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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: Hr. D. Verbeek, tel. 52 52 40 
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  

 
15 januari - 10.00 uur   

Voorganger : Dhr. E.J. Tillema MA, Warmenhuizen 
Ambtsdragers : Hr. Verbeek en Mw. Broekstra 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Sensoor’- ‘de Luisterlijn’ 
Kinderkerk : Willie Visser  
Koster : Mw. Maassen 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

22 januari - 10.00 uur   

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers : Mw. Boender en Hr. Dudink 
Organist : Mw. Schuijtemaker  
Collectes : Kerk en Nederlands Bijbelgenootschap 
Kinderkerk : Geeske Dudink   
Koster : Hr. en Mw. De Vries 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

29 januari - 10.00 uur       

Voorganger : Majoor E. Wubbema, Bovenkarspel 
Ambtsdragers : Mw. Boender en Hr. Toering 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en St. Voedselbank West-Friesland 
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff 
Koster : Hr. Swier 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 
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5 februari - 10.00 uur   zondag Septuagesima 
  Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers : Mw. Simons, Hr. Meijer, Mw. Lasschuit en      
  Hr. Swier 
Organist  : Hr. Spoelstra  
Collectes : Kerk en Werelddiaconaat Watersnood 
Kinderkerk : geen kinderkerk  
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

12 februari - 10.00 uur  zondag Sexagesima   

Voorganger : Mw. E. Jeunink, Berkhout 
Ambtsdragers : Mw. De Kroon en Mw. Jonkman 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Stichting June 
Kinderkerk : Willie Visser 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

19 februari - 10.00 uur  zondag Quinquagesima   

Voorganger : Mw. Ds. H. Borst, Enkhuizen  
Ambtsdragers : Hr. Veenstra en Mw. Vissers  
Organist : Mw. Janssen  
Collectes : Kerk en Stichting Kartini 
Kinderkerk : Geeske Dudink 
Koster : Mw. Dudink 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

26 februari - 10.00 uur  zondag Invocabit  -  
  eerste zondag 40 dagentijd 

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers : Hr. verbeek en Mw. Broekstra  
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en 40 Dagenproject 
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff 
Koster : Mw. Maassen 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

5



 

 

Bijbelzondag 22 januari 2023 

Braillebijbels voor Sri Lanka 
 
Bijna 2% van de bewoners van Sri Lanka is blind. Veel mensen 
lopen met een boog om hen heen, ook omdat blindheid vaak 
gezien wordt als straf voor een slecht leven. Het 
Bijbelgenootschap van Sri Lanka wil daarom graag braillebijbels 
geven aan de blindenscholen, want die vragen daarnaar. Met een 
braillebijbel kunnen blinden in kerkdiensten en 
bijbelstudiegroepen zelf meelezen in de Bijbel, wat het gevoel 
van zelfvertrouwen en zelfstandigheid versterkt. Onze 
collecteopbrengst zal bestemd worden om de uitgave van de 
braillebijbels mede te bekostigen. 
 
Wij zullen in de kerkdienst op 22 januari ‘De genezing van de 
blindgeborene’ lezen, in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 
9. Een flink stuk tekst, 41 verzen. Als u het hoort begrijpt u dat 
het één samenhangend geheel is en dat daar niet zomaar verzen 
uit weggelaten kunnen worden. 
 
Bijbelvertaling en kerkdienst 
 
In 2004 bracht het Nederlands Bijbelgenootschap een nieuwe 
vertaling van de Bijbel uit, als opvolger van de vertaling van 
1951. Op de vertaling van 2004 werden meteen en in de 
daaropvolgende jaren veel verbeteringen aangedragen, die 
geleid hebben tot een nieuwe Nieuwe Bijbel Vertaling, de 
NBV21.  Deze vertaling werd aanbevolen voor gebruik in de 
kerkdiensten van de Protestantse Kerk in Nederland. 
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In de Oude Kerk van Stede Broec is een exemplaar van deze 
vertaling aanwezig, maar ik gebruik de Herziene Statenvertaling 
van 2010. 
 
Het is een verademing daarin teksten te horen in taal die iets 
weet op te roepen, iets weet te wekken: een vraag, een gedachte. 
Taal die een zekere grootsheid, diepgang ademt. Het is een 
misvatting dat als je de Bijbel maar in zo gewoon mogelijke taal 
vertaalt, dat iedereen het dan meteen kan begrijpen. Onzin. De 
zaak die in de teksten aan de orde komt begrijp je nooit meteen. 
Er is telkens opnieuw uitleg en vertolking nodig. Je moet je ertoe 
willen zetten. Tijd nemen. Je concentreren. 
Denk niet dat er een kortere sluiproute is. De geschreven 
woorden moeten op een of andere manier levende woorden voor 
je worden. En dat heb je als vertaler niet in de hand. En als 
preker evenmin. Je mikt daarop. En daarom moet de ruif van de 
taal eerder hoger dan lager gehangen worden. Er is méér dan 
omgangstaal en de vlakke en verloederde taal die radio en 
televisie dagelijks over ons uitstorten. 
 
Het is goed bedoeld, zo’n nieuwe NBV vertaling. Er is 
ongelooflijk veel werk voor verzet. Met hart en ziel. Het is een 
poging om begrijpelijk Nederlands te maken van Hebreeuwse en 
Griekse teksten, maar in mijn ogen is het een onderschatting van 
mensen. Je gaat er vanuit dat de mensen voor je maar een kleine 
woordenschat hebben en geen gevoel voor taal. En omdat je als 
vertaler en uitgever bang bent om ‘elitair’ of ouderwets 
gevonden te worden, ga je dan maar gewoon doen. Je moet 
mensen niet onderschatten en denken dat ze dichterlijke, 
klassieke taal niet kunnen volgen. 
Een betrouwbare, correcte, dichterlijke vertaling kan helpen om 
ons boven het platland te verheffen en het domein van het geloof 
te betreden. 
 
 N.J. van Rijswijk 
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Het Oecumenisch Leesrooster voor de zondagen: 

 
15 januari     tweede zondag na Epifanie        
Kleur groen, van barmhartigheid en hoop. 
Lezingen: Romeinen 4: 1-12 en  
Johannes (1: 29) 2: 1-11 

‘Is dat uw zaak of mijn zaak?...Mijn uur is nog niet 
gekomen.’ 9Johannes 2: 4) 

 
22 januari     derde zondag na Epifanie 

Kleur groen, van barmhartigheid en hoop. 
Lezingen: 1 Korintiërs 1: 1-9 en Matteüs 4: 12-22 

‘Begin een nieuw leven, want het hemelse koninkrijk is dichtbij.’  
(Matteüs 4: 17) 

  
29 januari     vierde zondag na Epifanie 

Kleur groen, van barmhartigheid en hoop. 
Lezingen: 1 Korintiërs 1: 18-31 en Matteüs 5: 1-12 

Hij nam het woord en begon hen te onderwijzen.  
(Matteüs 5: 8) 

 
5 februari     vijfde zondag na Epifanie, Septuagesima  

Kleur groen, van barmhartigheid en hoop.Jesaja 43,9-12  
Lezingen: 1 Korintiërs 2: 1-5 en Matteüs 5,13-16 

Jezus zei: Jullie zijn het licht der wereld. (Matteüs 5:14) 

 
12 februari     zesde zondag na Epifanie, Sexagesima 

Kleur groen, van barmhartigheid en hoop. 
Lezingen: 1 Korintiërs 2: 6-11 en Matteüs 5: 17-26 

Jezus zei: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en farizeeën niet 
ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het rijk der hemelen. 
(Matteüs 5: 20) 
 

8



 

19 februari     zevende zondag na Epifanie, Quinquagesima  

Kleur groen, van barmhartigheid en hoop. 
Lezingen; 1 Korintiërs 3: 16-23 en Matteüs 5: 33-48 

Jezus zei: Als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan?  
(Matteüs 5: 46) 
 
26 februari     eerste zondag van de 40 dagentijd, Invocabit 

Kleur paars, van inkeer en verootmoediging. 
Lezingen: Romeinen 5: 12-21 en Matteüs 4,1-11 

Jezus zei, weg, satan; er staat geschreven: De Heer uw God zult gij 
aanbidden en Hem alleen dienen. (Matteüs 4:10) 
 
 

27 november:  Kerk  €     81,55  Diensten Begijnhof €   132,80 

  4 december :  Kerk €     49,30  Kerk in Actie  €   103,50 

11 december : Kerk €     67,45  Lilianefonds  €   105,10    

18 december : Kerk €     64,20   Zonnebloem  €   137,40 

24 december : Kerk €   165,86  Kinderen in de Knel €   295,75 

25 december : Kerk €   101,00  Kinderen in de Knel €   170,75 

31 december :    Kerk €   111,10    

        1 januari :   Kerk €     43,60  Inlia         €     63,90 

Bloemen waren er voor: 
Fam. Mantel, Dhr. Vervelde, Dhr. Jurg, Fam. Mosselman, Mevr. Puister, 
Fam. Bouw en Mevr. Kouwenhoven. 
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                                      Op zondag 15 januari start actie kerkbalans 2023.                    
                                        Het drukwerk is gemaakt en de enveloppen zijn  
                                        gevuld en over de looplijsten verdeeld.  
                                        De inkomsten van actie Kerkbalans blijven voor onze  
                                       kerk een belangrijke bron van inkomsten.  
                                      We hebben dit jaar een sluitende begroting, waarbij                    
                                   we er rekening mee hebben gehouden, dat de                
                              energiekosten fors hoger kunnen zijn.  
In de brief die u ontvangt staat een verkorte begroting 
met de belangrijke posten. 
 
Dank aan alle lopers, die weer meedoen en samen met u 
verwachten weer een succesvolle actie kerkbalans. 
 
Kerk en toren 
 
Het afgelopen jaar hebben we de lopende 6 jaarlijkse onderhoudsperiode 
voor het kerkgebouw in de herfst afgerond met het schilderen van goten, 
ramen en deuren.  
Een nieuwe subsidie van het rijk voor de komende periode van 6 jaar ( 2023 
– 2028 )  is aangevraagd en inmiddels toegekend.  
Dat betekent dat we 50 % subsidie krijgen op de onderhoudskosten voor de 
buitenkant van het gebouw. 
Binnen zijn de wanden onder de ramen in de kerk geschilderd en ook de 
keuken is bijgewerkt. 
Voor de toren hebben we éénzelfde regeling, maar deze periode loopt 
anders. Volgend jaar is de toren v.w.b. schilderwerk aan de beurt. 
 
Verlichting 
 
Ook wordt ernaar gekeken of we via led lampen het verbruik van elektra 
kunnen verlagen.  
 
 
Hottem Veenstra
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De Leerhuiscommissie “Cultuurgroep Stede Broec” nodigt u 
graag uit voor een nieuwe Leerhuisavond.  
We zijn blij dat we -na onvoorziene uitval van een al eerder 
aangekondigde avond- u nu een ongetwijfeld interessante avond 
kunnen bieden met religiewetenschapper  
Dr. ERNST VAN DEN HEMEL. 

 

 
Het onderwerp van deze avond zal zijn:  “POPULISME EN RELIGIE:  
EEN TERUGKEER VAN HET CHRISTENDOM IN DE 21STE EEUW?” 
                              
Pim Fortuyn, Geert Wilders, Thierry Baudet, zomaar een greep uit politici die 
in de 21ste eeuw furore maken met polariserende politiek. Ze spreken daarbij 
vaak over de 'Joods-Christelijke' cultuur, over het belang van Christelijke 
waarden of tradities van Nederland. Maar wat bedoelen ze daar mee? Is dit, 
zoals vaak gezegd wordt, slechts flirten met het Christendom of is er meer 
aan de hand?  

In deze lezing stelt Ernst van den Hemel aan de hand van een aantal 
voorbeelden de vraag wat de opkomst van populistisch rechts in Nederland 
met het Christendom te maken heeft. 
We bekijken citaten van Pim Fortuyn, Geert Wilders en politici van Forum voor 
Democratie en verkennen daarbij de manier waarop het Christendom 
terugkeert in de 21ste eeuw als heet hangijzer.  

 

Dr. Ernst van den Hemel is religie,- en 
literatuurwetenschapper. Hij promoveerde in 2011 
aan de Universiteit van Amsterdam in de 
Geschiedenis van het Christendom.  
Vanaf januari 2013 is hij Research Fellow aan het 
Centre for the Humanities van de Universiteit 
Utrecht en vanaf 2015 docent aan het 
departement Religiestudies van de Universiteit 
Utrecht. Daarnaast is hij verbonden aan de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen als secretaris/onderzoeker voor 
de Verkenningscommissie Theologie en 
Religiestudies.  
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Zoals u weet beperken de leerhuisavonden zich niet tot eenrichtings-verkeer. 
Na de pauze is er alle gelegenheid voor discussie. We verwachten dan ook 
een levendige gedachtewisseling.  

U bent van harte welkom! 

De Leerhuisavond wordt gehouden in De Oude Kerk, 
Zesstedenweg 189 in Grootebroek  
op donderdag 2 februari om 20.00 uur. 
 
Namens de Leerhuis- en Cultuurgroep Stedebroec,  

Albert Meijer. 

 
 
 

Toelichting bij de collectes. 
15 januari     Sensoor 

Sensoor is een telefonische hulpdienst. Mensen kunnen bellen als er 
“niemand meer is die luistert”. Helaas blijkt hier veel behoefte aan te zijn. De 
medewerkers van Sensoor kunnen naast een luisterend oor ook 
daadwerkelijk hulp bieden door mensen de juiste weg te wijzen. 
 
22 januari                                                                                    

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging die zich 
bezighoudt met de vertaling van de Bijbel, verspreiding van bijbels en 
voorlichting over de Bijbel.  
De organisatie ontstond in 2021 uit een fusie van het Nederlands 
Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap. 
Het NBG brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen 
in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen 
wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en 
onze weg verlicht. 
 
29 januari     St. Voedselbank West-Friesland 

Deze Stichting is een 100% vrijwilligersorganisatie  
zonder winstoogmerk en is niet politiek of religieus  
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gebonden. De voedselbank verstrekt op regelmatige basis een eenvoudige, 
voedzame maaltijd aan mensen die zich dat in een financiële noodsituatie niet 
kunnen veroorloven. Helaas blijkt dat nodig – ook in onze eigen omgeving.  
Vaak kan de voedselbank ook een rol spelen in het herkennen van “schrijnende 
gevallen” die meer hulp nodig hebben.  
Verder wil men voorkomen, dat goed voedsel wordt vernietigd. Daarom zorgt 
men ervoor dat deze nog voor consumptie geschikte producten beschikbaar 
komen voor hen die daaraan de meeste behoefte hebben. 
 
5 februari     Werelddiaconaat Watersnood 

Deze zondag is ooit gekozen vanwege de watersnoodramp, die in de nacht 
van 31 januari op 1 februari 1953 grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en 
Brabant onder water zette. Er waren bijna 1.800 doden en 72.000 mensen 
werden geëvacueerd en ook de materiële schade was groot. Uit heel de 
wereld is toen hulp geboden: voedsel en allerlei goederen om de slachtoffers 
te helpen. 
Uit dankbaarheid voor de hulp die toen ontvangen is, hebben de kerken een 
jaarlijkse zondag “Werelddiaconaat” op de eerste zondag van februari 
vastgesteld. Om die dankbaarheid ook in daden om te zetten en waar 
mogelijk zelf ook hulp te verlenen aan mensen en gebieden in de wereld die 
net als Nederland in 1953 in rampzalige omstandigheden verkeren 
 
12 februari     Stichting June 

Stichting June heeft als missie: het verbeteren van de levens-
omstandigheden in Gambia. 
Dit wordt gedaan door het uitvoeren van kleinschalige projecten zoals de 
bouw van scholen, een brug, diverse machines en waterputten. Daarnaast 
zorgt de stichting ervoor dat kinderen naar school kunnen door middel van 
sponsoring. Alle projecten worden uitgevoerd door Gambianen, waardoor zij 
ook inkomsten genereren. Stichting June is een onafhankelijke niet politieke en 
niet religieuze stichting. 

19 februari     Stichting Kartini 

Onderwijs in Indonesië staat open voor iedereen, maar zonder 
geld blijft de schoolbank een onbereikbare plek. Daarom 
bekostigen sponsorouders uit Nederland de schoolloopbaan 
van een kind.  
Kartini zorgt dat het geld goed terecht komt. Dat doen ze 

samen met de lokale stichting Permata Hati, wat ‘diamanten hart’ betekent. 
Deze groep van sociaal bewogen Indonesische professionals kent land en 
volk, de weg en de spraak.  
De werkers van Permata Hati en Kartini hebben veel persoonlijk contact en 
dat komt de effectiviteit ten goede. 
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Verslag van de kerstmiddag voor senioren 
   
Tijdens een van de 
diensten werd er verteld 
dat er weer een senioren-

kerstmiddag zou zijn. Na een aantal corona jaren weer iets leuks 
om naar uit te kijken. Opgeven bij An de Kroon die dan ook 
precies wist wie er zouden komen.  
Eindelijk was het 20 December en als een kind zich verheugend 
op iets leuks ging ik vol verwachting richting kerk.  
De parkeerplaats werd al aardig vol en wij werden warm welkom 
geheten in de entree.  
 
De tafels stonden weer in de bekende U-vorm leuk opgesierd met 
kerstdecoratie. Ieder nam zijn plekje in en na een 
openingsbabbeltje gingen wij aan de koffie of thee met heerlijk 
gebak. Dit was geschonken door Rieki en Jauke die 50 jaar 
getrouwd waren in de zomer. Even “Lang zullen zij leven” 
gezongen en wat pratende met de buren naast je en tegenover je 
ging de middag schrijdende voort. 

Na de koffie/thee kwamen de pittiger versnaperingen op tafel, 
wijn, fruitsappen, advocaat en mijn favoriet vruchtenbowl. De 
dames van de organisatie kwamen langs met schalen worst en 
kaas en op de tafel werden glazen met zoutjes gezet.  

Om ongeveer half vijf werden wij uitgenodigd om naar de 
kerkzaal te gaan. De verlichtte kerstboom en andere decoratie 
bracht je al in de kerstsfeer. Bij het binnengaan kregen wij van Rim 
de Kroon een boekje met kerstliederen en onder de juichende 
klanken van het orgel, dat weer virtuoos bespeeld werd door Piet 
Spoelstra, begonnen wij aan de eerste nummers die Rim ons 
opgaf.  
Ook werd een mooi gedicht voorgelezen.  
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Toen kwam ons kerstverhaal en zoals alle jaren werd dit 
voorgedragen door Trudie Boender. Er is een actrice aan haar 
verloren gegaan.  
Een verhaal wat in deze tijd speelde; een huftertje met maling aan 
god en gebod en die op kerstavond toch de warmte ervoer die hij 
van huis uit had meegekregen. Het was weer grandioos.  

Nog een aantal liederen en terug naar de consistorie waar de tafels 
opnieuw gedekt waren voor de maaltijd.   
Een keur aan vleeswaren, kaas en brood stond op tafel maar het 
hoogtepunt voor mij is altijd de soep. An de Kroon heeft zich zelf 
weer overtroffen zo lekker heb je hem haast nergens .Wij waren 
allemaal een plaatsje opgeschoven zodat er nu andere mensen 
naast je zaten. Gezellig weer een ander gesprek.  

Na de maaltijd werd er gedankt en de organisatie bedankt met een 
prachtig kerstboeket.  

Voldaan en helemaal in de kerstsfeer en met de kerstgedachte ging 
iedereen naar huis.  
Bedankt iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Ik kijk al weer 
uit naar de volgende keer. 
 
Bèa Veldhuisen-Pronk 
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Classispredikant Ds. Peter Verhoeff 

Oud. En Nieuw. 
Het oude jaar zit er op, het nieuwe is begonnen. Het was de 
bedoeling dat het oude met een klap zou eindigen. Eindelijk - na 
drie verloren finales – zouden we wereldkampioen voetbal worden. 
De bondscoach geloofde er in ieder geval heilig in. ‘I believe we can 
come an end.’ 
De afloop is bekend: erg ver kwam Nederland niet. Van Gaal 
excelleerde vooral op de persconferenties. De strafschoppen waar 
zo’n heisa over was gemaakt leken uiteindelijk nergens op. Maar 
vooral, en eerlijk is eerlijk: het elftal was gewoon niet goed genoeg. 
 
Was Messi dan de winnaar van het WK? Natuurlijk, er ging er maar 
een met de beker naar huis. Maar ik betwist dat hij nu de beste 
speler ooit is. Niemand kan zeggen dat hij geen geweldige speler is. 
Maar om de beste ooit te zijn is meer nodig. En met zijn wangedrag 
tegen Oranje declasseerde Messi zichzelf. Voorgoed. En da’s 
jammer. 
Genoeg voetbal. Voor de kerk ging 2022 er wel met een klap uit, 
maar ook dat was geen erg positieve. Twee dagen voor Kerst 
publiceerden alle media dat bijna 60% van de Nederlandse 
bevolking zich niet meer rekent tot een kerk of een 
levensbeschouwelijke groepering. 
Vooral onder katholieken gaat de ontkerkelijking in razend tempo. 
Protestanten doen het iets beter, maar laten we onszelf niet rijk 
rekenen. Onze eigen kerk verloor vorig jaar 66.000 leden. De islam 
blijft overigens constant, en andere religies groeiden een heel klein 
beetje. 
Deze cijfers passen in een trend die we al jaren zien. Kerken in Azië, 
Afrika en Latijns-Amerika zijn booming, maar de kerk in de hele 
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westerse wereld heeft het zwaar. Een makkelijke verklaring is er 
niet, secularisatie is een zeer gelaagd en complex fenomeen. 
Nu kan geen mens de kerk redden, maar toch valt er wel iets te 
zeggen. Onderzoek wijst immers uit dat jongere generaties de vorm 
van een kerkdienst niet erg aansprekend vinden. Kort samengevat: 
‘Het verkeerde moment. Eenrichtingsverkeer. En het gaat niet over 
mij.’ Niettemin zet de kerk tamelijk exclusief in op een dienst op 
zondagmorgen om 10 uur. 
Wonderlijk genoeg tonen alle onderzoeken tegelijk aan dat er grote 
belangstelling is voor zingeving. Ook jongeren zijn bezig met vragen 
als: wie ben ik, hoe kan ik leven? Hoe doe ik recht aan de aarde, 
mijn naaste en mijzelf? Allemaal vragen voor de kerk. We hebben 
alleen geen vormen om ze ter sprake te brengen op een manier die 
jongere generaties aanspreekt. 
Hoe mooi zou het zijn als we in het komende jaar naast oude en 
traditionele manieren, ook zoeken naar nieuwe vormen. Op een 
ander moment dan zondagmorgen. In dialoogvorm. En op een 
manier die gemeenschap sticht, want daar is behoefte aan. Nieuwe 
vormen, niet om de kerk te redden, maar omdat het evangelie het 
waard is.  
I believe we can come an end. 
 

 

OPEN KERK in ‘De Oude Kerk’ te 
Stedebroec, Zesstedenweg 189 
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. 
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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. 
 
 
 
 

 
Onze kerstcollecte  
voor Kinderen in de 
Knel heeft het mooie 
bedrag opgebracht 
van € 568.50.  
 
Deze bijdrage helpt 
op de volgende wijze: 

• Voor € 17 krijgt een vluchtelingengezin een maandelijks 
voedselpakket. 

• Voor € 30 krijgen 50 vluchtelingen eten en drinken na 
aankomst op Lesbos. 

• Voor € 250 per maand kunnen 10 vluchtelingenkinderen lessen 
volgen. 

Wij zijn hier erg blij mee en namens hen bedanken we u er voor. 

Voor het nieuwe jaar wensen wij u veel heil en zegen en we hopen 
dat U ons blijft steunen. 

Lidy, Corine en Clara 
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 Bedankjes 
 
 
   Heel hartelijk dank voor de warme woorden en de bloemen, cadeaubon  
   bij mijn afscheid als ZWO- lid afgelopen Startzondag.  
   De werkgroep wens ik toe dat zij ons bewust blijven maken om in actie te  
   blijven voor de naasten, ver weg en dichtbij.  

   Lieve groet, Marike Luckerhoff 

 
 
 
   Bedankt! 
   Voor ons 60-jarig huwelijk mochten we een prachtig boeket ontvangen. 
   Helaas kon ons feest geen doorgang vinden door ziekte van ons beiden. 
   Maar de bloemen gaven ons toch een blij gevoel. 
   Hartelijk dank daarvoor. 

   Bart en Gré Bouw. 

 
 
 
 
   Hartelijk dank voor de gelukwens en de prachtige bloemen die ik  
   mocht ontvangen. Hartverwarmend !  

   Pauline Kouwenhoven  

 
 
 
    
   Wij willen u hartelijk bedanken voor het mooie boeket bloemen dat wij  
   hebben ontvangen na de kerkdienst van 27 november.  

   Groet, Cor en Akkie Mantel  

 
 
 
   Op de vierde adventsdag werd ik verrast met een prachtig boeket bloemen.  
   Ik was er heel erg blij mee en heb er lang van kunnen genieten.                                                                                      

   Hartelijk dank, Henny Puister.  
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