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Penningmeester: Hr. R. Jetses
penningmeestercvk@deoudekerk.nl
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Pastoraal Team
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
Mw. I. Henken, tel. 52 18 90
Bovenkarspel:
Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86
Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36
ZWO Stede Broec
Coördinatie: Hr. Ch. Blaauwkamer,
Houtzaagmolensingel 12
1611 XL Bovenkarspel, tel. 51 31 29
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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Voorkant: Sneeuwklokje
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staat voor bloem; nivalis (Latijn) betekent
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Het sneeuwklokje staat symbool voor
hoop, (opnieuw) ontwaken en
lenteverwachting.
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De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente worden elke zondag
gehouden in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.

Kerkdiensten
20 januari - 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Mw. ds.. N.K. Letteboer, Den Helder
Hr. Blaauwkamer, Hr. Visser,
Hr. Verbeek
Mw. Janssen
Kerk en Sensoor
Willie Visser
Mw. Maassen
Hr. Verbeek

27 januari - 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. Nanne Haspels
Mw. Gerding, Hr. Dudink, Hr. Swier
Hr. Maring
Kerk en Voedselbank West-Friesland
Ludo Luckerhof
Mw. Dudink
Hr. Swier

3 februari
Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. H. Bouma, Kampen
Mw. de Kroon, Mw. Boender, Hr. Veenstra
Hr. Spoelstra
Kerk en Werelddiaconaat Watersnood
Coby Pels
Hr. Petten
Hr. Veenstra

10 februari – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist

:

Ds. L. van Loo, Hoogkarspel
Hr. Verbeek, Mw. Jonkman,
Mw. Lasschuit
Hr. Maring

Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Kerk en KIA – Versterk de Kerk
Geeske Dudink
Hr. Lasschuit
Mw. de Bruin

17 februari – 10.00 uur

Zondag Septuagesima

Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. Nanne Haspels
Hr. Blaauwkamer, Mw. Simons,
Mw. Vissers
Hr. Ruiter
Kerk en Stichting June
Nel Kleton
Hr. Visser
Hr. Vissers

24 februari – 10.00 uur

Zondag Sexagesima

Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Mw. ds. J. Borst, Enkhuizen
Mw. Gerding, Hr. Swier, Mw. Jonkman
Hr. Maring
Kerk en Stichting Kartini
Willie Visser
Mw. en Hr. de Vries
Hr. Swier

Pastoralia
Kroniek van een dorpsdominee (154)
Na een lange zomer beleven we nu ook een lange herfst; het wil maar niet
winteren. De natuur verbindt zich met het menselijke leven; ook wij
mensen hebben een langere zomer en misschien wel vooral een langere
herfst, gemiddeld genomen.
Stem van de Herfstregen
Wees niet bevreesd wanneer de vlagen gaan
rondom uw huis-het is uw aards verblijf.
Weest niet bevreesd als ziekte u komt slaanuw lichaam was altijd een aards verblijf.

Zonder bekommenis laat u ontgaan
roem, eer en staat; zij zijn een aards bedrijf.
Maar wees bevreesd wanneer de tranen gaan,
de bevende, om wat is aangedaan
Door u.
De liefde is uw eeuwige verblijf

Ida Gerhardt

Op 5 januari jl. is Johanna Beth overleden, 61 jaar oud. Wij kenden haar als
Jopie, gewoon Jopie; ik moest opzoeken wat haar achternaam eigenlijk
was. Jopie gaf kleur aan onze kerkgemeenschap. Ze was recht toe recht aan,
wat soms niet gemakkelijk was. Maar haar hart was van goud en dat zag je
als ze moest glimlachen. Lang heeft ze last gehad van ziekte; regelmatig
transfusies. Maar de beste herinneringen heb ik aan de tijd dat ze nog op
vakantie kon. Daar was ze lang van te voren mee bezig (of wellicht haar
zussen voor haar). Maar ze keek er naar uit.
10 januari gaan we haar dankbaar gedenken in onze kerk en ter aarde
bestellen in Andijk, bij haar ouders. We wensen allen die treuren om haar
heengaan Gods troost en nabijheid.
Ik zou nog iets zeggen over de laatste zondag van deze maand, die ik in een
opwelling als Mariazondag bestempelde. Nu, we hebben in de
liturgiecommissie ons best gedaan, maar we konden er geen zondags thema
van maken. Maria is in onze traditie toch van beperkte betekenis gebleven.
Maar het is wel plezierig, dat er een vrouw genoemd wordt in dat evangelie
van Jezus en Zijn 12 (mannelijke) discipelen. Net als Maria Magdalena en
Maria & Martha. Wat het nu wordt? Ik ben net zo benieuwd als u.
Tot slot dank voor alle mondelinge, schriftelijke en digitale goede wensen
voor het nieuwe jaar. Het jaar onzes Heren 2019.
Met broederlijke groet,
Nanne Haspels
Dankbericht
De zussen, schoonzus en zwagers van Jopie Beth willen de leden van
uw gemeente bedanken voor alle liefde en zorg, die zij in al de jaren,
dat zij in de Lamoraal woonde van u ontvangen heeft.
Zij heeft zich bij u altijd geborgen gevoeld. U heeft haar omarmd in al
haar veelkleurigheid.

Bij de Diensten
20 januari
tweede zondag na Epifanie
Kleur: groen: kleur van hoop
Lezingen: Jesaja 62: 1-5, Johannes 2: 1-11

Een rondje van God

27 januari

derde zondag na Epifanie

Kleur groen: kleur van hoop
Lezingen: Jesaja 61: 1-9 en Lucas 4:14-21

Aan Maria
De kracht, die jou eens heeft bezield
om, bouwend op een visioen,
als vanzelfsprekend dat te doen,
wat onze toekomst open hield.
De kracht, die alle eeuwen door
de onderdrukten heeft bewogen
om, met een toekomstdroom voor
ogen,
te blijven in 't gekozen spoor.
De kracht, die in miskenning, pijn,
de moed geeft om toch door te
vechten,
je door geen macht te laten
knechten,
in kwetsbaarheid juist sterk te zijn.

De kracht
geeft jou
identiteit :
een vrouw ,een niemand, wordt
getuige.
Je krijgt een stem, luid klinkt jouw
juichen,
jouw lied over gerechtigheid.
Je spreekt niet voor jezelf alleen,
bezingt een kracht, die breekt de
machten
in alle landen en geslachten ;
kijk over eigen grenzen heen.

Ook nu nog gaan er vrouwen staan,
net als in Bijbelse verhalen.
Zo helpt de kracht, die zij uitstralen,
weer anderen om door te gaan.

Wij bidden tot diezelfde kracht :
geef naam al die vergeten vrouwen,
die ongezien een wereld bouwen,
waar liefde sterker is dan macht.

J. Roelofs-van der Linden

3 februari

vierde zondag na Epifanie

Kleur groen: kleur van hoop
Lezing: Jeremia 1: 4 – 10 en Lucas 4: 21 - 30
De toehoorders van Nazareth zagen de Heilige Schrift als een kussen, een
slaapmiddel. Jezus is gekomen om hen en ons wakker te schudden en te
houden.
10 februari

vijfde zondag na Epifanie
Kleur groen: kleur van hoop
Lezingen: Jesaja 6: 1- 8 en Lucas 5: 1 - 11
Want verbazing heeft hem bevangen en allen die met
hem zijn, over de vangst van de vissen die ze hebben
kunnen maken.

17 februari

zesde zondag na Epifanie

Kleur groen: kleur van hoop
Lezingen: Jeremia 17: 5 – 10 en Lucas 6: 17 – 26
Zij zijn gekomen om hem te horen en genezen te worden van hun ziekten.
24 februari

zevende zondag na Epifanie

Kleur Groen: kleur van de hoop
Lezingen: Genesis 45: 3 - 11.15 en Lucas 6: 27 - 38,
Zegt dan tot deze steen dat hij een brood wordt

Van het Leerhuis
Heilige onrust, een pelgrimage naar het hart van de
religie
Oude geloofszekerheden
De Leerhuis commissie nodigt u van
zijn weggevallen, maar
harte uit voor de volgende
hoe vind je een nieuwe
leerhuisavond op 12 februari 2019.
levensoriëntatie?
Prof. Frits de Lange houdt een inleiding
Frits de Lange heeft de
over zijn boek: Heilige onrust, een
Camino naar Santiago
pelgrimage naar het hart van de
niet zelf gelopen, maar is
religie’
wel gefascineerd door
pelgrimages. Hij probeert
via pelgrimages tot de
kern van de joods-christelijke traditie door te dringen. Door te beschrijven
wat anderen erover te melden hebben wil hij ontdekken wat de pelgrims
beweegt, waarom ze op weg gaan en wat ze ervaren.
De kerkvader Augustinus uit de vierde eeuw
gebruikte als eerste theoloog pelgrimage als
metafoor voor het leven. Hij kende de heilige
onrust op zoek naar ‘vervulling van een
hartstochtelijk verlangen naar een ander, voller,
echter leven’.
Frits de Lange introduceert de ervaringen van vele
reizigers waaronder de Franse diplomaat Rufin, de
atheïst Herman Vuijsje, de joodse denker Derrida
en de hindoe Lal Meta.
De uitgever schrijft: ‘Met Heilige onrust schreef Frits de Lange een boek
voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf,
maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen. Dit geldt voor veel
kerkverlaters, maar vaak ook voor zoekers die in een seculier milieu zijn
opgegroeid. De Lange identificeert zich met de moderne pelgrim, voor wie

niet Santiago of het hiernamaals de bestemming is, maar de spirituele en
fysieke ervaring van de pelgrimage zelf’.
Zoals bekend willen we de deelnemers aan de leerhuisavonden aan het
denken zetten. In het boek van De Lange worden allerlei interessante en
uitdagende ideeën uitgewerkt, die kunnen leiden tot een levendige
gedachtewisseling, zoals:
 Het leven is niet een ‘te managen project, maar een traject, waarvan
je niet weet waarheen het je voert’.
 Religie wordt bestempeld als de ‘jas waar het geloof wel zonder kan’.
 ‘Het is beter te leven alsof er geen hemel bestaat’.

Frits de Lange (1955) is hoogleraar Ethiek
aan de Protestantse Theologische
Universiteit in Groningen en tevens
Buitengewoon Hoogleraar in Stellenbosch
(Zuid-Afrika). Hij heeft gestudeerd in
Kampen en schreef meer dan 20 boeken
onder andere over Dietrich Bonnhoeffer, Simone Weil en over ethiek in
relatie tot euthanasie, de zorg en ouder worden. Daarnaast vindt hij ook
nog tijd om gitaar te spelen in de band Meezz.
Anders dan gebruikelijk vindt de avond plaats op een dinsdag en wel op
dinsdag 12 februari, in De Oude Kerk, Zesstedenweg 189, vanaf 20.00
uur.
U bent van harte welkom.

Vergaderrooster Kerkenraad
4 februari
5 februari
5 februari
13 februari

-

Moderamen
CvK
Diaconie
Kerkenraad

Verslagje Kerstmiddag voor Senioren
Een verslagje van ons Kerstfeest in de kerk te Grootebroek, wat weer een
bijzonder gebeuren was, waarvan het gezamenlijk zingen en de stilte met
elkaar toch iets unieks is na een geboorte met een boodschap, zo
bijzonder dat we ervoor elkander moeten zijn en dat we daarom weer bij
elkaar moeten komen.
Zo eenvoudig en zo moeilijk blijkt het in de praktijk.
Iedereen een voorspoedig en vreedzaam 2019 toegewenst, met mooie
bijeenkomsten.
Mevr. A. Weeteling Sr.

Een persoonlijk berichtje uit Rigtershof, waar Klaas Weeteling en zijn
vrouw Aukje, in het startjaar van Rigtershof, zijn begonnen met hun
pensionering na een mooi leven in Broekerhaven, waar we een
winkel met ijzerwaren en gereedschappen en huishoudelijke artikelen
hadden (Spoorsingel 8).
Nu is het huis een heleboel nieuwe bewoners rijker, overal vandaan, en
is het gezellig worden.
Zelf heb ik alweer lang West-Friese tafelgenoten met de warme
maaltijd.
Aukje Weeteling

Vieringen in Rigtershof in de serre
Iedere donderdagmorgen om 10.00 uur, tenzij anders
aangegeven
24 januari
31 januari
7, 14 februari
21 februari

-

Piet Pels
Ineke Koomen en Ria Botman
Ineke Koomen en Ria Botman
Piet Pels

Van het College van Kerkrentmeesters
Start Actie kerkbalans 2019
De voorbereidingen zijn afgerond en op zondag
20 januari geven we in de kerk het startsein. De
lopers hebben alles ontvangen en gaan vanaf
maandag 21 januari op pad. Het tijdschema om alle toezeggingen te
verwerken is “strak”, maar met ieders medewerking moet dit lukken.
Periodiek schenken
Graag willen we u wijzen op de mogelijkheden van periodiek schenken
want
“ Meer geven kost niks”.
De folder Periodiek schenken ligt in de kerk op de standaard, maar staat
ook op onze website.
We wensen ons als gemeente een succesvolle actie toe .
Privacy wetgeving AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming )
Voor de kerk is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Wij
krijgen hier wel vragen over en wij kunnen mededelen dat onze
ledenadministratie via het LRP ( Leden Registratiesysteem Protestantse
Kerk ) voldoet aan de wet en niet toegankelijk is voor derden. Ook worden
er geen gegevens aan derden verstrekt.
Privacy verklaring
Van de landelijke kerk hebben we een “model privacyverklaring” gekregen
en er wordt aan gewerkt deze in te vullen voor onze gemeente in Stede
Broec. We verwachten deze verklaring in de kerkenraadsvergadering van
februari te kunnen vaststellen en daarna wordt deze op de website
geplaatst. We houden u op de hoogte.
Hottem Veenstra

Van de Diaconie
Toelichting bij de collectes
20 januari
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.

27 januari

St. voedselbank West-Friesland

Deze Stichting is een 100%
vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en
is niet politiek of religieus 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.

3 februari

Werelddiaconaat – Watersnood
Water staat Bengalen aan de lippen

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt.
In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die
hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en
wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder.
Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken
kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen
per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die
goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na
overstromingen.

10 februari

KIA – Versterk de Kerk
(zie ZWO p. 15)

17 februari

Stichting June

Stichting June heeft als missie: de
levensomstandigheden in Gambia verbeteren.
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.

24 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.

Collecteopbrengsten……En de
gingen
25 november
Kerk
Twin Project
2 december
Kerk
Stichting Downsydroom
9 december
Kerk
Ziekenhuis Jordanië
16 december
Kerk
Liliane Fonds
23 december
Kerk
Simavi

€ 112,25
€ 137,90

nabestaanden v.d.
overledenen

€ 73,95
€ 118,70

Mevr. Stienstra
Fam. Garcia

€ 66,37
€ 115,65

Dhr. Strating

€ 64,65
€ 103,00

Ds. Haspels
Fam. Meijer

€ 86,91
€ 128.87

Mevr. Kraak
Mevr. v.d. Veen
Mevr. Beth

naar:

24 december
Kinderen in de Knel
25 december
Kerk
Kinderen in de Knel
30 december
Kerk
Sensoor
6 januari 2019
Kerk
Inlia

€ 384,22
€ 63,90
€ 97,55

Mevr. Harms

€ 49,20
€ 57,05

Fam. Schreurs

€ 76,55
€ 99,45

Dhr. De Vries

Extra giften:
22 november – Leerhuis - € 152,96
N.N - € 20,00

Van de ZWO
Vrouwen versterken in Noord-Kameroen
Graag vertellen we u wat meer over het
werk van de Lutherse Broederkerk in het
droge noorden van Kameroen, dat onze
gemeente op dit moment steunt via Kerk in
Actie. Deze kerk ondersteunt haar
gemeenteleden met duurzame landbouw en
theologisch onderwijs. Ook is er speciale
aandacht voor vrouwen.
Jacqueline Toubakoum (1974) werkt voor het landbouwprogramma van
de Lutherse Broederkerk. Ze traint vrouwengroepen. Jacqueline merkt dat
steeds meer vrouwen naar haar trainingen komen. In het begin was dat
nog moeilijk. Vrouwen hebben in Noord-Kameroen een ondergeschikte
rol. Ze zijn verantwoordelijk voor het huishouden, het voedsel en de
kinderen. Het is lastig om ze bij elkaar te krijgen. Als ze van hun man niet
mogen komen, dan kan dat ook niet. En vaak zijn bijeenkomsten te ver om
te lopen.
De kerk deelde fietsen uit, zodat de vrouwen zich makkelijker kunnen
verplaatsen. Ook zien hun mannen dat de bijeenkomsten nuttig zijn, zodra

het meer geld voor hun gezin oplevert. Jacqueline: “Sinds we speciale
vrouwengroepen hebben opgericht, kunnen we vrouwen makkelijker
mobiliseren. Onze vrouwen voelen zich prettiger met vrouwen onder
elkaar.”
“Ik leer de vrouwen van alles over landbouw. Ze leren hoe ze kippen of
geiten kunnen houden en hoe ze een goede oogst kunnen krijgen in het
droge seizoen. Ze leren het belang van bomen planten en van
energiezuinige ovens. Een deel van de maïsoogst hebben we in een loods
opgeslagen. Zodra de prijs van maïs weer omhoog gaat, verkopen de
vrouwen dit met grote winst.”
Samen staan deze vrouwen sterker. Ze helpen elkaar met de oogst en
sparen samen. Daardoor stijgen hun inkomsten. Helpt u mee?
Het kost 90 euro om een groep boerinnen te trainen
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kameroen. thema
Versterk de kerk, Kameroen.
Hartelijk dank!
namens de ZWO

Christelijke symbolen
Bron: Bijbels woordenboek. Dr. L.A. Snijders. Libro,
Hoogeveen.

In de ‘Bijbelse tijden’ behoorde wijn tot een dagelijks gerecht, samen met
brood. Wijn in de bijbel is veelal een symbool van feest en vreugde. Het
wordt in het Oude Testament ook gebruikt als plengoffer en gedronken
tijdens de offermaaltijd met Pascha. Het werd ook als medicijn gebruikt
(Luc. 10:34), of vermengd met mirre als verdovingsmiddel, zoals aan
Jezus werd gegeven aan het kruis. Dienstdoende priesters en
rechtsprekers mochten geen alcohol drinken om het
onderscheidingsvermogen niet te beïnvloeden. (Lev. 10:8, Spr. 31:4) Ook
voor de gewone burgers staan er verschillende waarschuwingen en
verboden in de bijbel tegen onmatig drinken en dronkenschap. (Spr. 20:1,
Jes. 5:11. Petr. 4:3)

Kinderpagina

en voor wie jong van hart is

Waarom de sneeuw het sneeuwklokje geen kwaad doet
Een kort verhaal over hoe de sneeuw aan zijn kleur komt
Alles had een kleur, behalve de sneeuw. De aarde was bruin, het gras groen,
de rozen rood, de hemel blauw en de zon was van goud. Alleen voor de
sneeuw bleef er geen kleur over. De arme sneeuw besloot om aan één van de
anderen een beetje kleur te vragen.
Eerst ging hij naar de aarde: "Aarde, mag ik een beetje van jouw bruine
kleur?" Maar de aarde sliep en antwoordde niet. Daarna ging de sneeuw
naar het gras en
vroeg: "Gras, mag
ik een beetje van
jouw groene
kleur?" Maar het
gras was gierig en
deed alsof het
niets gehoord had.
Toen ging de
sneeuw naar de
roos en smeekte:
"Roosje, alsjeblieft,
geef mij een
beetje van jouw
rode kleur."
Maar de roos was
erg verwaand en
draaide zijn hoofd
af. De sneeuw
probeerde het bij
de hemel en riep:
"Hemel, mag ik een
beetje van jouw
blauwe kleur?"
Maar de hemel
was veel te ver
weg en hoorde
de sneeuw niet. En
zo moest de sneeuw weer verder en vroeg aan de zon: "Zonnetje, mag ik
een beetje van jouw gouden kleur?" Maar de zon had het veel te druk met
schijnen en had geen tijd om te antwoorden.
En tenslotte vroeg hij aan een klein wit bloempje aan de rand van het bos:
"Wit bloempje, mag ik een beetje van jouw mooie kleur?" En het lieve
bloempje antwoordde: "Natuurlijk sneeuw, neem zoveel als je wilt!" Zo nam
de sneeuw een beetje van de witte kleur van de bloem en vanaf dat ogenblik
was de sneeuw wit. Daarom werd het tere bloempje aan de rand van het bos
sneeuwklokje genoemd en het is het enige bloempje dat van de sneeuw geen
last had. S

reken is dat stil maakt

Ter Overweging
Sneeuwklokjes……
klokjes wit als sneeuw
steken kun kopjes boven
de grond
de smaak van lente
willen zij proeven
boven de koude nacht
rijzen de stengeltjes
maken de hoop
zichtbaar aanwezig
middenin de winter
nog niet vergangen
alles kan nog steeds gebeuren

Volgens een christelijke legende verscheen het sneeuwklokje nadat
Adam en Eva uit het paradijs waren verjaagd.
Het sneeuwde, het was koud, maar zij klaagden niet en werden
beloond met de verschijning van een engel die de lente beloofde.
Hij blies op de sneeuwvlokken, waarop deze in sneeuwklokjes
veranderden zodra ze de grond raakten.

Bedankje…………Bedankje……..…Bedankje………..
Bedankje
Op maandag 3 december werden wij verrast door een prachtig boeket
bloemen.
23 november ben ik geopereerd aan mijn linkerknie.
Het is een zeer pijnlijke geschiedenis, maar we gaan de goede kant op.
Voor het nieuwe jaar wensen wij u allen gezondheid en geluk.
Annie en Klaas Stienstra

Bedankje
Mijn oprechte dank voor het prachtige boeket ter gelegenheid voor mijn
80-jarige leeftijd.
Bart Bouw Het Bunder 33 Bovenkarspel.
Omdat ik 80 jaar werd kreeg ik de bloemen van de kerk.
Dat deed me goed.
Op zo’n moment gaan je gedachten weer even terug in de tijd.
Ik ben geboren op 3e kerstdag 1938 om 17.00 uur in een houten
woonkeet te Jutphaas (nu Nieuwegein) en werd gedoopt op
oudejaarsavond in de Gereformeerde kerk te Vreeswijk.
Dit is ongeveer 5 kilometer lopen, gelukkig hoefde ik dat niet te doen.
Wij woonden daar tussen de boeren en In die tijd liepen wij altijd op
houten klompen.
Zaterdags werden deze schoongemaakt en gewit.
In Stede Broec wonen we 48 jaar - nu in ons derde huis - en voelen ons
hier thuis.
Maar ook houd ik fijne herinneringen over aan al die andere 14 plaatsen
waar ik heb gewoond.
Wiepko Postema

Boekennieuw(s)
Essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’
Hoe bekend zijn Bijbelverhalen nog in ons land? En
welke betekenis geven we vandaag de dag aan die
verhalen? Over deze vragen gaat de essaybundel
‘De Bijbel in Nederland’. Het is ook de titel van een
symposium dat gehouden zal worden op 9 maart
2019. Initiatiefnemers van de bundel en het
symposium zijn het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de
Protestantse Kerk in Nederland.
‘De Bijbel is tenslotte het bronboek van de kerk. De essaybundel De Bijbel
in Nederland geeft inzicht in het gebruik ervan in ons land.
De essays zijn van onder meer van Erik Borgman, Bas van der Graaf,
Désanne van Brederode en Ad van Nieuwpoort. ‘De auteurs maken
duidelijk dat de tijd dat Bijbelkennis vanzelf sprak, echt voorbij is’, aldus
NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Maar ze laten ook zien dat deze
situatie vensters opent om de Bijbel op nieuwe manieren tot ons te laten
spreken.’
Symposium
Het symposium is bedoeld voor vrijwilligers en professionals die een taak
vervullen in de kerk en voor ieder ander die interesse heeft in het thema.
Beoogde sprekers zijn PThU-oudtestamenticus Klaas Spronk (‘Het Oude
Testament als bron van inspiratie’), Désanne van Brederode (‘Lezen moet
je blijven leren’) en Maarten Wisse (synode-nota ‘De Bijbel in het midden het geloofsgesprek te midden van verschillen’). ‘s Middags worden in een
reeks workshops eigentijdse, creatieve en effectieve vormen
gepresenteerd om te ontdekken wat de Bijbel kan betekenen.
Het symposium wordt gehouden in het Landelijk Dienstencentrum van
de Protestantse kerk in Utrecht.
De Bijbel in Nederland is begin december 2018 verschenen en
verkrijgbaar voor € 19,50 in de NBG-webshop en in de boekhandel

Wees lief voor
deze ziel
Veertig vensters op
Leonard Cohen
Frank Kazenbroot
Uitgeverij: Abdij van
Berne - € 16,90
Leonard Cohen is zijn grote
inspiratiebron. In dit boek
opent de schrijver Frank
Kazenbroot veertig vensters
op de spirituele en
religieuze kracht van
Cohens poëzie

Hij volgt de dichter-musicus van zijn
geboorte in 1934 tot aan zijn sterven in
2016. Cohen bleef de joodse traditie,
waarin hij geboren werd,
altijd trouw maar hij
onderzocht ook christelijke,
boeddhistische en
hindoeïstische tradities.
Zelf volgde Cohen een
mystieke weg en deelde
dat via zijn liederen met
zijn publiek. In zijn
krachtige teksten worden motieven uit
die oude tradities verweven met de
ervaringen van een man van deze tijd.
Seculiere en religieuze taal gaan in zijn
liederen hand in hand waardoor thema's
als liefde, sex, eenzaamheid, pijn,
genade, gebrokenheid, God en
verlangen opnieuw gaan leven.

Bekende liederen zijn: Suzanne, Hallelujah, Anthem en You want it darker.
In dit boek worden ook minder bekende liederen belicht, bijvoorbeeld het
lied The Window uit 1979. Dit lied heeft in het boek een belangrijke plaats
gekregen: het verenigt prachtige muziek met mystieke poëzie. De titel van
het lied Gentle this soul met daarin de uitnodiging van Cohen om lief te
zijn voor de ziel van een gebroken mens - is gekozen als titel voor dit
boek.
Frank Kazenbroot (Schiedam 1958) was jarenlang kloosterling in de Abdij
van Berne. Tegenwoordig is hij geestelijk verzorger in een gevangenis. Hij
heeft een passie voor het werk van de Canadese dichter en zanger Leonard
Cohen.
Kies verstandig, want het zou best eens zo kunnen zijn
dat je krijgt wat je hebben wilt.
Marlo Morgan

Geen zee te hoog,
Wonderlijk en kleurrijk

Corry Nicolay, ISBN 978 90 5263 7303
Theologische uitgeverij Narratio - € 10,00

Ik kan het echt niet
Het deeg plakt aan de stok vast, er komen gaten in. Ik
pruts iets in elkaar wat er verfrommeld en mislukt uit
ziet. ‘Geef maar, ik help je’. De Turkse Friezin pakt het deeg en rolt met
diezelfde stok een heel groot en flinterdun plat brood. Er zit geen gaatje in
en het ziet er glad en mooi uit.
Dit dunne vlies deeg legt ze op een grote rond bakplaat en na ruim vijf
minuten smul ik van een opgerold stuk brood waar ze wat Turkse kaas in
heeft gedaan. ‘Ik kan dat echt niet’, maar de Turkse vrouw vindt dat ik dit
wel kan leren. En geduldig probeert ze mij de goede handbewegingen te
leren, maar het blijft knoeien.
Een Marokkaanse Friezin heeft groene, witte en rode kraaltjes eerst op de
draad geregen en als vanzelf worden ze door haar in een kunstige rand
gehaakt. Als de rand klaar is naait ze het om een dunne doek. Daarna doet
ze met lieve ogen de doek om mijn hoofd. Als ik de doek een tijdje
omhoud laat ik merken dat ik het cadeau accepteer. Meer nog, ik geef
haar een knuffel en bedank voor dit fijne cadeau. Want ik weet de
betekenis. Deze doeken zijn niet te koop, dit zijn cadeaudoeken die ze
geeft aan iemand die ze een warm hart toedraagt. ‘Elke keer als ik de doek
om mijn hals draag, denk ik aan jou’, zeg ik en de vrouw knikt en legt haar
ene hand op mijn rug en de andere op haar hart. Want dat is haar
bedoeling, een blijk van onderlinge verbondenheid geven.
Een jonge vrouw breidt een vest wat er ingewikkeld en mooi uitziet.
Patroon en model zitten in haar hoofd. Ze houdt het vest zo nu en dan
tegen haar vriendin om te zien of het straks past.
‘Jij bent knap Corry, want jij hebt geleerd en studeert nu ook weer’, vindt
een vrouw. Ik begrijp wat ze bedoelt en toch voelde ik mij zonet knap
dom. Het lukte mij niet met dat deeg en die stok. Laat staan dat dunne
brei- en haakwerk met ingewikkelde patronen en fijn priegelig
haakwerk.
Gek eigenlijk dat je door theoretische kennis knap wordt genoemd en dat
er bij praktische kennis anders wordt gesproken. ‘Dom handwerk’ en

‘koppie-koppie’, zijn uitdrukkingen die dit denken voeden. Het klopt niet.
Zij hebben verstand van dingen waar ik een nul in ben. Ik doe weer dingen
die zij niet hebben geleerd. Ik besluit die uitdrukkingen niet meer te
gebruiken want ik vind dit knappe vrouwen die heel open over het leven
nadenken en kunnen spreken.
Een vrouw schuift mij een warm opgerold brood met ei en groente in de
handen. ‘Voor je man Bote en de kinderen.’ Verwarmd door het warme
brood en de ervaren genoeglijkheid fiets ik door de kou naar huis. ‘Dom
handwerk ..., kom nou!’

Ingezonden
Goede voornemens voor het nieuwe jaar?!
Het nieuwe jaar is weer aangebroken en wij wensen u heel
veel liefde, warmte en gezondheid voor 2019.
Wij, vrijwilligers van de Zonnebloem, hopen ook in 2019 veel mensen met een
fysieke beperking, te kunnen bezoeken. We hebben voor het komend jaar ook
weer een aantal activiteiten gepland.
In januari hebben we een filmmiddag in de Stek, een muzikale bingo in februari en
een diner in de Bonte Veer (Enkhuizen) in maart. En in april natuurlijk de
oecumenische Witte Donderdag viering. Een afwisselend programma. Het
volledige jaarprogramma is aan te vragen bij Tina Brouwer, tel 519225 of Corry
Broersen, tel 512002.
We hebben ook een vraag aan u: wilt u misschien vrijwilliger worden om al deze
activiteiten mogelijk te blijven maken?
In februari nemen enkele van onze trouwe vrijwilligers afscheid. U begrijpt, dat
wij naarstig op zoek zijn naar nieuwe mensen, die onze groep vrijwilligers willen
versterken en oog en oor hebben voor de mensen, die een bezoekje nodig
hebben of een van de activiteiten willen bezoeken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Corry Broersen, tel 512002
Graag tot ziens en een hartelijke groet,
Namens de Zonnebloem, afd. Grootebroek
Maretty Schaap-Kolenberg, voorzitter

