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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 Hr. P. Lasschuit tel. 0610524105 
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: tijdelijk  Hr. D. Verbeek 
Tel. 52 52 40 
Penningmeester: Mw. H. Simons,  
Tel. 51 61 48 
diaconie@oudekerk.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. 06 152 73 488 
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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UITGELICHT 

‘ ’

’s

VERDER IN 
DEZE EDITIE 

“ANTWOORD”

Stichting 
Woonvermogen – een 
investering met 
sociale impact! 

 

–
 
Jesaja 9: 1-6 
Zij die in het donker wonen 
Worden door een helder licht 
beschenen 
…….. 
Een kind is ons geboren 
Een zoon is ons gegeven 
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Kerkdiensten 
 
De kerkdiensten zijn ook online te volgen 
via  www.kerkdienstgemist.nl 
 

 
4 december – 10.00 uur  Tweede Advent – Populus Sion 
  
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. de Kroon, Mw. Vissers 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Kerk in Actie 
Kinderkerk : Willie Visser 
Koster : Hr. Lasschuit 
Autodienst : Hr. Vissers 
 
 
11 december – 10.00 uur Derde Advent – 
  Gaudete 
  Heilig Avondmaal 
  
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager  van Dienst : Hr. Veenstra, Hr. Verbeek, Hr. Toering 
  Mw. Broekstra 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Liliane Fonds 
Kinderkerk : Geeske Dudink 
Koster : Mw. Dudink 
Autodienst : Mw. Broekstra 
 
 
18 december – 10.00 uur Vierde Advent – Rorate Coeli 
  
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst   : Mw. Gerding, Mw. Lasschuit 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en de Zonnebloem 
Kinderkerk       ; Willie Visser 
Koster : Mw. Maassen 
Autodienst : Mw. Linke 
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24 december – 21.00 uur Kerstavond 
    m.m.v. De Cantorij, o.l.v. Piet Lasschuit 
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers van Dienst :  Hr. Meijer, Hr. Dudink 
Organist       :  Hr. Spoelstra 
Collectes       : Kerk en Kinderen in de Knel 
Kinderkerk       ; geen kinderkerk 
Kosters       :  Mw. en Hr. de Vries 
Autodienst       : op aanvraag 
 
25 december – 10.00 uur Kerstmorgen 
  
Voorganger       : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers van Dienst : Mw. Simons,  

Hr. Swier,  
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Kinderen in de Knel 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Koster : Hr. Visser 
Autodienst ; Mw. Broekstra 
 
31 december – 19.30 uur Oudjaar  
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk   
Ambtsdragers van Dienst : Mw. Boender, Mw. Vissers  
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Oudejaarscollecte 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Koster :  Hr. Swier 
Autodienst : op aanvraag 
 
1 januari 2023 – 10.00 uur Nieuwjaar 
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. de Kroon, Mw. Jonkman 
Organist : geen opgave ontvangen 
Collectes : Kerk en Inlia 
Kinderkerk : vakantie 
Koster : Hr. Lasschuit 
Autodienst : Op aanvraag 
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8 januari – 10.00 uur   
 
Voorganger : Ds. H. Haandrikman, Enkhuizen 
Ambtsdragers van Dienst : Hr. Veenstra, Mw. Vissers 
Organist : geen opgave ontvangen 
Collectes : Kerk en Amnesty International 
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff 
Koster : Hr. Visser 
Autodienst : Op aanvraag 
 
15 januari – 10.00 uur 
 
Voorganger : Dhr. E.J. Tillema MA, Warmenhuizen 
Ambtsdragers van Dienst ; Hr. Verbeek, Mw. Broekstra 
Organist : geen opgave ontvangen 
Collectes : Kerk en de Luisterlijn 
Kinderkerk :       Willie Visser 
Koster : Mw. Maassen 
Autodienst : Op aanvraag 
 

Ter Overweging  
 

Voor de Kerstperiode 
 

Antwoord 
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– –

 
  

 

Met hart en ziel. 
  (melodie: Lied 486 Midden in de winternacht). 

 
Een lied wat met hart en ziel gezongen wordt. 
Ik kreeg het van iemand, zonder naam van de schrijver/schrijfster. 
Het is een actueel lied. Want onze samenleving laat ook haar harde kanten zien.  
Deze tekst is een uitnodiging om te voelen wat belangrijk is ... 
niet alleen met Kerst maar het hele jaar. 
 
Lichtgroet van ds. Corry Nicolay 

 
 Ogen heb je om te zien, waar je van kunt dromen. 

 Oren heb je om elkaars, droom te kunnen horen. 
 Pijn en moeite, lief en leed, liedjes die je nooit vergeet. 

 En een troostend woord, wordt het diepst gehoord 
 in een hart vol nog steeds 

  niet vervulde dromen.... Eindelijk gekomen. 
 

 Mensenkind  heb jij het hart, dromen te geloven? 
 Zie je lichtjes in het zwart, van de lucht hierboven? 
 Durf je leven in het licht, van dat mooie vergezicht, 

 dat je hart verwarmt, en je lijf omarmt 
 dat een voorproefje is 

 van je diepste dromen.....? Eindelijk gekomen. 
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Als je oog hebt voor elkaar, luisterende oren, 
 worden oude dromen waar, als opnieuw 

geboren. 
 Hemels licht breekt onverwacht, door het 

donker van de nacht, 
 als een mensenkind, zijn bestemming vindt 

 in een stal, lang verwacht 
 in je stoutste dromen. Eindelijk gekomen. 

 
 

 
Adventsweken, Kerst en Nieuwjaar 

 

 

geboren is.  Bijvoorbeeld:  ‘Juda verwekte Peres en Zerach uit Tamar’.  Zo 

 
 

 

 

verloopt de dienst een beetje anders dan ‘gewoon’ 
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boek Genesis verteld wordt dat de aarde na zes dagen ‘voltooid’ werd, zo 

 
 

 
 

 
niet in hun ‘vrije tijd’. 

 
 
 

De kerkdienst heeft die dag het karakter van een ‘Ochtendgebed’ 
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Bij de diensten 
 
Oecumenisch Leesrooster voor de 
zondagen  
 

4 december    Tweede zondag van Advent 
 
Kleur paars: tijd van voorbereiding 
Lezingen: Ruth 4: 13-17 en Matteüs 1:5 
 
Ruth 4: 15 
Hij zal  je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, 
want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven 
zonen heeft hem gebaard. 
 
11 december    Derde zondag van Advent 
 
Kleur paars: tijd van voorbereiding 
Lezingen: Jozua 2: 15-24 en Matteüs 12: 46-50 

Jozua 2: 18 
Wanneer we dit land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het 
venster binden waardoor je ons hebt laten zakken. Zorg er dan voor dat 
je vader en moeder, je broers en je hele verdere familie bij je in huis zijn. 
 
18 december    Vierde zondag van Advent 
 
Kleur paars: tijd van voorbereiding 
Lezingen: Genesis 38: 24-30 en Matteüs l: 1-17 
 
Genesis 38: 26 
Juda herkende ze en zei: ‘Zij is onschuldig maar ik niet, want ik heb haar 
niet aan mijn zoon Sela gegeven.’ Hij had geen tweede keer gemeenschap 
met haar. 
 
 24 december                 Kerstavond 
 
Kleur wit: reinheid en onschuld 
Lezingen: Titus 2: 11-14 en Lucas 2: 1-20 
 
 

10



Lucas 2: 11 
Vandaag is in de stad van David een redder geboren. Hij is de Messias, 
de Heer. 
 
25 december            Kerst 
 
Kleur wit: reinheid en onschuld 
Lezingen: Hebreeën 1: 1-12 en Johannes 1: 1-14 
 
Johannes 1: 4 en 5 
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het 
licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen. 
 
31 december    Oudjaar 
 
Kleur wit: reinheid en onschuld 
Lezingen: Romeinen 8: 31b-39 en Lucas 12: 35-40 

Lucas 12 : 40 
Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip 
waarop je het niet verwacht. 
 
1 januari 2023   Nieuwjaar 
 
Kleur wit: reinheid en onschuld 
Lezingen: Handelingen 4: 8-12 en Lucas 2: 21 
 
Lucas 2:21 
Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg 
hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot  
van zijn moeder was ontvangen. 
 
8 januari    1ste zondag na Epifanie 
 
Kleur wit: reinheid en onschuld 
Lezingen: Efeziërs 3: 1-12 en Matteüs 2: 1-12 
 
 Matteüs 2: 6 
“En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder 
de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël  
zal hoeden.”  
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15 januari    2de  zondag na Epifanie 
 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop 
Lezingen: Romeinen 4: 1-12 en Johannes (1: 29) 2: 1-11 
 
 

Van de Diaconie 
 
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn: 
 
16 oktober - Kerk €  66,20  - St. Baanbreker €    101,20 
23 oktober - Kerk      67,20 -  Merakel        125,00 
  2 november - Kerk    28,40 - Dorcas           54,50 
 6 november - Kerk    52,75 - St. MAF          78,25 
13 november - Kerk    42,15 - Leger des Heils          75,50 
20 november - Kerk     73,85 Inloophuis Pisa           89,10 
 

Bloemen waren er voor:: 
 
Fam. Mosselman, Mw. Jeunink en Mw. Pietersen,  
Hr. Blom sr. , Mw. Kooiman, Kinderen van dhr. De 
Vries en Mw. Moonen 
 

 
Toelichting bij de collectes 
4 december – Kerk in Actie 
 
11 december  - Liliane fonds 
 
Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van 
de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en 
omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer armoede. De 
grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Ze worden 
belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke 
uitsluiting en stigma’s. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en 
toekomstkansen van deze kinderen. 
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18 december –  
 
 
De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die vakanties organiseert 
voor mensen met een beperking. 
Ze organiseren bootreizen, busreizen en hebben vakantieparken. Steeds 
met ruim voldoende en deskundige begeleiding. 
Zij geven mensen een kans op vakantie die dat zonder hun hulp nooit 
zouden kunnen doen. Mensen worden daardoor uit hun isolement 
gehaald en hebben de kans hun leven meer glans te geven. 
 
24 december en 25 december  – Kinderen in de Knel 
 
Zie de bijdrage van het ZWO  op pagina 19 
.
31 december - Oudejaarscollecte 
 
1 januari 2023 – Inlia 
 
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met 
Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor 
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. 
 
 
8 januari – Amnesty International 
 
Wij zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. In 
meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, 
menselijke waardigheid en gelijkheid. We weten waar we een verschil 
kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. 
Dit doen we namelijk al meer dan vijftig jaar. 
 
 
15 januari – (Sensoor)  
 
 
In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De 
Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die 
behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van 
de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1500 
vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige 
beroepskrachten. 
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Actie Voedselbank 
 
Op 16 oktober hebben we een actie gehad voor de voedselbank. 
Door de snel verslechterende situatie voor veel mensen als gevolg van de 
enorm sterk stijgende prijzen van heel veel dingen, wordt er steeds meer 
gevraagd van de voedselbank. 
Ook omdat 1 van de grote leveranciers van hen; supermarkt Deen; is 
overgegaan in andere handen, komt er minder binnen.  
(niet alle andere supermarkten blijken even gul voor de voedselbank te 
zijn als dat Deen dat was....helaas!!!) 
De voedselbank had daarom een noodkreet gestuurd naar hun 
sponsoren met de vraag om “wat meer voor hen te doen”. 

 
Nu steunen wij al de voedselbank met 
2 collectes per jaar, maar binnen de 
diaconie vonden we toch dat het op 
onze weg lag aan het verzoek 
tegemoet te komen. Dus is besloten 
een extra gift te doen, maar ook de 
gemeente erbij te betrekken door een 

inzamelactie. Die we op 16 oktober hebben gehouden.  
En.....die actie is een groot succes geworden!!!! 
Dank aan allen die zo gul hebben bijgedragen.  
Een echt heel volle auto met houdbare etenswaren konden we op 17 
oktober in Hoorn afleveren, en de medewerkers aldaar waren er heel erg 
blij mee. 
Dit succes is voor de diaconie dan ook aanleiding om een dergelijke actie 
jaarlijks te gaan doen, en u mag dus volgend jaar oktober weer een 
inzamelactie verwachten. 
 
De diaconie 
 

Bedankjes…….bedankjes……..bedankjes 

Een rood autootje stopt voor 't huis. Ja, de mevrouw die uitstapt komt ons 
bekend voor en komt naar onze voordeur. Bij 't opendoen staat daar mevrouw 
Broekstra met een prachtig boeket wat mij door de kerk wordt aangeboden 
voor mijn 80 ste verjaardag. Wat een verrassing! 
 
Met dit berichtje wil ik daarvoor heel hartelijk bedanken. 
 
Gré Bouw  
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Bedankt 
 
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en telefoontjes, die 
ik heb gekregen tijdens mijn ziek zijn. 
Het is fijn om gesterkt te worden door de gemeente, dat doet me goed. 
 
Vriendelijke groet 
Mieke van Meer 

 
 
 
 

 

 

 

Lieve mensen, heel hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die we kregen 
n.a.v. het ongeluk van onze jongste dochter. 
Haar herstel gaat langzaam, maar haar dochter van 3 maanden brengt heel 
veel levendigheid in ons gezin! 
We kijken uit naar het moment dat ze weer zelfstandig voor hun baby kunnen 
zorgen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Frits en Rudy Meuzelaar. 

Graag wil ik bedanken voor de bloemen die ik kreeg na mijn operatie op 26 
oktober. 
Ook voor de kaartjes, telefoontjes en het bezoek. Wat fijn die belangstelling 
naar elkaar toe. 
Mijn heup herstelt goed en hopelijk loop ik binnenkort weer als een kievit. 
   
Groeten Hanneke Simons 

Hartelijk dank voor de mooie bloemen en vele kaarten die ik vanuit de kerk 
heb mogen ontvangen. Warme groet, Caroline Jonkman 
 
Met vriendelijke groet, 
Caroline Jonkman 
 

Hartelijk dank 
 
Op mijn verjaardag 4 november jl. werd ik verrast met een prachtige ruiker 
Bloemen, gebracht door Hillie. 
Nog een dubbelwoord van dank, omdat Hillie’s man in het MCC lag na een 
zware operatie. Mijn respect daarvoor! 
 
Aaf Verhoef 
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Van het Pastoraal Team 
 

Kerstmiddag voor Senioren.  
 

Op 20 december a.s. wordt er na jaren 
van Corona weer een Kerstmiddag 
gehouden, aanvang 15.00 uur.  
 
Na een gezellig samenzijn met koffie-thee 
etc. waarbij we met  
elkaar van gedachten kunnen wisselen gaan 
we de kerkzaal binnen   
om weer als vanouds bekende kerstliederen 
te zingen onder   
orgelbegeleiding van Piet Spoelstra.  
Wat zal dat weer een feest zijn onze 

De dag waarop ik mijn 75ste verjaardag vierde, werd op feestelijke wijze 
bevestigd door de schitterende bos bloemen die Nel Kleton namens onze kerk 
bracht. 
 
Dank daarvoor. Het was een genoegen deze hulde in gezondheid te mogen 
ondergaan. 
 
Met hartelijke groet, 
Frits Meuzelaar 

Nooit is het ervan gekomen om in de afgelopen jaren dat onze oudste zoon 
bij ons thuis was, omdat hij het leven even niet meer aankom, om een 
bedankje te plaatsen voor de belangstelling en de bloemen die we regelmatig 
mochten ontvangen van de kerk. 
We hebben dit altijd zeer gewaardeerd. Alsnog onze oprechte dank daar 
voor. 
Onze zoon woont inmiddels, sinds kort, weer op zichzelf en dat gaat goed. 
Voor ons betekent het: loslaten, bidden en vertrouwen en vooral 
dankbaarheid dat we de kracht hebben gekregen om dit samen te dragen. 
 
Hartelijke groet, 
Wim en Rika Verburg 
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stemmen weer volop te gebruiken  
om de geboorte van onze Heer te vieren.  
 
Na het slotakkoord van het Ere zij God gaan we met elkaar van een   
heerlijke broodmaaltijd genieten en niet te vergeten met de bekende soep  
van An.  
 
U kunt u opgeven bij An, telefoon 520886.  
 
Allen hartelijk welkom op 20 december!  
 
We zien allen uit naar uw komst!  
Namens ons Pastoraal Team, Rim de Kroon, voorzitter  

 
Verslag Seniorenmiddag 
 
Dinsdag 11 oktober kwamen de ouderen van onze kerk op uitnodiging 
van het pastorale team naar de kerk voor een gezellige middag met film 
en bingo. 
We kwamen in grote getale (43) want er zijn veel ouderen in onze 
kerkelijke gemeente. 
Bij onze binnenkomst was er al een geroezemoes van gepraat en gelach 
en de dames van het team waren druk bezig met het schenken van koffie 
en thee met daarbij de traktatie van een gevulde koek. 
Met de tik van een lepeltje tegen haar 
kopje verkreeg An de Kroon de gewenste 
stilte om ons welkom te heten. Ze 
memoreerde in haar inleidende woord 
het feit dat Piet & Olga Spoelstra 
kortgeleden 60 jaar getrouwd waren, 
maar dat Piet helaas wegens een 
andere afspraak niet aanwezig kon zijn. 
Gelukkig toverde An uit haar hoge hoed 
nog een ander bruidspaar dat in juni 
van dit jaar hun 50- jarige huwelijk vierde, 
n.l. Riekie & Jouke Huitema! 
Hierop barstten we allemaal uit in een luid ‘Lang zullen ze leven’-zang! 
Dit paar, dat al een paar jaar in Delfgauw woont, mag nog graag de 
ontmoetingen in hun voormalige kerk meemaken! 
Vervolgens werden we uitgenodigd om naar de kerkzaal te komen om 
een film over de restauratie van onze kerk te zien. Vooraf toegelicht door 
Wim Puister. Hij slaagde erin om van een 3 uur durende film een 
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uitzending van 25 minuten te maken. Heel knap gedaan! 
Verbazingwekkend om te zien hoe uit de enorm vervallen toestand van 
destijds deze prachtige kerk ontstaan is. 
Weer terug in de consistorie nam Wiepko nog even het woord om wat 
meer over de uit het lood staande toren te vertellen. 
Daarna kon de bingo beginnen en Rim die de getallen zou noemen 
vertelde dat hierbij een nummerbord gebruikt wordt dat ooit nog door 
Seger de Vries gemaakt was. Een mooie herinnering aan Seger die dit 
jaar op 97-jarige leeftijd overleed. 
Er waren mooie prijzen en tijdens de 3 spelletjes werden we voorzien van 
drankjes en lekkere hapjes. Bij het derde spelletje werden 2 hoofdprijzen 
vermeld. Een door Jaap Boender geslagen munt van de dijk Enkhuizen-
Lelystad en een door mij gehaakt popje, waarvan An bij de overhandiging 
ervan uitriep: “O, ik hoop dat ik dat win!” 
En raad eens wat? Ze won het! 
Al met al een heel geslaagde middag waar we met plezier op terugkijken! 
En een dankwoord aan het pastorale team is hier zeker op zijn plaats!! 
 
Jos Mosis 
 

LEVENSBOEK: 
 
De afgelopen 2 maanden zijn we met een groep van 7 personen  bij 
elkaar geweest om over ons levensverhaal te praten. In 5 bijeenkomsten 
vertelden we elkaar over de ervaringen in ons leven vanaf onze geboorte 
tot op heden. De gesprekken waren open en respectvol naar elkaar toe. 
Wat er binnen de groep besproken werd blijft binnen de groep. Zo 
groeide er vertrouwen onderling. Er werd geen discussie gevoerd, maar 
men stelde elkaar wel, soms indringende, vragen. 
Alle  7 personen die aan deze gesprekken deel namen vonden het zo 
waardevol dat we besloten hebben de gesprekken ongeveer één keer per 
maand  voort te zetten. 
 
Indien er genoeg interesse is wordt er een nieuwe groep  “Levensboek” 
gestart en wel op woensdagmiddag 1 februari  2023 van 14.00- 16.00 
uur . Een groep bestaat uit 5-7 mensen.  Mocht u het fijn vinden hieraan 
deel te nemen belt u mij dan op. Ook mensen, die geen lid zijn van onze 
kerk  worden  hiervoor van harte uitgenodigd.   Iets voor  uw buurman, 
buurvrouw of  kennis? 
Mocht u meer willen weten aarzel dan niet contact met mij op te nemen. 
Trudie Boender – tel. 0228 542614 
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Open Kerk in de Oude Kerk te Stedebroec: 
 
De Open kerk zoals we die afgelopen jaar een aantal keer gehouden 
hebben blijkt succesvol te zijn. 
Er komen mensen uit onze kerk, maar ook mensen die geen lid zijn van 
onze kerk. Dat is fijn.  
Er ontstaan vaak zinvolle en plezierige gesprekken. Ook  de mogelijkheid 
even de kerkzaal in te lopen, een kaarsje aan te steken of zoals de laatste 
keer te luisteren naar het orgelspel  van Piet Spoelstra wordt als 
waardevol ervaren.  
We hebben dan ook besloten om hier mee door te gaan in 2023 en wel 
op elke 3de woensdagochtend van de maand van 10-12 uur. Er zijn steeds 
2 gastvrouwen aanwezig en ook onze predikant loopt regelmatig binnen.  
Iedereen is van harte welkom ook 
 
Van de ZWO 
 
Kerstcollecte 24 en 25 december 
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland 
 
Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken 
maken een levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te 
maken met honger en dorst, onveiligheid en 
uitputting. Soms raken ze onderweg hun familie 
kwijt. En bereiken ze eenmaal de kust, dan kan hun rubberboot zomaar 
meedogenloos teruggeduwd worden de zee op. Lukt het hen wél in 
Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het welkom waar ze op 
hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele  tenten, blootgesteld aan 
kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel 
jarenlang.  
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland.  
Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen - 
direct na aankomst - en helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor 
kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en 
kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene 
ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er 
taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun 
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asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten 
en onderdak.  
Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw 
gift is onmisbaar. Van harte aanbevolen. 
 
Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de 
vluchtelingenkinderen in Griekenland andere Kinderen in de Knel 
projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via  
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen 
in de Knel Kerst. 
 
Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst  

 
Van het college van kerkrentmeesters 
 
Stichting Woonvermogen – een investering met sociale impact! 
 
Zoals u wellicht weet, kan onze gemeente beschikken over een aanzienlijk 
vermogen, dankzij de verkoop van enkele grondpercelen. Wij streven 
ernaar deze gelden voor langere tijd te behouden.  Onlangs werd het 
College van Kerkrentmeesters door de SKG (Stichting Kerkelijk 
Geldbeheer) gewezen op een mogelijkheid tot investeren met een sociale 
impact in Nederland en wel in de Stichting Woonvermogen van het Leger 
des Heils. 
Deze stichting realiseert woonvormen voor (ex-)cliënten van het Leger 
des Heils. Het gaat daarbij om compacte, betaalbare woningen voor 
mensen die de reguliere opvang zijn ontgroeid, maar nog steeds een 
geborgen omgeving nodig hebben. Zij kunnen dan hun eigen leven weer 
opbouwen. Op die manier wordt er gezorgd voor een betere 
doorstroming uit de maatschappelijke opvang, waar mensen lang moeten 
wachten op betaalbare, meer zelfstandige woonruimte. 
 
Wij hebben aan de Kerkenraad voorgesteld om deel te nemen aan het 
project Woonvermogen, door middel van een lening aan deze stichting, 
voor een periode van 10 jaar, waarbij de lening wordt gegarandeerd door 
het Leger des Heils. Hiermee ging de Kerkenraad akkoord. 
 
Alle deelnemers aan de stichting (reeds gestart in 2020) werden 
onlangs uitgenodigd voor een informatiedag in Amsterdam en ik had het 
genoegen om, op 11 oktober, hieraan deel te nemen. 
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Wij, de investeerders, bestuurders van de stichting en medewerkers van 
het Leger des Heils, werden ontvangen en verwelkomd op een 
rondvaartboot en vervolgens via de mooie Amsterdamse grachten 
gebracht tot aan het Majoor Bosshardthuis, midden in de “rosse buurt”. 
Hier kregen we een idee van het indrukwekkende werk van de 
medewerkers van het Leger des Heils in Amsterdam in deze moeilijke 
omgeving en van hetgeen zij kunnen betekenen voor iedereen die op één 
of andere manier hulp nodig heeft. Het bezoek aan het Majoor Bosshardt 
museum gaf ook een goed beeld van alles, wat deze kordate en zeer 
gelovige vrouw voor Amsterdam en omgeving heeft betekend. N.B.: zij 
werd, als jonge heilssoldate, met 100 gulden en een vlag naar 
Amsterdam gezonden en moest zich daarna maar zien te redden… 
 
De boot bracht ons hierna naar een project van 102 appartementen 
voor ouderen, dat momenteel onder financiering van Woonvermogen 
helemaal wordt gerenoveerd en aangepast aan de huidige eisen. Door 
het Leger des Heils werd met nadruk gemeld, dat de activiteiten van de 
stichting zich niet beperken tot Amsterdam, maar dat vergelijkbare 
projecten ook ontwikkeld worden in bijv. Utrecht, Emmen, Terneuzen en 
andere plaatsen. 
 
Al met al was dit een prima gelegenheid, om een nog completer beeld te 
krijgen van de stichting Woonvermogen en bevestigd te worden in ons 
idee, dat deze investering met sociale impact een hele goede is! 
 
Ed Swier (Secr. Kerkrentmeesters) 
 
 

Verhaal voor jongeren 
Door Stephan de Jongh 
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–

–

Stel je voor, wij, de adellijkste en duurste kostbaarheden die er maar zijn!’

‘Gelukkig maar, vrinden, eindelijk zijn w
waar we horen’, zei de pot met goud. ‘Zeg dat wel’, 
antwoordden de potten met mirre en wierook. ‘Hier 

onze eervolle plaats in het paleis.’
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agelijk: ‘Wat is er gebeurd? Het lijkt wel alsof sinds dat bezoek aan 

in Bethlehem in hemelsnaam gebeurd?’

INLEVERDATA KOPIJ SAMEN 2023 

 
Inleveren Verschijning 
   4 januari  15 januari  
15 februari   26 februari 
22 maart     2  april 
26 april       7 mei   
   7 juni   18 juni  
19 juli   30 juli  
30 augustus   10 september    
11 oktober   22 oktober  
 22 november   3 december  
27 december   7 januari 2024 

De Redactie wenst u gezegende 
Kerstdagen en een 

Voorspoedig Nieuwjaar 
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