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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  
Dr. N.E. Haspels, Hoorn, tel. 0229 – 24 26 96, predikant@deoudekerk.nl 
Alleen voor pastoraat en bezoekwerk: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
 
Kerkgebouw: 
Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78 
Koster:Begrafenissen/Inlichtingen bij Hr. N. Petten, tel. 0228-513971  
Website: www.deoudekerk.nl   
Deze wordt verzorgd  door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl  
 
  
Kerkenraad Protestantse  gemeente 
Voorzitter: Dr. N.E. Haspel, a.i. 
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. 51 48 13  
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: Ch. Blaauwkamer,  tel.51 31 29 
Penningmeester: Mw. H. Simons,  
Tel. 51 61 48 
diaconie@oudekerk.nl

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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–

‘ZONNEBLOEM’

…….. 

 
 

Bij de voorpagina 
 
Zonnebloem - Helianthus annuus  

De zonnebloem draait haar bloem 
naar het licht. In het Spaans en 
Portugees heet de plant dan ook 
‘girasol’ (draait naar de zon). De 
zonnebloem staat symbool voor 
levenslust en bewondering (je bent 
fantastisch, prachtig). De mens die 
zijn hoofd naar het licht (of Christus) 
beweegt. We vinden de zonnebloem 
ook terug op grafzerken. Daar 
fungeert de zonnebloem als het 
symbool van toewijding. Deze 
symboliek is ontleend aan de Griekse 
mythe waarin Clytia verliefd wordt op 
zonnegod Apollo 
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De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente  
worden elke zondag gehouden in de 
 “Oude Kerk",Zesstedenweg 189 te Grootebroek.  

 
Kerkdiensten 

 
 
21 juli  - 10.00 uur   
 
Voorganger : Mw. ds. M. Kraak, Opperdoes 
Ambtsdragers : Mw. de Kroon, Mw. Simons, Mw. Jonkman  
Organist : Hr. Ruiter       
Collectes : Kerk en Leger des Heils 
Oppas/Kindernevendienst: vakantie 
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Mw. de Bruin 
 
 
28 juli  - 10.00 uur   
 
Voorganger : Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder 
Ambtsdragers : Mw. Boender, Hr. Visser, Mw. Lasschuit 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Sensoor 
Oppas/Kindernevendienst : vakantie 
Koster : Mw. Maassen 
Auto-ophaaldienst : niet bekend 
 
 
4 augustus – 10.00 uur    
 
Voorganger : Ds. Corporaal, Bolsward  
Ambtsdragers : Hr. Veenstra, Mw. Verdurmen, Hr. Swier  
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Stichting June 
Oppas/Kindernevendienst : vakantie  
Koster : Hr. en Mw. de Vries 
Auto-ophaaldienst : Hr. Swier 
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11 augustus – 10.00 uur m.m.v. koor van het Leger des Heils 
 
Voorganger : Mw. luitenant D. Koffeman, Bovenkarspel 
Ambtsdragers : Mw. Boender, Mw. Lasschuit,  
  Mw. Broekstra 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Stichting Baanbreker  
Oppas/Kindernevendienst: vakantie 
Koster : Hr. Swier 
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra 
 
 
18 augustus – 10.00 uur   
 
Voorganger : Ds. K. Goverts, Dordrecht 
Ambtsdragers : Mw. Gerding, Mw. Simons, Mw. Vissers 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Kerk in Actie  
Oppas/Kindernevendienst : vakantie 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Hr. Vissers 
 
 
25 augustus – 10.00 uur   
 
Voorganger : Mw. drs. M. Bijl, Heemskerk 
Ambtsdragers : Mw. de Kroon, Mw. Verdurmen, Hr. Swier 
Organist : Hr. Zandberg 
Collectes : Kerk en Diensten Begijnhof Amsterdam 
Oppas/Kindernevendienst: vakantie 
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Hr. Swier 
 
 
1 september – 10.00 uur Bevestiging ambtsdragers 
 
Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Mw. Boender, Mw. Jonkman, Mw. Simons,  
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Stichting Kartini  
Oppas/Kindernevendienst: Ludo Luckerhof 
Koster : Hr. Petten 
Auto-ophaaldienst : niet bekend 
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21 juli     Vijfde zondag van   
 
kleur: groen, kleur van de hoop 
Lezingen: 1 Samuël : 1-20 en Lucas 10: 38-42 
 
Op weg naar Jeruzalem, worden Jezus en zijn leerlingen bij Marta en Maria thuis 
ontvangen. Jezus spreekt daar de discipelen toe en Maria komt er ook, als een 
leerling, bij zitten. Zij ‘vleit zich aan zijn voeten’. Marta gaat bedrijvig de voeten van 
alle gasten wassen (teken van gastvrijheid) en eten klaarmaken. Maria blijft 
echter zitten. Wanneer Marta Jezus op een gegeven moment vraagt om Maria 
te manen haar te komen helpen, antwoordt Jezus: ’Marta, Marta, je bent zo 
bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft 
het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen’ 
 
 
28 juli      Zesde zondag van de zomer  
 
Kleur: groen, kleur van de hoop 
Lezingen: Genesis 18: 20-33 en Lucas 11:1-13 
 
“Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.“ 
Hij sprak tot hen: “Wanneer ge bidt, zegt dan: 
 

Vader, uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome.  
Geef ons iedere dag ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze zonden,  
want ook wijzelf vergeven aan ieder die ons iets 
schuldig is. 
En leid ons niet in bekoring.” 
 

 
4 augustus      Zevende zondag van de zomer 
  
Kleur: groen, kleur van de hoop 
Lezingen: Prediker 2: 1-11 en Lucas 12: 13-23 
 
Jezus zei tegen hen: “Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want 
iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in 
overvloed heeft.” 
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11 augustus      Achtste zondag van de zomer 
 
Kleur: groen, kleur van de hoop 
Lezingen: Jesaja 65: 17-25 en Lucas 12: 32-40 (48) 
 
“Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop 
je het niet verwacht.” 
 
18 augustus     Negende zondag van de zomer 
 
Kleur: groen, kleur van de hoop 
Lezingen: Jeremia 23: 23-29 en Lucas 12: 49-56 (59) 
 
Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan 
het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? 
   
 
25 augustus    Tiende zondag van de zomer 
 
Kleur: groen, kleur van de hoop 
Lezingen: Jesaja 30: 15-21 en Lucas 13: (10) 22-30  
 
Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, 
en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. En bedenk wel: 
er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen 
zijn. 
 
1 september    Elfde zondag van de zomer 

Kleur: groen, kleur van de hoop 
Lezingen: Deuteronomium 24: 17-22 en Lucas 14: 1,7-14 (15) 
 
Wanneer u mensen ontvangt,, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en 
blinden uit. 

 
 
 

Vergaderrooster Kerkenraad 
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Ter Oveweging 
 
 
 
ZONNEBLOEM 
 
Ik ken een plant, niet fraai van loof 
niet schoon, niet rank gesteeld. 
Haar vorm is lomp, haar bloem is grof, 
geen dichter zingt er ooit zijn lof 
of nam haar tot zijn beeld. 
 
Toch heeft zij iets wat mij behaagt. 
Zij keert zich naar het licht, 
vanaf het eerste morgenuur 
wendt zij naar ’t vrolijk zonnevuur 
haar groot en geel gezicht. 
 
Ik wilde dat ik als die bloem 
naar ’t licht mij wenden kon. 
Zij draagt de kleur der vrolijkheid 
en richt haar kelk ten allen tijd  
naar ’t helder licht der zon. 
 
 
FREDERIK VAN EEDEN (1860-1932) 
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Van de Diaconie 
Toelichting bij de collectes 
 
21 juli       Leger des Heils  
 
Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper. Omdat we 
geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een 
menswaardig bestaan. Met jouw gift kunnen we mensen 
helpen die anders buiten de boot vallen. 
Samenleven doe je niet alleen. Help jij mee 

 
28 juli             
  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. 
 
  

      Stichting June 
 
Stichting June heeft als missie om de levensomstandigheden in Gambia 
te 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 weer 
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.Veel 
christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de 
boodschap van Pasen bij hen nog wel aan?  
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11 augustus     Stichting de Baanbreker 
  

De Baanbreker biedt korte en langdurige 
professionele begeleiding aan mensen met 
psychische klachten en/of een beperking. 
We begeleiden mensen vanuit het 
participatiecentrum en onze leerwerkplekken. 
Meedoen staat hierbij centraal. De begeleiding is 
gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid 
en het voorkomen van terugval.  

  
18 augustus    Kerk in Actie – Versterk de Kerk 
 
25 augustus    Diensten Begijnhof - Amsterdam 
 
Bij Diensten met 
Belangstellenden werken leden van 
diverse kerken samen aan één 
doelstelling: het evangelie van Jezus 
Christus brengen aan iedereen die 
er belangstelling voor heeft, nu al sinds jaren in de Engelse kerk op het 
Begijnhof. 
 
1 september      Stichting Kartini 

Een toekomst voor kansarme kinderen in en rond de 
stad Malang op het Indonische eiland Java, daar 
spannen wij ons voor is. De doelstelling is om deze 
kinderen naar school te laten gaan. Kunnen lezen en 
schrijven is dé basis voor een betere toekomst. Wie 
kan lezen en schrijven, is in staat zelf de regie over 
zijn/haar leven te nemen. We willen dus geen vissen 
geven, maar hengels. 

De opbrengst van de collecte voor de   
STICHTING BAANBREKER tijdens de Oecumenische Viering 
van 26 mei was € 530.- . 
Een mooi resultaat, waarvoor hartelijk dank! 
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Collecteopbrengsten 
 
 
Datum    Kerk  2e collecte   De bloemen 

gingen naar 
 

2 juni    € 58,20 Twin Project       €    82,30 Hr. Hermans 
       Fam. Bais 
9 juni      €  64,85 Bijbels voor China   € 114,05 Fam. Duisterhof 
       Fam. Lasschuit 
16 juni    € 47,95 Dorcas                     € 110,55 Ds. Mak 

Hr. Spoelstra 
23 juni    € 52,30 Merakel        €   84,95 Hr. de Boer 
30 juni    € 46,85 Simavi         €   75,30 Hr. Blom 
7 juli        € 31,09 MAF                     €   54,40 Mw.  
       Schuijtemaker- 
       organist 

 
Oproep        Oproep        Oproep       Oproep      
 
Al zes jaar vieren wij op de laatste zondag in mei onze 
Oecumenische Viering in het Martinus College.  
Zes jaar lang voorbereid door een vaste groep vertegenwoordigers 
uit de verschillende geloofsgemeenschappen.  
Marja Veenstra en ik (Lia Hermans) hebben dit vanuit onze 
gemeente 6 jaar met veel plezier gedaan. Maar allebei vinden wij 
dat dit stokje overgedragen mag worden. 
Wie van u is bereid dit van ons over te nemen? 
 
In januari 2020 wordt weer gestart met de voorbereidingen. Het 
zijn leuke en inspirerende ontmoetingen.  
Voor meer informatie kunt u ons altijd aanspreken. Het is 
belangrijk, willen we deze bijzondere viering behouden, dat onze 
kerk vertegenwoordigd blijft. Uiteraard blijft onze eigen predikant 
Nanne Haspels hier ook bij betrokken.  
 
Wij hopen op positieve reacties.  
Met vriendelijke groeten, 
Marja Veenstra en Lia Hermans. 
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Op bezoek bij………….Seger de Vries 
 
Beste mensen, 
 
De 94 jarige Seger de Vries was al vele maanden niet meer in onze kerk 
te zien. (links vooraan) 
Voor mij een reden hem eens op te zoeken op zijn adres Gezinspaviljoen 
7 in Bovenkarspel. 
Zijn vak was timmerman maar nu knutselt en schildert hij. Alles heeft 
Seger met een figuurzaag  van hout gemaakt  en nog wel driedimensionaal. 
Dat is niet eenvoudig !!!!!!!! 
Zijn woonkamer resp. slaapkamer hangen vol met zijn kunstwerken. 
 
Een knap stukje vakmanschap. 
 
Veel foto’s heb ik ervan gemaakt en nu stuur ik er twee van op, zodat 
iedereen deze kan bewonderen. 
 
Wiepko Postema. 
   
P.S.  
Je zou het zelf eens bij Seger de Vries moeten bekijken en dan zie je ze in 
kleur. 
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Bericht van INLIA 
Domweg gelukkig in een Leekster straat  
 
Vorig najaar arriveerden ze in INLIA’s TussenVoorziening in Eelde; de 
Syrische Aïsha en Ibrahim met hun 4 kinderen. De jongste twee raakten in 
de oorlog ernstig verbrand. Het gezin woont nu in Leek. 
 
Een bredere glimlach is niet mogelijk. Ibrahim glimlacht van oor tot oor 
en gooit de voordeur wijd open. “Kom binnen!” Hij is blij ons in zijn 
woning te kunnen ontvangen. “We kennen alle buren”, vertelt hij 
enthousiast, “We hebben ze allemaal te eten uitgenodigd.” 
Hij geniet er zichtbaar van om nu echt in Nederland te wónen. Een eigen 
plek, een huis met voor- en achtertuin. Die achtertuin is een complete 
moestuin. De plantjes staan er fier bij. 
Centraal in de huiskamer prijkt een foto van het gezin in de TuVo. Dochter 
Layla maakt een hartje met haar handen.  
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Het hele gezin gaat naar school; de kinderen naar de basisschool, de 
ouders naar inburgeringslessen. Ibrahim vliegt door de lesstof heen. Over 
het A1-studieboek deed hij slechts twee maanden. En hij is vast van plan 
het theorie-examen dat hij binnenkort voor zijn rijbewijs moet halen, in 
het Nederlands te doen.  
 
Hij wil buschauffeur worden namelijk, en: “Dan moet je mensen kunnen 
helpen, dus moet je goed met ze kunnen praten.” Zes uur per dag 
studeert hij. Het hele gezin werkt keihard aan de taal. Als de kinderen 
thuis komen uit school – op de fiets natuurlijk - doen ze taalwedstrijdjes 
met z’n allen. Woorden opschrijven waarvan je denkt dat de rest ze nog 
niet kent, bijvoorbeeld. ‘De muis’, ‘het doelpunt’, ‘de zomer’. 
 
De kinderen zitten op een fijne school, vindt het ouderpaar. Ibrahim kijkt 
wel eens stiekem vanaf een afstandje toe, om te zien hoe het met ze gaat. 
Of ze leuk spelen met de andere kinderen. De jongste speelt met heel veel 
jongens en meisjes. “Zo fijn om te zien.” 
 
Ik denk terug aan wat hij eerder vertelde; over hoe dit zoontje en 
dochtertje Layla in brand stonden na een raketinslag. Hoe hij hen keer op 
keer in een vat water moest onderdompelen om het vuur te doven. 
Beiden verminkt van boven tot onder. Wat zal je dan inderdaad blij zijn als 
je je kind weer ziet spelen.  
 
Ook Layla gaat het goed. Ze doen alles om ervoor te zorgen dat ze zich 
niet minder voelt dan andere meisjes. Het werkt. Onlangs wilde ze 
oorbellen. Maar dat kan pas als beide oren geopereerd zijn. In juli is het 
rechteroor aan de beurt. “Daarna krijg je de mooiste oorbellen van het 
land”, heeft Ibrahim haar beloofd. Verminkt en operaties ondergaan: dat 
valt niet mee voor een meisje van 9 jaar. Of voor de ouders.  
 
“Iedereen heeft obstakels in het leven, het gaat erom die problemen op te 
lossen”, zegt Ibrahim, “Aïsha en ik proberen samen altijd een wijze 
oplossing te vinden.” Aïsha glimlacht naar haar man, dat heeft hij weer 
mooi gezegd. Op de achtergrond spelen de kinderen. Domweg gelukkig 
in een Leekster straat. 
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Van de ZWO 
 

Mensen hier, mensen daar kerken hier, kerken daar. Wereldwijd 
zijn mensen en kerken in beweging .Vol geloof ,hoop en liefde 
onderweg. Wij geloven in delen. We beseffen dat een kerk pas echt 
kerk is als ze in actie is. Of dat nu in hartje Rotterdam is of in West 
Friesland op het platteland in Kameroen of in een miljoenenstad in 
India: overal komen mensen in beweging. Samen vormen wij een 
wereldwijde gemeenschap die geloven in God en in elkaar. De 
vakantietijd komt er weer aan. Een heerlijke tijd voor ontspanning, 
er tussenuit zijn, even weg uit de vertrouwde omgeving. Vele 
mensen gaan op reis, om nieuwe wegen te ontdekken. Het leven 
zelf is ook een reis. Mooie en moeilijke momenten, bergen en dalen 
wisselen elkaar af. Een gebed voor onderweg: 

 

Op pad zijn met U, Schepper God, 
is op pad zijn in Uw wereld, 
vol wonderen en zó mooi.  

In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden, 
en onder mij de aarde en de rots. 
Op pad zijn met U, broeder Jezus, 

is op pad zijn met uw vrienden, 
elkaar ontmoeten, samen verder gaan, 

en op het kruispunt afscheid nemen, 
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wetend dat U met ons allen bent. 
Op pad zijn met U, Heilige Geest, 

is op pad zijn met de wind, 
is dansen op onstuimige muziek 

en dan zo uw lied zingen, 
dat anderen het kunnen horen. 

Chris Polhill 

Wij van de ZWO wensen U allen een fijne zomer 
 

 
Van het Pastoraal Team 
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Een kleurrijk palet van 
godsdiensten/levensovertuigingen 
 
Tijdens de Marokkaanse, Turkse en Nederlandse thee leggen we aan 
elkaar uit wat kleur geeft aan ieder ons leven. Vaak wordt het geloof 
genoemd als dat wat kleur en glans geeft aan het leven.  Belangrijk vinden 
wij daarbij allemaal in Nederland:   

 vrijheid van meningsuiting 
 vrijheid van godsdienst – 
 zorg voor elkaar. 
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Want we leven sociaal samen. Dus bij die vrijheden hoort ook zorg voor 
elkaar. 
Die vrijheden en zorg voor elkaar vragen om keuzen en kleuren je leven in.  
De vraag is: Ligt die kleur van je leven door je geloof vast of  beweegt die 
ook wel eens mee door het met elkaar samen leven?  De kern van je 
geloof blijft dan bestaan.  
 
Daarom een oud wijsheidverhaal: 
 
‘ROOD’, zei de eerste. 
 
‘Een wijze maakt met zeven leerlingen een ochtendwandeling.  
De dauw ligt nog over het land. Na enige tijd breekt de zon door. De 
dauwdruppels schitteren dat een lieve lust is. Bij een grote dauwdruppel 
staan de wijze en de leerlingen stil.   
De wijze schaart de leerlingen rondom de druppel zodat de zon erop blijft 
schijnen en vraagt:  
 
‘Welke kleur heeft de druppel?’  
‘Rood’, zegt de 1e  ‘oranje’, zegt de 2e 
‘geel’,   zegt de 3e ,     ‘groen’  zegt de 4e ,  
‘blauw’ zegt de 5e ,    ‘paars’, zegt de 6e .  

en de 7e zegt ’violet’. 
 
De leerlingen staan verbaasd over de verschillen.  
Omdat ze er allemaal zeker van zijn dat ze het goed zien, krijgen ze bijna 
ruzie. Dan laat de wijze hen enkele keren van plaats verwisselen en ze 
zien een andere kleur.  
Langzaam dringt het tot de leerlingen door dat zij – ondanks de 
verschillen van hun waarnemingen –  toch allemaal de waarheid hebben 
gesproken. 
  
De wijze zegt: ‘Hoe je de waarheid ziet, hangt af van de plaats die je in het 
leven inneemt. Als je plaats verandert door levenservaring, door nieuwe 
situaties, door wat nieuw bij je leven hoort, verandert de kleur van je 
waarheid. Net zoals jullie zo-even een deel van het licht hebben gevonden 
en dat voor de volle waarheid aanzagen.  
Laat jullie medepelgrims in  vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen 
plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. Jullie hebben 
alle waarheden nodig, want alle tezamen vormen zij het werkelijke licht, de 
volle waarheid. 
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Totdat jezelf één van de groten bent geworden en de zeven kleuren in één 
kunt waarnemen, zul je iedere ‘ontdekking’ de waarheid op een andere 
manier zien.  
 
Wees daarom niet alleen tolerant – want dat is slechts het dulden van 
een andere mening –  
maar wees blij dat er andere opvattingen en meningen zijn. Zolang jezelf 
nog niet het volle licht kunt zien, heb je medemensen nodig om de volle 
waarheid te leren kennen. 
 
De 7 kleuren vormen samen de regenboog. De boog van belofte dat de 
Eeuwige ons omringt, steunt en kleur geeft aan het leven vanuit ieder ons 
geloof.   
Het verhaal van de regenboog staat in het eerste deel van de Bijbel, de 
Thora en staat dus ook in de Koran. De betekenis van de regenboog 
wordt ook omschreven in de Veda van de Hindoes en in het Boeddhisme 
als bron van nabijheid en kracht groter dan een mens alleen. Daarom de 
uitnodiging om vanuit uw eigen kleur, als pelgrim open te staan voor 
andere kleuren. Kleuren van geloof, van levensovertuiging in de moskee, 
synagoge, kerk, bij het hindoeïsme en boeddhisme. Ervaar het samenspel 
ervan met de kleur van uw leven. 
 
Kleurrijke groet van Corry Nicolay: PKN predikant kleurrijke communicatie 
(corrynicolay@hetnet.nl -  www.kleurrijkgeloven.nl.)  
 

  
Blij verrast waren we met de bloemen uit de kerk ter bemoediging na 
mijn nare val tijdens onze vakantie op Madeira waarbij ik een 
hersenschudding opliep. We hadden lieve en goede mensen om ons 
heen die ons enorm hebben geholepen. Het was een emotionele 
ervaring. 
Enkele weken later trouwde onze dochter Annemarie met haar partner 
Remco. We mogen terug kijken op een geweldige dag. 
Drie dagen na de bruiloft volgde een behandeling in Het Antoni van 
Leeuwenhoek. De behandeling is goed gegaan en ik voel me tot dusver 
goed. 
Al met al een enerverende tijd.  
Onze hartelijke dank voor de prachtige bos bloemen en voor de blijken 
van medeleven op welke manier dan ook. Het heeft ons goed gedaan. 
 
Jan-Menno Hermans. 
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Geschreven door: Stephan de Jong, predikant van de Protestantse 
Gemeente te Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel in het Friese 
Gaasterland, verhalenverteller, beeldend kunstenaar en redactielid van 
“Open Deur” 

 
Het kromme mannetje 

Er was eens een krom mannetje. En als ik zeg ‘krom’, dan bedoel ik echt 
krom. Zijn kin sleepte over de grond, zo krom. Hoe dat kwam? Tja, hij 

had een zware last te dragen. Niet één, maar wel 
meer. Hij had ooit als jongetje een koekje uit de 
koektrommel gestolen. Daar had hij last van. En die 
last drukte op zijn schouders. Hij had ooit een 
vriendje in de steek gelaten. Daar had hij ook last 
van. En die last drukte ook op zijn schouders. En hij 
had weleens wat uit een winkel gestolen. Wel vaker 
trouwens. En hij had iemand geslagen, zo hard dat 

die naar het ziekenhuis moest. En daar had hij allemaal last van en al 
die last drukte op zijn schouders. Zo kwam het dat hij zo krom was 
geworden. 

Het kromme mannetje slenterde over de weg. Hij kwam de wijze uil 
tegen. Die zag hoe krom het mannetje was en hij zag ook al die lasten op 
zijn schouders. De uil was niet alleen wijs maar ook streng. ‘Eigen 
schuld, dikke bult,’ zei de uil. Meer niet. Misschien kwam dat omdat hij 
vond dat hij zelf heel erg aardig en wijs en goed was en nooit fouten 
maakte. Je ziet, als je zo krom bent heb je niks aan een uil. 

Het mannetje liep verder en kwam de mol tegen. De mol zag de lasten 
niet op de schouders van het mannetje. Hij begreep daarom niet 
waarom het mannetje zo krom liep. Een mol ziet nu eenmaal niet veel. 
Dat heb je als je altijd maar onder de grond leeft. Je ziet, als je zo krom 
bent heb je niks aan een mol. 
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Het kromme mannetje ging verder en kwam een zonnebloem tegen. Hij 
zag hoe hoog en lang en recht de zonnebloem was. ‘Zonnebloem, heb jij 
geen lasten te dragen? Hoe kan het dat je zo hoog en lang en recht 
bent?’ De zonnebloem wilde hem wel vertellen hoe dat kwam: ‘Ik houd 
mijn gezicht steeds op de zon gericht. Het licht en de warmte van de zon 
doen mij goed en houden mij hoog en lang en recht.’ Het mannetje 
knikte maar begreep het niet.  

De zon begreep het wel. Hij had medelijden 
met het kromme mannetje. Op een dag, toen 
even niemand keek, is de zon afgedaald naar 
het mannetje. Hij gaf hem een zoen op zijn 
hoofd, op zijn kruin. Het mannetje keek 
omhoog om te zien waar die zoen vandaan 
kwam. Hij zag niets. De zon stond al weer 
hoog aan de hemel. Hij keek weer naar 
beneden, maar ontdekte ineens dat hij hoog 
en lang en recht was geworden. Hoe kon dat? 
Ach, als je heel krom bent heb je niks aan een 
uil of een mol. Wel aan de zon. En die kan meer dan je denkt. 

Leef als de zonnebloem: hef je gelaat naar de zon  
toe en draai met je hart mee met de zon  

Bedankje 
 
Eind mei 2019 waren wij beiden 50 jaar getrouwd en dat hebben we 
in eigen kring gevierd. Pinksterzondag was de afsluiting. 
Mevrouw Kraal leidde de dienst en besteedde hier op een leuke 
manier aandacht aan. Vooral de vrolijke muziek, gespeeld 
op de dwarsfluiten door de voorgangster en haar vriendin, waren de 
kers op de taart (waarop wij, na de dienst, trakteerden). 
 
En dan de bloemen, kopieën van de bruidsboeketten van destijds, 
waren prachtig. Bedankt! 
 
We kijken terug op een feestelijke Pinksterzondag. 
 
Elly en Piet Lasschuit - Hans en Irene Duisterhof 
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Temple Church Boys’ Choir 

“Het is goed voor de jongens, voor de samenhang en de samenklank om af 
n toe een korte tournee te hebben”, aldus dirigent (Choirmaster) Roger 

Sayer. “We zijn enkele jaren geleden al eens in Nederland geweest en daar 

Schagen”.   

Het Temple Church Boys’ Choir zingt die typische prachtige Engelse 

–
–

–
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Vieringen in Rigtershof in de serre 
Iedere donderdagmorgen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven 

 
25 juli   - Piet Pels 
1,8,5 en 29 augustus - Ineke Koomen en Ria Botman  
22 augustus  - An de Kroon 
 

“Heel verrast waren we toen we enige tijd geleden een

Op onze beurt hierbij onze hartelijke dank aan de kerkenraad”.
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