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Secretaris: Ch. Blaauwkamer, tel.51 31 29
Penningmeester: Mw. H. Simons,
Tel. 51 61 48
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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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De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente worden elke zondag
gehouden in de “Oude Kerk",Zesstedenweg 189 te Grootebroek.

Kerkdiensten
10 november – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdragers

:
:

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

Ds. J. Moens, Breezand
Hr. Veenstra, Mw. Jonkman,
Mw. Verdurmen
Mw. Janssen
Kerk en Amnesty International
Ludo Luckerhoff
Hr. Visser
Niet bekend

17 november - 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Mw. ds. J.H. de Ruiter, Andijk
Hr. Verbeek, Mw. Simons, Mw. Vissers
Hr. Ruiter
Kerk en JOP
Coby Pels
Hr. Petten
Hr. Vissers

24 november – 10.00 uur

Laatste zondag kerkelijk jaar
m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Piet Lasschuit

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

Ds. Nanne Haspels
Mw. de Kroon, Hr. Dudink, Mw. Broekstra
Mw. Conijn
Kerk en Twin Project
Willy Visser
Mw. Dudink
Mw. Broekstra

1 december – 10.00 uur

1ste Advent – Ad te Levavi

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

Ds. Nanne Haspels
Mw. Gerding, Mw. Simons, Hr. Visser
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Stichting Downsydroom
Willy Visser
Hr. Swier
Mw. de Bruin

8 december – 10.00 uur

2de Advent – Populus Sion

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

Ds. Nanne Haspels
Mw. Boender, Hr. Visser, Mw. Vissers
Hr. Spoelstra
Kerk en Ziekenhuis Jordanië
Nel Kleton
Mw. Maassen
Hr. Vissers

15 december – 10.00 uur

3de Advent – Gaudete
Heilig Avondmaal

Voorganger
Ambtsdragers

Ds. Nanne Haspels
Hr. Veenstra, Mw. Boender, Hr. Dudink
Mw. Lasschuit
Mw. Schuitemaker
Kerk en Liliane Fonds
Ludo Luckerhoff
Mw. Dudink
Hr. Veenstra

:
:

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

Vergaderrooster Kerkenraad
11 november
12 november
20 november

-

Moderamen
CvK
Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad
Beste gemeenteleden,
Sinds enkele weken wordt de liturgie van de komende zondag op onze site
gezet. Op deze manier is de dienst beter te volgen voor de mensen die
thuis mee willen luisteren.
Bovendien kunt u ook -wanneer u dat wilt- de dienst van de zondag
voorbereiden omdat de schriftlezingen vaak in de liturgie zijn vermeld.
U kunt de liturgie vinden op onze eigen site www.deoudekerk.nl.
Wanneer u kerkdiensten aanklikt vindt u een rode balk met de tekst ”klik
hier voor de komende liturgie”, Dit is ook mogelijk als u onder
kerkdiensten “kerkomroep” aanklikt.
Met vriendelijke groet,
Marijke Vissers, scriba

Pastoralia
Kroniek van een dorpsdominee (159)
De vorige keer repte ik al over de herfst van mijn leven. Over een paar
maanden hoop ik 65 te worden. Een leeftijd die tegenwoordig misschien
niet zo belangrijk is, omdat de AOW niet meer ingaat op dat moment.
Maar het zet toch aan tot nadenken over pensionering. Ruim een jaar
geleden kwam het al eens aan de orde in het moderamen ( het kerkelijke
woord voor dagelijks bestuur of agendacommissie). Sindsdien heb ik er
over gedacht en gesproken. Met als resultaat dat dit seizoen mijn laatste
wordt als dienstdoend predikant. Na overleg met genoemd moderamen
is als datum voor mijn afscheid 20 september 2020 afgesproken.
Per 1 oktober ben ik dan emeritus (letterlijk: rustend, in ruste). Het is nog
ver weg, maar het tekent wel mijn activiteiten nu al. Veel dingen zijn voor
het laatst. Dat roept allerlei gevoelens op, van heerlijk en pff tot jammer
en moeilijk. We zullen het er wel eens over hebben, denk ik.

Voor het laatst is de cyclus die voor de deur staat: gedachteniszondag,
Advent, Kerst, Oud en Nieuw. In de liturgiecommissie hebben we daar
weer een project bij bedacht. We volgen het landelijke thema: Geef licht!
Maar de uitwerking doen we op eigen wijze. Zes woorden van Paulus
lazen we op Startzondag (toen het over vreugde ging) in Filippenzen 4. In
vers 8 staat: “Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles

wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is,
alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is
en lof verdient.
Dat zouden ze bij het journaal ook eens wat meer moeten doen.
We zullen het in de kerk op
onszelf betrekken. Met
voorbeeldverhalen uit de
Bijbel en eventueel plaatjes en
andere verhalen. Salomo
komt voorbij, die rechtvaardig
rechtspreekt, Naomi – haar
naam betekent lieflijk – en
haar geschiedenis, Naäman
de Syriër, Bileam met z’n ezel,
de engelenzang in de
Kerstnacht en natuurlijk
Jezus, die schreef in het zand.
Joki zal een ster maken (geef licht!) met haar kunstzinnige invalshoek.
Al met al lijkt het ons weer een mooi project te worden.
Alle goeds voor u deze steeds donkerder dagen.
Met broederlijke groet,
Nanne Haspels

Bij de Diensten
10 november
Achtste zondag van de herfst
Kleur: groen, kleur van de hoop
Lezingen: Jesaja 1: 18-26 en Lucas 19: 41-48

Als hij binnenkomt in het heiligdom begint hij met de verkopers uit te drijven,
zeggend tot hen: er staat geschreven ‘mijn huis zal zijn een huis van aanbidding!’

17 november
Negende zondag van de herfst
Kleur: groen, kleur van de hoop
Lezingen: Exodus 3: 1-15 en Lucas 20: 27-38

Hij is geen God van doden, maar van levenden, want door hem zijn allen in leven.
24 november
Tiende zondag van de herfst
Kleur: rood, kleur van de Heilige Geest
Lezingen: Maleachi 3: 19-24 en Lucas 21: 5-19

Hij vervolgde; ‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene
koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, er zullen zware aardbevingen
komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote
en verschrikkelijke tekenen verschijnen….’
1 december
Eerste zondag van Advent
Kleur: paars, kleur van de tijd van voorbereiding
Lezing: Numeri 22: 21-35

Toen de ezelin de engel van de Heer zag ging ze liggen, met Bileam nog op haar
rug. Bileam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok. Toen liet de Heer de
ezelin spreken. Ze vroeg Bileam; “Wat heb ik u misdaan, dat u me nu al drie keer
geslagen hebt?’……..
8 december
Tweede zondag van Advent
Kleur: paars, kleur van de tijd van voorbereiding
Lezing: 1 Koningen 3: 16-28

De echte moeder van het levende kind kon de gedachte dat haar kind iets zou
overkomen niet verdragen en riep uit; ‘Nee, heer, ik smeek u, geef het kind aan
haar, maar dood het alstublieft niet!’
De ander zei; ‘Als ik het niet krijg, krijg jij het ook niet. Hak het maar doormidden!
’Maar de koning deed de volgende uitspraak; ‘Het zal niet gedood worden. Geef
het levende kind aan haar, want zij is de moeder.
15 december
Derde zondag van Advent
Kleur: paars, kleur van de tijd van voorbereiding
Lezing: 2 Koningen 5: 1-16

Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden; “Maar overste, als de
profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook
uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt; “Baad u, en u zult weer rein worden, ”moet u
dat zeker doen.’ Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich
daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer
gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein.

Ter Oveweging
Niet Voorbij
Een gedicht voor de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, waarop wij onze geliefden
gedenken

Jij die wist wat liefde was jij met je woorden,
woorden vol licht,
jij met je ogen,
ogen vol welkom
jij met je handen,
handen die deelden,
handen die heelden,
o jij met je hart,
de warme wereld van je hart.
Wel gestorven
maar niet voorbij.
Zoals jij bestond,
besta je nog steeds.
Liefde,
liefde tekent je.
O jij,
Voor eeuwig sta je vast.
Uit: Een mens als jij, gedichten voor lief en leed –
Hans Bouma

November - slachtmaand
De afbeelding voor november in Les Très Riches Heures du duc de Berry
(Frans voor De zeer rijke uren van de hertog van Berry) is een rijk geïllumineerd
getijdenboek, besteld rond 1410 door Jan van Berry en gedeeltelijk vervaardigd
door de befaamde miniatuurschilders de gebroeders Van Limburg
De afbeelding voor november is, afgezien van het typerende halfrond bovenaan,
van de hand van Jean Colombe, die het getijdenboek aanvulde, in opdracht van
Karel I van Savoye. dat na de
dood van de hertog en van de
gebroeders van Limburg
onafgemaakt achterbleef,
Het tafereel dat hier uitgebeeld
wordt, verwijst naar de glandée,
dat was het recht dat de boeren
hadden om hun varkens in het
bos de eikels en eventueel de
beukennootjes te laten vreten,
men noemt dit het akeren.
Normaal was alles wat in het bos
groeide en bloeide eigendom van
de heer, maar het was een
traditie, vroeger al bij de Kelten,
gegroeid uit het gewoonterecht,
dat tussen begin september tot
eind oktober, afhankelijk van de
streek, de boeren hun varkens
het woud mochten insturen voor
de eikeloogst. Dikwijls werd de
heer vergoed door een of meer
varkens af te staan in functie van
het aantal varkens die van het
recht gebruik hadden gemaakt.
Centraal in de illustratie staat
een zwijnenhoeder. Hij staat op
het punt een tak in de bomen te
gooien, zodat de door de dieren gezochte eikels omlaag zullen vallen. Zijn hond
houdt toezicht op het tafereel. Op de achtergrond zijn andere boeren in het bos
te zien, die eveneens hun varkens hoeden. Het landschap in de achtergrond, met
een burcht in de marge een berg en een rivier die zich tussen de bergen in de
verte slingert, wordt dikwijls met de streek van de Savoye geassocieerd, omdat
het handschrift in het bezit was van Karel I van Savoye toen deze miniatuur
gerealiseerd werd.

Toelichting bij de collectes
10 november

Amnesty International

Amnesty International werkt voor naleving van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en andere
internationale verdragen en verklaringen voor de
mensenrechten. Zij doen over de hele wereld onderzoek naar schendingen van
de mensenrechten en voeren actie om die schendingen tegen te gaan.
17 november

.
JOP is de landelijke Jeugd Organisatie van de Protestantse
Kerk in Nederland. JOP is een beweging van en voor
kinderen en jongeren. JOP gelooft in kinderen en jongeren.
JOP gelooft ook in God. JOP wil met jou en jouw groep
ontdekken wat geloven kan betekenen.
Bij JOP gaat het vaak over God, jijzelf, jouw groep en de wereld om je heen. Dat
kun je op de website ook zien. Wat hebben God, jijzelf, jouw groep en de wereld
om je heen met elkaar te maken? Met JOP kun je dat ontdekken.
24 november

Twin Project

Het Twinproject heeft als doel, de verloskundigen in
Sierra Leone te helpen. Dit, door een verloskundige uit de
regio in contact te brengen met een verloskundige uit
Nederland. Op deze manier hoopt men op
kennisoverdracht om zo de moedersterfte terug te
dringen en hopelijk daarbij ook de kindersterfte.
25 Nederlandse verloskundigen zijn gekoppeld aan 25
verloskundigen van Sierra Leone. De bestaande kliniek is
in de oorlog door de rebellen van binnen vernield. Het zou
een veilige haven moeten zijn, waar vrouwen kunnen
baren en kinderen onder de 5 behandeld kunnen worden
Vanuit de Blauwe Ruis http://www.blauwe-ruis.nl
is hulp toegezegd , Inmiddels zijn er voor de kliniek 2
ambulances naar Pendembu gebracht.
Hulp van iedereen is meer dan welkom. Uw giften dragen daaraan bij!
1 december

Stichting Downsyndroom

In de kern Noord-Holland Noord, doet deze stichting heel veel goed werk in de
ondersteuning van gezinnen met een kind met het syndroom van Down. Samen
erover kunnen praten, de ervaringen delen en elkaar vragen stellen. Zo worden
de gezinnen ondersteund en wordt het leven van het kind en het gehele gezin er
beter van.

8 december

Ziekenhuis Jordanië

Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek in
Jordanië. Vooral is daar zorg voor de bedoeïenen. Een volk dat verspreid leeft en
vaak heel arm is. Zij zorgt voor en met hen. Bid voor en met hen. Geeft
voorlichting over gezondheid en probeert een “ziekenhuis” draaiende te houden.
Echt een project dat onze steun heel erg hard nodig heeft en meer dan verdiend.
15 december
Het Lilianefonds wil de wereld openen voor kinderen met een
handicap in ontwikkelingslanden. Een handicap betekent daar
vaak uitstoting uit de gemeenschap. Ze zijn een last en worden
als minderwaardig gezien. Of als “door god gestraften”. Lokale
medewerkers worden gezocht en opgeleid om gehandicapten te
begeleiden en de gemeenschap voor te lichten.

Collecteopbrengsten
De bloemen
gingen naar
29 september
Kerk
Inlia
6 oktober
Kerk
Ziekenhuis Jordanië
13 oktober
Kerk
Voedselbank
20 oktober
Kerk
KIA Versterk de Kerk
27 oktober
Kerk
MAF

€ 49,72
€ 98,98

Hr. Pels

€ 41,50
€ 62,00

Fam. Veldhuizen

€ 77,26
€ 105,11

Koert Ruyter

€ 45,05
€ 58,85

Ds. Bouma

€ 51,45
€ 77,85

Niet bekend

Bedankje
In september kreeg ik, samen met groeten uit Rigtershof, de
bloemen van de kerk mee naar huis. Een welkome bemoediging bij
de behandeling van mijn huidproblemen aan hoofd en voet . De
groeten uit Rigtershof werden overgebracht door An de Kroon, die
daar inmiddels enkele kerkdiensten heeft geleid. Ook mooi dat dat
meteen soepel geregeld was.
Piet Pels.

Bedankje
Hartelijk bedankt voor uw medeleven met mij na mijn ongeval.
Met groeten,
Seger de Vries

Van het Leerhuis
'Als jij mij niet vergeeft, is het alsof jij een beker gif leegdrinkt en hoopt dat ik
er ziek van word.'
Tijdens een verslaving worden er nogal wat brokken gemaakt, op allerlei
gebieden. Spannende vraag in herstel is of je vergeving nodig hebt om te
kunnen helen. En vraag je die vergeving of 'moet' die worden aangeboden? Op
28 november 2019 spreekt Arjan van Essen onder meer over deze vragen in
een Leerhuisavond over vergeving en genezen. De voorbereidingscommissie
Leerhuis 'Cultuurgroep Stede Broec' nodigt u van harte uit voor deze avond.
De avond vindt plaats op donderdag 28 november in De Oude Kerk,
Zesstedenweg 189, Grootebroek en begint om 20.00 uur.
Het is 11 jaar geleden dat Arjan van Essen voor de laatste keer het casino
bezocht. Tot die tijd leefde hij een dubbel leven. Enerzijds was hij de oprecht
liefhebbende vader en echtgenoot, betrokken docent, gedreven politicus en
goede vriend. Anderzijds was hij de man die leed aan een steeds heftiger

gokverslaving, waar niemand van wist. Hij vond ook zijn rust in diezelfde
‘verborgen wereld’.
Arjan heeft in die tijd (ruim 25 jaar lang) dingen gedaan waar hij zeker niet trots
op is. Hij is 11 jaar geleden afgekickt in een kliniek, dat heeft veel inzet en liefde
van hem en de mensen om hem heen gevraagd. Hij leeft sindsdien
verslavingsvrij. Toch is het zo’n groot deel van zijn leven, dat het nooit helemaal
weg zal zijn.
Arjan van Essen
'Mijzelf vergeven; die route heb ik nog niet
gevonden'
Na een (dubbel)leven van en in verslaving blijkt een
thema als vergeving niet alleen actueel maar ook
weerbarstig. Op de Leerhuisavond zal Arjan van
Essen ingaan op vragen als: ‘Heb je vergeving nodig om te kunnen helen?’, ‘Kun je
om vergeving vragen of moet die worden aangeboden?’, ‘Kan de verslaafde op
zoek gaan naar waar hij of zij zelf nog kan vergeven?’, ‘Jezelf vergeven, hoe doe je
dat?’, ‘Wat als iemand je niet wil vergeven maar je liever dood wenst? Of je wilt
iemand vergeven en die ontvangt het niet, of leeft niet meer?’.
11 jaar geleden nam Arjan van Essen zijn
verantwoordelijkheid en doet dit nog steeds. Onder
meer door zijn levensverhaal op de planken te delen.
Samen met theatermaker Maretty van den
Mosselaar schreef en speelt Arjan van Essen de
voorstelling Kop of Munt over zijn aangrijpende
levensverhaal. Het is een levensverhaal waar
iedereen zijn ideeën en oordelen over heeft, maar
waar een taboe rust op het stellen van vragen die in
je opkomen. Echte verbinding hierover wordt maar
zelden gemaakt. Juist dat deel wat eigenlijk nooit zomaar kan worden gedeeld
wordt in dit stuk voor het voetlicht gebracht.
In de week voorafgaand aan de Leerhuisavond staat de voorstelling Kop of Munt
in Theater De Drom in Enkhuizen. De voorstelling is een mooie opmaat naar de
Leerhuisavond. Meer informatie over de voorstelling vindt u op kopofmunt.org.
Ook theatermaker Maretty van den Mosselaar zal aanwezig zijn op de
Leerhuisavond.
U bent van ons gewend dat de Leerhuisavonden zich niet beperken tot
eenrichtingsverkeer. We verwachten ook nu weer een levendige
gedachtewisseling.
Wij zien u graag op 28 november in het Leerhuis.

Van College van kerkrentmeesters
Openmonumentendag 2019
Op 15 september deden we als
kerk weer mee aan
Openmonumentendag. Een
extraatje was dit jaar een
concert voor de kerk door
Fanfare Irene uit Grootebroek.
Ook het bezichtigen van de kerk
en het beklimmen van de toren
stond weer vol in de
belangstelling. Wel waren er
minder bezoekers dan andere
jaren doordat de organisatie
het accent rond de Kolk had.
Dank aan iedereen die mee heeft geholpen om de kerk zichtbaar te maken voor
onze gasten.
Kostersbijeenkomst
Jaarlijks wordt met de kosters afgestemd hoe het allemaal loopt en wat anders
en beter kan. Op
29 oktober zij we bij elkaar geweest en de conclusie is dat het best goed gaat.
Nu zult u zich misschien afvragen wat komt er dan zo wel aan de orde. Een paar
voorbeelden:
Geluid, afvalemmers, afsluiten deuren i.v.m. veiligheid, draaiboek voor de zondag
en de bijzondere diensten. Hoe gaat het bij het avondmaal etc. Alles staat dan
op tafel, maar in een draaiboek wordt dit beschreven en dat wordt jaarlijks
bijgesteld en aangepast. De laatste versie hangt in de kerk.
Wel willen we iedereen die in de kerk meehelpt en afval weggooit vragen dit net
zo te doen als thuis. Er zit bv. regelmatig plastic in de oud papierbak en gooi
grotere dingen direct in de afvalbakken in de fietsenstalling. Denk hier even aan,
want dit bespaart de kosters nascheiding.
Ook het koffie drinken na de dienst hebben we besproken, omdat dit toch een
extra taak voor de kosters betekende. We zijn zeer tevreden hoe u de kosters
wekelijks helpt met het opruimen van bv. de liedborden, de bloemen, de kopjes en
glazen en het afnemen van de tafels na afloop, zodat ook de kosters op tijd naar
huis kunnen. Zo is het voor iedereen plezierig! Dank daarvoor.
Geluiddemping
We kunnen u informeren dat er opdracht is gegeven om een systeem tegen het
plafond in de consistorie aan te brengen om het rondgalmen van het geluid
zoveel mogelijk tegen te gaan. Het zal nog een aantal weken duren voordat het
wordt geïnstalleerd, gezien de levertijd. De verwachting is dat de problemen die
er nu zijn dan zijn opgelost.

KINDERVERHAAL…….en voor wie jong van hart is..
De Gelukbrenger
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
De komst van de Messias wordt aangekondigd door de profeten en Johannes
de Doper. De Messias zal het ware geluk brengen. Maar wat is geluk?
In het Land van Ongeluk was iedereen ongelukkig. Nou ja, er zou ooit iemand
eens de slappe lach hebben gehad. En er gingen geruchten dat de vader van de
oom van de zus van de koningin ooit met een glimlach rond zijn mond wakker
was geworden. Soms lachten er hele jonge kinderen, maar dat leerden ze snel
af. Want geluk, nee, daar waren ze in het Land van Ongeluk niet zo goed in. Toch
luisterde iedereen met rode oren naar de woorden van Jan. Hij vertelde dat de
Gelukbrenger zou komen. Wanneer? ‘Zet je ogen, je oren en je hart open, dan zal
je hem opmerken!’
Een tijdje later kwam er een vreemdeling in het Land van Ongeluk. Hij had lange
benen, een dikke buik en vooral een grote mond. ‘Ik kom jullie het geluk brengen!’
schreeuwde hij. ‘Doe precies wat ik zeg. Bouw voor mij een mooi paleis. Hang een
portret van mij op in alle straten. Vertel dat ik de manier weet om het Land van
Ongeluk te veranderen in een land dat voortaan het Land van Geluk zal heten!’
Eerst dachten de mensen dat de man met de lange benen, de dikke buik en de
grote mond het geluk zou brengen. De mannen deden precies wat hij opdroeg.
Maar de vrouwen vertrouwden hem niet. ‘Mannen met lange benen en dikke
buiken kunnen geen kwaad,’ zeiden ze. ‘Maar aan mannen met grote monden
heb je niks.’ Ze kregen gelijk, want van de schone beloftes uit de grote mond van
de man kwam helemaal niets terecht.
Kort daarna bezocht een vrouw het land. Ze droeg een pimpelpaarse jurk, had
felle ogen en een schelle stem. ‘Ik voorspel dat alles anders gaat worden,’ riep zij
zo hard dat iedereen er pijn in de oren van kreeg. ‘De zandheuvels zullen in
gouden bergen veranderen, er zullen feestelijke slingers in de bomen groeien,
het zal nooit meer winter worden en de zon zal elke dag schijnen. Dit land zal een
Land van Geluk worden!’
Veel mensen meenden dat de vrouw de Gelukbrenger was over wie Jan had
gesproken. Vooral de vrouwen luisterden opgetogen naar haar. Maar de
mannen vertrouwden haar niet. ‘Vrouwen met pimpelpaarse jurken en felle ogen
kunnen geen kwaad,’ zeiden ze. ‘Maar aan vrouwen met een schelle stem heb je
niks.’ Ze kregen gelijk, want de voorspellingen van de vrouw kwamen niet uit.

Op een avond kwam er een
fluitspeler aan in het Land van
Ongeluk. De mensen letten niet op
hem. Er kwam wel vaker een
muzikant. ’s Nachts liep de
fluitspeler door de straten en
speelde zijn lied. Vreemd, een
meisje dat ongelukkig was om de
ruzie tussen haar vader en
moeder, voelde ineens dat alles
goed zou komen. Een man die altijd
somber was, begreep ineens wat
grappen waren. Een vrouw die altijd meende dat zij ziek was, voelde zich zoals zij
zich nog nooit had gevoeld: gezond als een vis. Dat gebeurde er allemaal als de
fluitspeler langskwam. Niet dat de mensen erop letten. Ach, zo’n fluitspeler.
De mensen dachten nog wel eens terug aan Jan. Dan lachten ze meewarig.
Waar was die Geluksbrenger van hem? Ze wisten nu nog zekerder dan vroeger:
‘Wie ongelukkig is, zal dat altijd blijven.’ Maar sommigen, een meisje, een man,
een oude vrouw wisten dat dit niet zo was. Ze dachten terug aan dat vreemde
moment dat ze zich plotseling gelukkig hadden gevoeld. Was het niet toen die
fluitspeler zijn lied had gespeeld? Wanneer zou hij weer komen?

Ingezonden
Op zaterdag 30 november 2019 spelen
Mike Boddé (piano) en Hermine Deurloo
(mondharmonica) in het Groene Kerkje te
Lambertschaag.
Hermine Deurloo treedt sinds 2015 op met
Mike Boddé, met wie ze al drie keer te zien was
bij Podium Witteman. Mike is elke week achter
de vleugel te vinden bij Witteman. Zij delen een
muzikale voorkeur voor het lyrische Toots Thielemans repertoire, afgewisseld
met filmmuziek maar ook met bijzondere klassieke composities. Zowel Mike als
Hermine vertellen korte wetenswaardigheden over
de muziek.
Beiden zijn o.a. bekend van het tv-programma Podium Witteman.
Het concert begint om 20:15 uur aan het Noordeinde 30,
1658 CB Lambertschaag.
Toegangskaarten zijn in de voorverkoop online à € 17,50 verkrijgbaar via
www.zingenenzo.com Aan de kerk zijn kaarten voor aanvang verkrijgbaar à €
20,00 contant (indien niet uitverkocht).

Zondagmiddag 10 november – aanvang 14:30 uur –
Westerkerk Enkhuizen
EIN DEUTSCHES REQUIEM - Oratoriumkoor STEM EN SNAREN
Oratoriumkoor Stem en Snaren voert op zondagmiddag 10 november Ein
Deutsches Requiem van Johannes Brahms uit, een groot werk voor koor,
solisten en symfonieorkest.
Binnen de koormuziek neemt dit requiem een bijzondere plaats in. Het is geen
dodenmis voor de doden, maar een requiem voor de levenden. Want daar ging
het Brahms om. Niet om de zielenrust van de overledenen, maar om troost voor
de achterblijvers, de nabestaanden. De overlevenden die met het geleden verlies
verder moeten leven en zich daarbij bewust zijn van de eindigheid van hun eigen
bestaan.
De eerste regel van het werk spreekt wat dat betreft boekdelen: 'Selig sind, die
da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden'. Troostrijke woorden,
magistraal opgetild door de muziek van Brahms.
Met medewerking van:
Aliya Akhamadeeva, sopraan en Frans Fiselier, bas
Orkest: Philharmonia Amsterdam,
Dirigent: Marcel Joosen
Kaarten à € 32,50 (incl. programmaboekje) (jongeren tot 18 jaar € 19,50) en
via de website van Stem en Snaren te bestellen.
Ook zijn de kaarten te koop bij de bekende voorverkoopadressen:
De Wit Muziekhandel en Boekhandel Smit in Enkhuizen
Bruna Streekhof in Bovenkarspel
Mw. Z. Nijdam-Tuinder in Andijk – 0228-591503
Mw. I. Lucassen-Weijland in Wervershoof – 0228-582194

UITNODIGING
Graag nodigen wij u uit voor de eerste bijeenkomst van de RING
Westfriesland op dinsdag 19 november 2019 om 20.00 uur in het
kerkelijk centrum Het Octaaf, JD Pollstr 1 te Hoorn.
Deze bijeenkomst is bestemd voor alle bij de PKN aangesloten
gemeenten in Oostelijk Westfriesland.
Het onderwerp rouwverwerking is het vervolg op de RING-bijeenkomst
van 7 oktober jl.

De RING is de plaats voor gemeenten om elkaar te ontmoeten en waar
de geloofsbeleving centraal staat.
Uw gemeente wordt uitgenodigd met veel gemeenteleden aanwezig te zijn, zij zijn naast pastorale ouderlingen en pastorale
medewerkers van harte welkom.
Op 7 oktober j.l. hield Manu Keirse, klinisch psycholoog, doctor in de
geneeskunde en emeritus hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde in
Leuven, in het Octaaf een indrukwekkend verhaal over verlies en verdriet.
Over rouwarbeid ging het en over het belang van het vertellen van je
verhaal en over de kunst van het luisteren.
Op 19 november a.s. is er, eveneens in het Octaaf, een vervolgavond.
Er wordt ruimte geboden aan ervaringen opgeroepen door de lezing van
professor Keirse. Ook degenen die niet aanwezig waren en
geïnteresseerd zijn in bovengenoemd thema, zijn van harte uitgenodigd
op 19 november om 20.00 uur in het Octaaf (inloop vanaf 19.30 uur).
U kunt nog naar hem luisteren via Kerkomroep.nl en dan zoeken naar
datum 7 oktober en plaats Hoorn, Het Octaaf.
Ook kan hij beluisterd worden via de computer als u zoekt naar:
Manu Keirse youtube.
De voorbereidingscommissie
Namens de werkgemeenschap voor predikanten en kerkelijk werkers
Ds. R Kooiman, Ds. P van Ankeren, Ds. H Haandrikman.
Namens het Breed Moderamen van de voormalige classis HoornEnkhuizen
Mevr. Ds. M Kraak, diaken J de Boer, ouderling H. Talma, tevens leden
van de classis Noord-Holland
Wij verwachten een grote opkomst op deze weer ‘bijzondere’ bijeenkomst

Vieringen in Rigtershof in de serre
Iedere donderdagmorgen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven
14 en 21 november
28 november
5 december

-

Ineke Koomen en Ria Botman
An de Kroon
niet bekend

