voor het welzijn van armen en verdrukten. Het gaat
hierbij om ouderen, chronisch zieken, gevangenen, mensen met een
beperking. Persoonlijke aandacht staat steeds voorop. Bij rampen biedt
Dorcas concrete hulp, die gekoppeld is aan programma’s voor wederopbouw
en preventie.
Dorcas onderscheidt zich met de kernwaarden: Gelovig, Gedurfd en
Gezamenlijk!
6 november
(Mission Aviation Fellowship)
M.A.F. 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.
13 november

Leger des Heils

Het Leger des Heils is ons allen bekend als een organisatie die er voor
iedereen is en die iedereen helpt, zonder onderscheid in geloof, ras of
overtuiging.
ΗŽůĂŶŐĞƌŶŽŐǀƌŽƵǁĞŶŚƵŝůĞŶ͕ǌĂůŝŬƐƚƌŝũĚĞŶ͘ŽůĂŶŐĞƌŶŽŐŬŝŶĚĞƌĞŶŚŽŶŐĞƌůŝũĚĞŶ͕
ǌĂůŝŬƐƚƌŝũĚĞŶ͘ŽůĂŶŐĞƌŶŽŐŵĂŶŶĞŶŶĂĂƌĚĞŐĞǀĂŶŐĞŶŝƐŐĂĂŶ͕ĞƌŝŶĞŶĞƌƵŝƚ͕ĞƌŝŶ
ĞŶĞƌƵŝƚ͕ǌĂůŝŬƐƚƌŝũĚĞŶ͘ŽůĂŶŐĞƌŶŽŐĠĠŶǀĞƌƐůĂĂĨĚĞŝƐ͕ǌŽůĂŶŐĞƌŶŽŐĠĠŶŵĞŝƐũĞ
ǀĞƌůŽƌĞŶŽƉƐƚƌĂĂƚůŽŽƉƚ͕ǌĂůŝŬƐƚƌŝũĚĞŶ͘ŽůĂŶŐĞƌŶŽŐĠĠŶŵĞŶƐŚĞƚůŝĐŚƚǀĂŶ'ŽĚ
ŶŝĞƚŚĞĞĨƚŐĞǌŝĞŶ͕ǌĂůŝŬƐƚƌŝũĚĞŶ͕ƐƚƌŝũĚĞŶƚŽƚŚĞƚďŝƚƚĞƌĞĞŝŶĚ͘Η

(William Booth, oprichter van het Leger des Heils)
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20 november
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.
27 november Diensten in 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.
4 december

Kerk in Actie

Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie
van de PKN te Utrecht.
Maar we zijn samen de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus,
willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen
hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Bedankt
Wij, Frans en Hillie, willen u hartelijk bedanken
voor het mooie boeket bloemen wat wij mochten
ontvangen bij ons 55 jarig huwelijk.

Blij verrast was ik -gebracht door een kerkenraadslid-, een mooi boeket
bloemen, ter gelegenheid van mjn 80e verjaardag!
Hartelijk dank hiervoor!
Groetjes, Annie Hiemstra-Smit
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Oeke Kruythof
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dŝũĚĞŶƐĚĞ^ƚĂƌƚǌŽŶĚĂŐŚĞďďĞŶǁŝũĂĨƐĐŚĞŝĚŐĞŶŽŵĞŶǀĂŶDĂƌŝŬĞ͘ŝũŚĞĞĨƚ
ĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶ͕ĚĂƚǌĞǌŝĐŚǁŝůŐĂĂŶŝŶǌĞƚƚĞŶŽƉĚĞƐĐŚŽŽůǀĂŶŚĂĂƌĚŽĐŚƚĞƌƐ͘tŝũ
ǁĞŶƐĞŶŚĂĂƌĚĂĂƌďŝũǀĞĞůƐƵĐĐĞƐ͘
'ĞůƵŬŬŝŐǁŝůĚĞ>ŝĚǇ^ǁŝĞƌŽŶǌĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞŬŽŵĞŶǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘
tĞůŬŽŵ>ŝĚǇ͊

Oekraïense kerken volop in
actie met hulpverlening
ϮϳƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϮϮ

Moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een
verschil te kunnen maken in deze wereld. Zodat wij doen, waarvan
anderen zeggen dat het onmogelijk is.
Uit: Franciscaanse zegenbede.

ĂŶŬǌŝũĞĞŶŐƌŽŽƚŬĞƌŬĞůŝũŬŶĞƚǁĞƌŬŬĂŶKERK IN ACTIE ŽƉϲϭƉůĞŬŬĞŶŝŶ
KĞŬƌĂŢŶĞŚƵůƉďŝĞĚĞŶĂĂŶŝŶǁŽŶĞƌƐ͕ĚŝĞŐĞƚƌŽĨĨĞŶǌŝũŶĚŽŽƌĚĞŽŽƌůŽŐ͘tĞ
ǀŽŽƌǌŝĞŶůŽŬĂůĞŬĞƌŬŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶŵŝĚĚĞůĞŶĚŝĞǌŝũŶŽĚŝŐŚĞďďĞŶ͘tĞ
ǀĞƌƚĞůůĞŶŚŝĞƌĞŶŬĞůĞǀĞƌŚĂůĞŶǀĂŶŵĞŶƐĞŶ͕ĚŝĞĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐŵĞƚǀĞĞůŝŶǌĞƚ
ďŝũƐƚĂĂŶ͘ĞĚĂŶŬƚĚĂƚũĞŚƵŶŚƵůƉĨŝŶĂŶĐŝĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŵĂĂŬƚĞ.
Clara, Corine en Lidy.
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Tegenwind
Vandaag gaat het over tegenwind, de wind die er voor zorgt dat dingen wegwaaien, dat
je uit elkaar wordt gewaaid. De wind die scheiding aanbrengt in kaf en koren, gras en
cranberries. De wind van verdriet waar je tegen op bokst of de wind van gepest worden,
er niet bij horen, kortom de soort wind die je liever niet om je heen hebt.

In de bijbelverhalen heeft wind verschillende betekenissen. De tegenwind komt niet als
zodanig voor in de Bijbel. Wel kun je in vele verhalen ontdekken dat mensen na een
fikse tegenwind de wind meekrijgen en dat past weer in de bijbelse betekenis van wind.
Wind om je wakker te schudden, de wind meekrijgen die je verder brengt dan je had
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Column

Een piep
,,Ik hoor een piep”, zegt de dominee aan het
begin van de kerkdienst. Met de microfoon in haar
hand kijkt zij vragend rond of er iemand iets aan
de geluidsinstallatie kan doen. Die lijkt rond te
zingen.
Vanaf het orgel roept de organist: ,,Dat is het
orgel, daar is niets aan te doen. Iedere herfst
komt er een piep in. Met dit vochtprobleem zullen
we het najaar moeten leven.”
Ik bezoek de kerkdienst in een buurgemeente en krijg in de kerkbank
gelegenheid even weg te mijmeren over alles wat er piept in de herfst van het
leven. Vroeg of laat begint het ook bij de mens te piepen en te kraken.
De Nederlands-Franse zanger Dave vertelde toen hij onlangs even op de
vaderlandse televisie verscheen: ,,In Frankrijk zeggen we: als je boven de vijftig

’s morgens wakker wordt en je hebt nergens pijn, dan ben je waarschijnlijk
dood.”

Die uitspraak troost mij. Geregeld vrees ik namelijk dat ik een uitzondering
vorm op al die nog zo fit ogende leeftijdsgenoten om mij heen. Stram worden
in de herfst van het leven is heel gewoon, begrijp ik. Dan worden wij
‘krebintich’, zoals Friezen dat zo mooi zeggen.
Sinds jaar en dag verbinden dichters het najaar met de neergang in het leven.
In Nederland is J.C. Bloem hierin misschien wel de grootste:

Het regent en het is november
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart dat droef en steeds gewender
Zijn heimelijke pijnen draagt.
De herfst leert mij dat ons bestaan ‘opgaan, blinken en verzinken’ is.
Opgaan en blinken zijn mij min of meer gemakkelijk afgegaan, verzinken moet
ik nog leren, en daar helpen dichters als Bloem mij bij. Uiteindelijk gaat het
allemaal om aanvaarding.
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Psalmen, het meest menselijke Bijbelboek, staat hier vol mee. Beproefde
liederen die zingen over het mensenleven als slaap in de morgen, als

opschietend gras, dat ontkiemt in de morgen en opschiet, en ’s avonds
verwelkt en verdort.

Ondertussen mijmer ik verder in de kerkbank. Dat het ook nog in andere
opzichten piept in de herfst van mijn leven. Ik kom erachter dat dingen anders
gaan dan ik ooit had aangenomen. Had gehoopt wellicht. En ik blijk niet
volmaakt te zijn, anderen ook niet trouwens. Van mijn verlangens in het leven
is een deel vervuld, een deel ook niet. Het ene voornemen heb ik kunnen
nakomen, het andere is mij ontglipt. Sommige dromen zijn werkelijkheid
geworden, en andere bedrog gebleken.
Dit toegeven, is ook aanvaarding. Voor lief nemen dat in de herfst onze
onvolkomenheid naar buiten komt ,,Ons orgel piept nou eenmaal in het
najaar”, aldus de ervaren organist. En ach, dan ontdek je dat er met zo’n piep
prima te leven valt.
Want vervolgens word ik gegrepen door de warme woorden en gebeden van
de dominee, en door de mooie liederen. Ondanks de piep. Ik hoor hem niet
eens meer.
Ds. Wim Beekman
Uit de Leeuwarder Courant

DE BOMEN BLOZEN
Elza Vis, IVN-natuurgids

Op het moment dat ik dit schrijf (begin november) blozen de bomen.
Het is herfst. Ik had eerst een ander onderwerp voor deze column maar,
zoals eigenlijk elk jaar, de herfst pakte me in, greep me bij m’n lurven. Ik
moest hem zien: de herfst.
Je kunt er ook niet omheen. Elk jaar weer sta ik machteloos bij de grote
diversiteit aan bladkleuren in de herfst. Wie kan dat nadoen? De grijze
stoepranden worden met een goudgele rand omlijst, voor je voeten
dwarrelen de roestbruinen en voor je ogen glanzen de warmrode kleuren.
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En vooral als de zon schijnt kan toch geen mens zeggen: ik heb de herfst
niet gezien?
Het is een bijzonder proces: de bladkleuring start als de dagen korter
worden. Het kostbare bladgroen (het groen dat we zomers zien:
chlorofyl)wordt afgebroken en de grondstoffen van het bladgroen slaat
de boom op in de stam en de takken. Klaar voor hergebruik…. En wat
we dan zien zijn de kleurstoffen zonder bladgroen: caroteen en xanthofyl
en anthocyaan.
De biologen hebben ontdekt dat die kleurstoffen die we zomers niet zien
toch wel degelijk een functie hebben. Het zijn voornamelijk
hulpkleurstoffen die planten ook, naast chlorofyl, gebruiken bij de
omzetting van licht in suikers.
Maar bij de rode kleurstoffen(anthocyaan) is wat anders aan de hand. Die
stof maken planten speciaal aan. Ze schijnen een rol te spelen in de
bescherming tegen kou en schade door de soms toch nog felle herfstzon.
Leuk om te weten maar je mag het gelijk weer vergeten, want het is ook
vooral de bedoeling dat je geniet van de herfst.
Het is het seizoen met de vele kanten: het speciale lage licht, het
verschijnen van paddenstoelen van de een op de andere dag, de prachtige
wolkenluchten, de eerste roep van de smienten in de polder, de kortere
dagen, de heerlijke herfstsoepen, de kaarsen die je weer aan mag steken,
de lange wandelingen door de polders en de bossen, de frisse wind, de
geheimzinnige mistflarden, de eerste keer dat je je autoruiten weer mag
krabben, je handschoenen en je mutsen en sjaals weer opzoekt, het dikke
leesboek dat je pakt als je bij de kachel kruipt als de herfstregens tegen
de ruiten slaan.
Het is nu november; hopelijk zijn er als u dit leest nog genoeg blozende
bomen, want ik las dat de bladval laat is dit jaar vanwege de weinige
nachtvorst die we hebben gehad en bijna geen herfststormen.
Vergeet niet in de herfst (en in de winter) erop uit te gaan om de bomen
te zien blozen !
En dan hoef je echt niet ver weg te gaan…..natuur is dichtbij huis.
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Orgelconcert 23 oktober a.s. met Jos van der Kooy
in Hervormde Kerk Venhuizen
Op zondag 23 oktober 2022 speelt Jos van der Kooy een
orgelconcert in de Hervormde kerk te Venhuizen.
Jos van der Kooy is één van de toporganisten van Nederland, de
commissie is blij dat hij weer in Venhuizen komt spelen op het fraaie
Pels orgel. De aanvang is om 15.30 uur, kerk open vanaf 15.00 uur,
toegang € 15,00. Kaarten zijn à contant/gepast aan de kerk
verkrijgbaar. Verdere info: www.zingenenzo.com
Jos van der Kooy (Rotterdam, 1951) is een vooraanstaand
Nederlands organist. Hij staat bekend om virtuositeit, brede
programmering en improvisatievermogen.
Hij is organist van de Arminiuskerk in Rotterdam en van
de Raad van State te ’s-Gravenhage. Hij doceert aan het
Koninklijk Conservatorium te ’s-Gravenhage en aan de
Universiteit Leiden. In het verleden was hij stadsorganist van
Haarlem en organist van de Westerkerk in Amsterdam.
Hij maakte een dertigtal cd’s. Voor zijn werk ontving hij
nationale en internationale onderscheidingen.
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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

23 november 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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