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Kerkblad van de Protestantse Gemeente Stede Broec



 
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 

“Aan Tafel” op 13 maart a.s

“Waarom Nederlanders Passie
Spelen”

VERDER IN 
DEZE EDITIE 

‘Uit liefde voor jou’

‘De palmpasenhaan’

hemel over ‘waarom 

spelen’ n.a.v. –
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Kerkdiensten 
 
De kerkdiensten zijn ook online te volgen 
via  www.kerkdienstgemist.nl 
 

 
26 februari – 10.00 uur  Invocabit – 1ste zondag 40-dagentijd 
  
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Verbeek, Mw. Broekstra 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Kerk in Actie - 40dagentijd 
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff 
Koster : Mw. Maassen 
Autodienst : Op aanvraag 
 
5 maart – 10.00 uur  Reminiscere – 2de zondag 40-dagentijd 
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager  van Dienst : Mw. Gerding, Hr. Dudink 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Kerk in Actie - 40dagentijd 
Kinderkerk : Geen Kinderkerk 
Koster : Mw. en Hr. de Vries 
Autodienst : Op aanvraag 
 
12 maart – 10.00 uur  Oculi – 3de zondag 40-dagentijd 
   
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst   : Mw. Boender, Hr. Toering 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Kerk in Actie – 40dagentijd 
Kinderkerk       ; Willie Visser 
Koster : Hr. Visser 
Autodienst : Op aanvraag 
 
19 maart – 10.00 uur Laetare – 4de zondag 40-dagentijd 
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers van Dienst :  Mw. Simons, Mw. Lasschuit 
Organist       :  Hr. Spoelstra 
Collectes       : Kerk en Kerk in Actie – 40dagentijd  
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Kinderkerk       ; Ludo Luckerhoff 
Kosters       :  Hr. Swier 
Autodienst       : Op aanvraag 
 
26 maart – 10.00 uur  Judica – 5de zondag 40-dagentijd 
  
Voorganger       : Mw. A. Kraal, Venhuizen 
Ambtsdragers van Dienst : Hr. Meijer, Hr. Swier  
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Kerk in Actie – 40dagentijd 
Kinderkerk : Geeske Dudink 
Koster : Hr. Lasschuit 
Autodienst ; Op aanvraag 
 
2 april – 10.00 uur  Palmzondag  
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk   
Ambtsdragers van Dienst : Mw. de Kroon, Mw. Jonkman  
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Kerk in Actie – 40dagentijd 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Koster :  Mw. Maassen 
Autodienst : Op aanvraag 
 

Ter Overweging  
Veertigdagentijd 
 
Zondag 26 februari is de eerste van de zes zondagen voor Pasen. Op de 
woensdag daaraan voorafgaand - de Aswoensdag - begint de 
veertigdagentijd. Het getal veertig komt in de Bijbel voor om een periode 
van voorbereiding, loutering en bezinning aan te geven. Het volk Israël 
zwierf veertig jaar in de woestijn voordat het Het Beloofde Land binnen 
ging. Veertig dagen is Jezus in de woestijn, schrijven de evangelisten, 
voordat Hij in de openbaarheid trad. De veertigdagentijd is een tijd van 
bezinning op de Weg die Jezus is gegaan: een weg waarop God en 
mensen elkaar tegen komen. Liefde, haat, wanhoop, angst, zweet, tranen, 
lijden en geweld, sterven en sterfelijkheid, eenzaamheid, al deze dingen 
horen bij Zijn Weg, bij Zijn leven, en kan het in meerder of mindere mate 
ook uw en mijn  leven gaan horen.  
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In de veertigdagentijd – VIER Psalmen anders  
 
In het hart van het boek Bijbel bevindt zich een bundel met 150 liederen, 
de Psalmen.  
Het zijn de oerteksten van alle joodse en christelijke liturgie; onuitputtelijke 
bron, in miljoenen edities gedrukt, verspreid in alle talen, in veel 
verschillende vormen.  
Ze moeten steeds opnieuw ontdekt worden, uit de grondtekst 
verstaanbaar gemaakt.  
Ze gaan over God en ‘ik’. Het zijn bijna altijd frontliederen. Geschreven op 
de barricaden van het leven, letterlijk ook. Het zijn loopgravengezangen. 
De door Jezus aan het kruis geciteerde Psalm 22 is een grote schreeuw 
om stevig ingrijpen van de Ene. 
Er is geen spoor van twijfel over Gods bestaan; Hij heeft een gezicht, Hij 
ziet, hoort – en verbergt zich, en zwijgt; zo’n god, dat soort vriendschap. 
God als een verre vreemde vriend, een stem die antwoord, blijkbaar. Dat 
zingen de psalmen. 
 
In aanvulling op het Liedboek dat wij in de kerkdiensten gebruiken heeft de 
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied een verzameling samengesteld 
waarin die poging wordt ondernomen om de psalmen weer te ontdekken 
en op een nieuwe manier voor ons verstaanbaar te maken. Hieronder 
ziet u in een overzicht op welke van de volgende zondagen één van de 
psalmen ‘op de lippen genomen zal worden’.  
 
26 februari  Psalm 77 a 
05 maart  Psalm  92 c                               

 
12 maart  Psalm 127 a 
19 maart  Psalm 150 c 

 
 
De Cantorij zal meewerken aan deze vier diensten met Psalmen anders 
en aan de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasmorgen.  
Daar zijn wij Piet Lasschuit en de zangers heel erkentelijk voor!  
 

U allen, een gezegende voorbereiding op Pasen 
toegewenst !  

                                       N.J. van Rijswijk 
’
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Aan tafel !  
 
U kunt deelnemen aan een leer/gespreksavond op  
maandag 13 maart om 20:00 uur in de Oude Kerk te 
Grootebroek, onder leiding van ds. N. van Rijswijk  
 
In aansluiting bij het Jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland 
‘Aan tafel’, zal het gaan over de tafel die zo kenmerkend is geworden voor 
de christelijke kerk: de Avondmaalstafel waar omheen mensen zich 
verzamelen om Christus te gedenken. 
Wat is de mogelijke betekenis daarvan voor ons in deze tijd?  
 
Wij lezen in het Evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 26 vers 17 tot en met 
30 en proberen met behulp van ‘de Zweedse leesmethode’ in gesprek 
met de tekst en met elkaar te komen.  
Echt een mooie werkvorm waarmee door mij enkel goede ervaringen zijn 
opgedaan in groepsgesprekken. 
Aanwezigen krijgen de tekst en werkbladen op de avond aangereikt.  
 
Ieder die belangstelling heeft is welkom !  
 
 N. J. van Rijswijk  

 
Lentetijd, tijd van nieuw leven! 
Hooglied 2:12 
De bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken, en ’t 
gekir van de tortel wordt gehoord in ons land. 
 
Wat kunnen we toch sterk verlangen naar het jonge groen, naar die 
eerste bloemenweelde, naar de lentezon! Nu weten we wel, de eerste 
bloemenweelde van krokussen, van narcissen van vroeg bloeiende 
heesters is weer snel voorbij gegaan, te snel. Je zou die eerste bloemen 
in het voorjaar wel willen vasthouden, willen koesteren dat jeugdige 
groen.  
Maar hoe gauw is het alles weer voorbij. Die gedachte doet ons wel vurig 
verlangen naar de eeuwige lente. Naar het altijd jeugdige groen, als we 
dat feestkleed mogen dragen. O, wat zal het toch zijn als dat heerlijke 
nieuwe leven altijd blijft!  
Het woord lente komt van het Oudhoogduitse woord lenzin. Dit heeft te 
maken met het lengen van de dagen, de tijd na de winter, wanneer de 
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boeren al gauw gingen zaaien in de hoop op een goede oogst in de zomer. 
Aan het einde van elke winter keek een boer uit over zijn land en zag iets 
wat op een kale woestijn leek. Maar hij stelde zich voor hoe prachtig dat 
land eruit zou zien nadat hij er hard zijn best voor had gedaan. Het is 
opmerkelijk dat ditzelfde woord ‘lent’ in het Engels gebruikt wordt om de 
veertigdagentijd aan te duiden. 
 

 
Lied van geloof, hoop en liefde
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Uit:  ‘Zangen van zoeken en zien’, Kok 2015

Bij de diensten 
 
Oecumenisch Leesrooster voor de 
zondagen  
 
26 februari   Invocabit – 1ste zondag 40-dagentijd 
Kleur paars: tijd van voorbereiding 
Lezingen: Genesis 2: 15, 3: 9 en Mattheüs 4: 1-14 
 
Roept hij mij aan 
Genesis 3: 9 
Maar God, de Heer, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 
 
Cantorij zingt: Psalm 77a – Toen ik moe was 
 
5 maart   Reminiscere – 2de zondag 40-dagentijd 
Kleur paars: tijd van voorbereiding 
Lezingen: Exodus 24: 12-18 en Mattheüs 17: 1-9 

Gedenk uw barmhartigheden 
Psalm 25 : 6  
Denk aan uw barmhartigheid, Heer, 
Aan uw liefde door de eeuwen heen. 
 
Cantorij zingt: Psalm 92c – Bomen zijn door God gemaakt 
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12 maart   Oculi – 3de zondag 40-dagentijd 
Kleur paars: tijd van voorbereiding 
Lezingen: Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 5-26 
 
Ogen (Latijn ‘Oculi’) 
Psalm 25: 15 
Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer 
 
Cantorij zingt:  Psalm 127a – Een eigen huis volop licht en warmte 
 
19 maart                 Laetare – 4de zondag 40-dagentijd  
Kleur roze/paars: Het glorende licht van de Verrijzenis 
Lezingen: 1 Samuël 16: 1-13 en Johannes 9: 1-13 , 26-39 
 
‘Weest blij’ 
Jesaja 66: 10 
Weest blij , (inwoners van) Jeruzalem, Komt tezamen, u allen die haar 
liefhebben. Verheugt u met blijdschap, u die in triestheid verkeerde, opdat 
u zult jubelen en u zich  tot uw vertroosting zult verzadigen aan (haar) 
borsten 
. 
Cantorij zingt: Psalm 150c -   
 
Wij spannen de snaren van onze gitaren,  
wij poetsen het koper van hoorn en trompet. 
Laat alles blinken, laat alles klinken: 
God heeft de toon voor het leven gezet. 
 
26 maart   Judica – 5de zondag 40-dagentijd 
Kleur paars: tijd van voorbereiding 
Lezingen: Ezechiël 37,1-14 en Johannes 11: 1-4(5-16)17-44 
 
Johannes 11: 1-4 
Lazarus uit de dood opgewekt 
 
2 april    Palmzondag 
Kleur paars: tijd van voorbereiding 
Lezingen: Jesaja 50: 4-7 of 52: 12 – 53: 12 en Mattheüs 26: 1-27 : 66 
 
Mattheüs 26: 27 
En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met 
woorden: ; ‘Drink allen hieruit……’ 
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Toelichting bij de collectes 
 
Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië 

 
Uit liefde voor 
jou 
 
 
 

Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van 
betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons 
laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn 
leven uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de 
Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we 
ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de 
Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver 
weg.  
 
Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië. 
 
Vanwege de grote armoede in 
Moldavië werken veel inwoners 
in het buitenland. Kinderen en 
ouderen blijven vaak alleen 
achter. Kerken willen er voor 
deze kinderen en ouderen zijn, 
maar hebben weinig geld en 
weinig actieve kerkleden. Via 
partnerorganisaties 
ondersteunt Kerk in Actie 
kerkelijke gemeenten met 
training, advies en financiën bij 
het opzetten van lokale 
diaconale initiatieven. In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en 
jongeren getraind om steun te geven en op te komen voor eenzame en 
zieke ouderen in hun dorp. Dat heeft een hele positieve uitwerking op 
zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen 
betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van 
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eigenwaarde. Ze krijgen een training en een deel van hen doet mee aan 
de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de 
aandacht en hulp die er is. Tegelijkertijd bieden ze jongeren, die opgroeien 
zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 
Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in 
Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte 
aanbevolen. 
 
Helpt u mee om deze 40dagentijdcollecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 
 

 
Van de Diaconie 
 
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn: 
 
8 januari - Kerk  €  54,05 - Amnesty International €  109,95 
15 januari - Kerk        48,85 -  De Luisterlijn                61,55 
 22 januari - Kerk      58,75 - Nederlands en Vlaams  

Bijbelgenootschap        97,55 
29 januari - Kerk      63,00 - Voedselbank       121,65       
2 februari    Leerhuis       174,20 
5 februari - Kerk       76,95 - Werelddiakonaat 

Watersnood       149,55 
12 februari - Kerk       49,70 Stichting June       114,00 

 
    

 
 
Bloemen waren er voor:: 
 

Hr. van der Kooi, Fam. Mosselman, Hr. Veltink.  
Mw. de Kroon, Hr. Tillema, Mw. Maassen, Hr. Duyn, 
Hr. Kleton, Ds. van Rijswijk, Hr. Wubbema 
Hr. Abbekerk, Hr. Verbeek, Mw. van Dok, 
fam. Luckerhoff 
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Van de ZWO 
 In de Veertigdagentijd gaan we weer 
meedoen met de paasgroetenactie.  
Een kaartje met Pasen 
 
Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie 
vanuit het hele land tienduizenden 
paaskaarten naar gevangenissen 
gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd  

organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om 
gedetineerden een kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit jaar is 
'Uit liefde voor jou’.  
Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich 
dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. “De vrouw die dit 
geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,” was 
de verbaasde reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een 
paasgroet ontving.  
 
Handvol liefde 
Gerry van Wijngaarden, samen met Jeannette de Groot coördinator van 
de actie, weet hoe belangrijk het ontvangen van post is voor gevangenen. 
“Een gedetineerde zei eens: ‘Geef me het gevoel dat ik er mag zijn. Een 
beetje mededogen, een handvol liefde, meer niet.’ Post ontvangen is voor 
gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. Jezus zelf gaf 
ons de opdracht om te zien naar gevangenen.”   
Bij de paasgroetenkaart 
ontvangen gedetineerden een 
extra kaart met postzegel om zelf 
naar iemand te sturen. Daar 
wordt altijd dankbaar gebruik van 
gemaakt. "Een man was zo blij 
met zijn kaart, hij had zijn familie 
nog niet kunnen bereiken en had 
geen geld voor een telefoonkaart. 
Hij had gebeden om een oplossing 
en de kaart voelde voor hem als 
gebedsverhoring".  Wij van de ZWO zijn zondag 26 februari 2023 in de 
kerk aanwezig met de kaarten en wij helpen U graag met het schrijven  
 

 

13



Overlijden 

 
 
Wij wensen de familie Mosselman en de familie Veltink sterkte en troost 
toe.  

 
Uit de plakboeken van: 
 
Ali Mosselman-Boeder heeft veel plakboeken nagelaten waarin zij foto’s 
verzamelde van vakanties, en plakboeken met foto’s van dieren, bloemen, 
gedichten en teksten. Uit die verzameling deelt Gerrit met ons een recept 
en een citaat.  
 
Een citaat dat Ali aantekende: 
 

‘Als je niet kunt slapen 
ga dan geen 

schaapjes tellen 
maar 

spreek met de Herder’ 

 
Bets Veltink – Maat overleed op 8 januari 2023 in de leeftijd van 83 
jaren. 
Bets (Elizabeth) werd op 13 mei 1939 geboren in Beezerveld.  
Voorafgaand aan de crematie vond op 14 januari in Schagen een 
bijeenkomst plaats waarin wij haar leven gedachten. 
Nabestaande gezinsleden van Bets zijn haar man Jan Veltink,  
twee zoons en twee schoondochters, haar dochter, 
en zes kleinkinderen. 

Op 3 januari overleed Alida Dieuwertje Mosselman – Boeder. 
Ali werd op 7 december 1953 in Andijk geboren. 
Zij werd 69 jaar.  
De dankdienst voor het leven van Ali werd op 7 januari gehouden  
in de Zuiderkerk in Enkhuizen, waarna elders de crematie heeft 
plaatsgevonden. 
Nabestaande gezinsleden van Ali zijn haar man Gerrit Mosselman 
en de drie zonen en drie schoondochters en zeven kleinkinderen.  
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En een recept voor ‘Taart met de Bijbel’ dat zij bewaarde is van ds. I. 
Otten. 
 
Otten schrijft: ‘Ik ben opgegroeid met een vader die goed kan preken  
en met een moeder die verrukkelijke appeltaarten bakt.  
Nog steeds neemt ze, als ze op bezoek komt, een appeltaart mee.  
De laatste keer nam ze een ‘Bijbelse’ taart mee.  
De taart was zalig en het recept wil ik u niet onthouden. 
 
Niet iedereen realiseert het zich, maar de Bijbel is een voedzaam boek. 
Wie de Bijbelse verhalen goed in zich wil opnemen kan  
al etend en drinkend een heel eind komen. 
Jacqueline Heikens uit Utrecht schreef een recept voor  
een gebak dat zonder de Bijbel niet gebakken kan worden.  
De ingrediënten die u nodig hebt worden namelijk genoemd in  
de volgende Bijbelverzen: 
 
Psalm 55: 22  300 gram 
I Samuël 14: 29 300 gram 
Job 39:17  6 stuks 
Genesis 18:6  400 gram 
Amos 4:5  2 theelepels 
Leviticus 2:13  beperkt 
2 Kronieken 9: 9 2 theelepels 
Jesaja 38:21  100 gram 
I Samuël 30:12 100 gram 
Hooglied 2:5  1 exemplaar 
Numeri 17: 8  2 eetlepels, geschaafd 
Richteren 4:19  indien nodig  
 
Roer in een grote kom de ingrediënten uit Psalm 55 en I Samuël 14 
zacht. 
Voeg één voor één Job 39 toe en klop goed. 
Zeef Genesis 18, Amos 4 en Leviticus 2 boven een kom, 
voeg er vervolgens 2 Kronieken 9 aan toe en roer het geheel goed 
dooreen.  
Snijd de in water gewelde elementen uit Jesaja 38 in stukjes. 
Was I Samuël 30 en dep droog. 
Snipper Hooglied 2 klein. 
Roer Jesaja 38, I Samuël 30 en Numeri 17 door het beslag en voeg 
indien nodig wat Richteren 4 toe. Vul een, met Psalm 55 ingevette en 
met Genesis 18 bestoven, bakvorm met het beslag en bak de taart in een 
op 200 graden voorverwarmde oven. 
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Temper de oven na tien minuten op 160 graden. 
Baktijd ongeveer anderhalf uur. Eet smakelijk en de groeten  
van mijn moeder.  I. Otten.  
 

Bedankjes…….bedankjes……..bedankjes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

“ binnen 3 maanden mochten wij met het overlijden van mijn Moeder , 

bedankt “

 

als “Thuiskomen” 

Wat een verassing….
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Van het college van Kerkrentmeesters 
 

Het voorlopige eerste resultaat is bijna € 46.000,- 
geworden. In de loop van het jaar komt er meestal nog 
wel iets bij, zodat het totaal resultaat dicht in de buurt 

zal komen van onze verwachting.  
Geweldig en dank voor alle toezeggingen en het werk dat door velen weer 
is gedaan om alles rond te krijgen. 
 
Collectebonnen 
Gelukkig wordt er veel gebruik gemaakt van onze collectebonnen. Wel zou 
ik u willen vragen op tijd te bestellen, omdat het even duurt voordat uw 
bedrag bij ons bekend is.  De verwerking duurt dus even. Het is helaas 
niet mogelijk om vandaag te bestellen en ze morgen in huis te hebben. 
We vragen hiervoor uw begrip. Als u ziet dat ze bijna op zijn bestel, zodat 
u niet zonder komt te zitten. Er wordt alles aan gedaan om ze tijdig bij u te 
bezorgen. 
 
Gordijnen 
De gordijnen in de kerk gingen moeilijk open en dicht i.v.m. het systeem. 
Lange koorden en slecht glijdende roedes. Het gevolg was dat er 
regelmatig een gordijnhaak bovenin sneuvelde met alle gevolgen van dien. 
Aan de zuidzijde van de kerk hebben we nu een nieuw systeem laten 
monteren, en dit ziet er prima uit. Nu kunnen de gordijnen naar behoefte 
geopend of gesloten worden. 
 
Afscheid Kees Kleton 
Na vele jaren trouwe dienst in de schoonmaakploeg heeft Kees 
aangegeven er mee te willen stoppen en we hebben op een gepaste 
manier Kees hiervoor bedankt.  
Mocht u nu denken dat vind ik ook wel een leuke activiteit dan bent u op 
de 1e maandag van de maand welkom in de Oude Kerk. Start 13.30 uur 
tot ca. 15.00 uur. Neem wel even contact op met Klaas Stienstra. 
 
Straatje naast de kerk 
Het straatje naast de kerk is eindelijk opnieuw aangelegd, zodat de 
fietsenstalling weer goed bereikbaar is. Alles is weer op hoogte! 
 
Hottem Veenstra 
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Van het Pastoraal Team 
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Verhaal voor jongeren 
en ouderen die jong van hart zijn 
Door Stephan de Jongh 

De Palmpasenhaan 
 
Dit Palmpasenverhaal (bij Mattheüs 21,1-11; Marcus 11,1-10; Lucas 
19,28-44; Johannes 12,12-19) is een fantasie over de Palmpasen 
stokken. Waarom staat daar een haantje op? 
 
In de hemel staat een werkplaats. In de hoeken van die werkplaats liggen 
kerstbomen, hulst en paastakken. Op lange planken langs de wanden 
liggen kerstballen, kaarsen, paaseieren en nog veel meer spulletjes. Door 
de werkplaats vliegen engelen heen en weer met hamers en zagen. Het is 
de hemelse werkplaats, waar allerlei versieringen worden bedacht voor 
de feestdagen. 
Boven in de werkplaats is een hokje. Daar hangt een ernstig bordje 
waarop staat: ‘stilte!’ Met een uitroepteken. Zo ernstig is dat bordje. Dat 
past ook bij de engelen die in dit hokje zitten. Dat zijn de uitvinderengelen. 
Een tijdje geleden stonden de uitvinderengelen rond een tafel. Daarop lag 
een kruis, met allemaal feestelijk snoep eraan. Ze waren bezig de 
Palmpasenstok uit te vinden. Die was bedoeld voor het feest van de 
intocht van Onze Lieve Heer, Palmpasen. Daarom hadden ze die stok ook 
‘Palmpasenstok’ genoemd. Je ziet, die uitvinderengelen dachten heel 
goed over alles na. Ze stonden rond de tafel met de stok en keken 
ernstig. Er ontbrak nog iets: een dier dat er bovenop moest. Welk dier 
moest dat zijn? De uitvinderengelen waren heel stil. Aan het gezoem dat 
uit hun hoofden klonk, kon je horen dat ze heel ijverig nadachten. 
‘Ik denk dat er een leeuw op die stok moet,’ zei de oudste uitvinderengel. 
‘Dat staat koninklijk. Onze Lieve Heer was immers een soort koning. Een 
tikkeltje deftigheid mag wel met Palmpasen.’ De andere engelen zwegen 
eerbiedig. Het was niet netjes om de oudste uitvinderengel tegen te 
spreken. Hij had tenslotte de kerstboom uitgevonden en dat is niet niks. 
Er werd een leeuw gehaald. Toen de leeuw op de Palmpasenstok stond, 
vrat hij al het snoep aan de stok op. En hij brulde akelig hard. Nee, dit dier 
was niet geschikt. De leeuw kwam niet op de Palmpasenstok, ook als was 
het een idee van de oudste uitvinderengel. 
‘Een adelaar?’ stelde een andere uitvinderengel voor. ‘Dat is ook een 
koninklijk dier. De adelaar past bij een koning als Onze Lieve Heer.’ Toen 
de adelaar op de Palmpasenstok werd gezet, spreidde hij zijn brede 
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vleugels en vloog weg met de Palmpasenstok. Boven op een verre berg 
vrat hij al het snoep op. Nee, ook de adelaar was niet geschikt.  

 
 ‘De haan?’ opperde de jongste 
uitvinderengel. ‘Een haan is toch niet 
koninklijk!’ protesteerden de andere 
uitvinderengelen. ‘De haan maakt alleen maar 
mensen wakker.’ ‘O,’ zei de jongste engel, 
‘maar ik dacht dat Onze Lieve Heer dat ook 
deed.’ Dat moesten de andere engelen 
toegeven. Onze Lieve Heer maakt mensen 
natuurlijk niet echt wakker, ’s morgens vroeg, 
maar hij maakt ze wel wakker uit hun dromen 
van hebzucht en eerzucht. Toch vonden ze 
het geen goed plan om de haan op de 
Palmpasenstok te zetten. Het idee kwam van 

de jongste uitvinderengel en het kon dus geen goed plan zijn. ‘En daarbij,’ 
zeiden de engelen, ‘de haan is eigenwijs. Moet je eens kijken, hij staat 
altijd met zijn snavel tegen de wind in.’ Ze wezen door een gat in de 
wolken naar beneden, naar de aarde. Iedereen kon zien dat haast alle 
vogels met de wind mee vlogen. Maar alle hanen op de kerktorens 
stonden met hun snavel tegen de wind in. De jongste uitvinderengel liet 
zich niet uit het veld slaan: ‘Maar Onze Lieve Heer was toch ook 
eigenwijs? Hij ging zijn eigen weg, wat de mensen ook van Hem zeiden. 
Daarom staat de haan op de kerktoren altijd met zijn snavel tegen de 
wind in. Hij is moedig evenals Onze Lieve Heer dat was.’ 
Daar wisten al die ernstige, verstandige uitvinderengelen niets tegen te 
zeggen. Zo komt het dat er boven op de Palmpasenstok een haan staat. 
 

 
 
Het ultieme meesterwerk over liefde, 
verlies en troost: muziek van tijdloze, 
universele zeggingskracht.  
    

Matthäus Passion 2023 
Oratoriumvereniging  
STEM EN SNAREN 
Zaterdagavond 25 maart 2023,  
aanvang 19:30 uur 
Westerkerk te Enkhuizen 
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Voor de 15e keer in haar 140-jarig bestaan voert Stem en Snaren de 
Matthäus Passion uit. Weliswaar twee jaar later dan gepland, vanwege 
de coronacrisis, maar nu is het dan zover. 
Bijna honderd enthousiaste koorleden zullen samen met het uit 
professionele musici bestaande Nederlands Begeleidingsorkest en met 
medewerking van prachtige solisten dit meest bekende werk van 
Johannes Sebastian Bach uitvoeren.  
Het Noord-Hollands selectiekoor uit Zuidoostbeemster, dat gevormd 
wordt door 15 koorleden in de leeftijd van 10 tot 19 jaar, zal het 
openingskoor en het slotkoor van het eerste deel meezingen.  
 
Nergens ter wereld wordt de Matthäus Passion zo vaak uitgevoerd als in 
Nederland. Jaarlijks rond de paastijd zo’n 200 keer, met Noord-Holland 
als koploper. 
De drie eeuwen oude compositie over het lijden en sterven van Jezus is 
onovertroffen in kracht en schoonheid. Ieder jaar zijn er duizenden 
mensen bezig met een uitvoering van deze Passie en ieder jaar worden 
mensen opnieuw geraakt door dit prachtige werk. Wat maakt het stuk zo 
bijzonder? Niet alleen zijn het de emoties die van alle tijden zijn: angst, 
woede, vreugde, verdriet en wanhoop wisselen elkaar in hoog tempo af. 
Wat ook meetelt is dat het stuk ruimte biedt voor eigen interpretatie van 
de dirigent en dus voor variatie in uitvoering. Zo blijft het werk levend en 
actueel en kunnen mensen van alle leeftijden genieten van dit muzikale 
monument. 
 
Naast het Nederlands Begeleidingsorkest, onder leiding van Evert Jan 
Schuur, en het Noord-Hollands selectiekoor, verlenen de volgende 
solisten hun medewerking.  
Het geheel staat onder leiding van dirigent Marcel Joosen.  
 
Solisten: 
Aliya Akhmadeeva - sopraan 
Esther Kuiper- mezzosopraan 
Peter Vos- tenor 
Hans Hinz - bas 
Martijn Sanders - bas 
Jeroen de Vaal - tenor 
 
Kaarten à € 40,00 (incl. programmaboekje en consumptie in de pauze) 
en gereserveerde VIP-zitplaatsen à € 60,00 zijn te bestellen via de 
website van Stem en Snaren (www.stemensnaren.nl).  
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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 Academie van 
Wetenschappen als 
secretaris/onderzoeker voor de 
Verkenningscommissie Theologie 
en Religiestudies. 

VAN HET LEERHUIS 
 
De Leerhuiscommissie “Cultuurgroep Stede Broec” nodigt 
u graag uit voor een nieuwe Leerhuisavond.  
Na het succes van de vorige avond is het met groot 
genoegen, dat we DR. ERNST VAN DEN HEMEL nogmaals 
welkom kunnen heten. 
 

Het onderwerp van deze avond 
zal zijn:   
Waarom Nederlanders Passie 
spelen:  
De populariteit van de Matthäus, 
the Passion en andere 
Passiespelen in historisch 
perspectief. 
 
Het is niet toevallig, dat dr. Ernst 
van de Hemel juist nu voor ons een 
lezing over dit onderwerp zal 
houden. Het sluit namelijk goed aan 
bij het feit dat Oratoriumvereniging 
STEM en SNAREN op zaterdag 25 
maart a.s. een uitvoering van de 
Matthäus Passion zal geven (zie 

ook het artikel hierboven in deze SAMEN).  

Tijdens de lezing zal worden verkend waar de populariteit van 
opvoeringen van het lijdensverhaal van Jezus vandaan komt. We 
bespreken o.a. Middeleeuwse passiespelen, waarbij op spectaculaire 
wijze allerlei special effects uit de kast getrokken werden, de opvallende 
populariteit van Bach’s Matthäus Passion in Nederland en The Passion. 
Hoewel natuurlijk heel verschillend, hebben deze passiespelen ook heel 
wat met elkaar gemeen: via multimediaal spektakel worden miljoenen 
mensen geraakt, ook in ontkerkelijkend Nederland.  
 
Ernst van den Hemel put hierbij uit zijn boek 'Passie voor de passie 
De Matthäus, The Passion en andere passiespelen in ontkerkelijkt 
Nederland' (Ten Have 2020)                       

Zoals u weet beperken de leerhuisavonden zich niet tot 
eenrichtingsverkeer. Na de pauze is er alle gelegenheid voor vragen en 
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discussie. Wij verwachten dat het opnieuw tot een levendige en 
interessante gedachtewisseling komt.   
U bent van harte welkom! 
 
De Leerhuisavond wordt gehouden in De Oude Kerk, 
Zesstedenweg 189 in Grootebroek  
op donderdag 23 februari om 20.00 uur. 
 
Namens de Leerhuis- en Cultuurgroep Stede Broec,  

           Albert Meijer. 
 

Vertrouwenspersonen zijn er ook voor jou 
 

Annet Wind (huisarts te Hoorn) en Henk 
Haandrikman (emeritus predikant te 
Enkhuizen) zijn vanuit de Classis Noord-
Holland aangesteld als vertrouwens-
personen voor de Ring PKN-gemeenten 
regio Hoorn-Enkhuizen. Bijna dagelijks 

horen we over intimidatie en machtsmisbruik, ook in Nederland, 
bijvoorbeeld bij TV-programma’s, sportclubs, onderwijsinstellingen. Vaak 
spelen seksuele zaken en machtsverschillen een rol. Dit kan ook binnen 
de kerken plaatsvinden.  
Wij willen ons sterk maken voor een veilige gemeente en een gemeente 
zijn waar niet weggekeken wordt als dit soort zaken spelen. Wij willen 
luisteren naar taan 
Gemeenteleden kunnen bij ons terecht met vragen, vermoedens en 
meldingen. Wij kunnen bij vermoedens van misbruik binnen een 
gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Wij zullen met regelmaat 
aandacht vragen voor preventie van intimidatie en misbruik binnen de 
gemeenten. 
Dus: Voel je je onveilig, gekleineerd, gediscrimineerd, ongewenst seksueel 
benaderd?  
Ken je situaties waarbij dit mogelijk speelt?  
Laat het ons weten. We zijn bereikbaar via mail: awwind@xs4all.nl en 
hghaandrikman@kpnplanet.nl. 
Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met alle informatie die ons ter ore 
komt. We handelen volgens het hiertoe opgestelde landelijke protocol 
voor vertrouwenspersonen (zie Veilige gemeente | Protestantse Kerk in 
Nederland)
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