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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  
Vacant 
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. P. Lasschuit tel. 0610524105 
Website: www.deoudekerk.nl   
Deze wordt verzorgd  door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl  
 
  
Kerkenraad Protestantse  gemeente 
Voorzitter: Dr. N.E. Haspels, 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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Eelco Runia 
Over: 
“Geef ons onze 
toekomst terug” 
12 november in het 
Dorpshuis “De Stek” 
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Kerkdiensten
 
Mensen die de kerkdiensten willen bezoeken moeten zich aanmelden. Zij 
kunnen mailen naar: aanmeldenkerkdiensten@deoudekerk.nl  of bellen 
naar Marijke Vissers (0228-51 64 55) of Elly Lasschuit (0228-52 17 
02). Uiterste tijd daarvoor is de vrijdag vóór de kerkdienst om 19.00 uur.  
 
De kerkdiensten van onze Gemeente zijn ook elke zondag te volgen via de 
Kerkomroep. Zie de website van de Oude Kerk 
 
4 oktober – 10.00 uur 
Voorganger : Ds. M. van der Hout, Alkmaar 
Ambtsdrager  van Dienst : Mw. de Kroon 
Organist : Mw. Janssen (o.v.) 
Collectes : Kerk en JOP 
Kinderkerk : Geeske Dudink 
Koster : Hr. Lasschuit 
 
11 oktober – 10.00 uur   Met medewerking van Jacco, Jorim en  
  Romy de Kroon 
Voorganger : Ds. F. Omvlé, Edam 
Ambtsdrager van Dienst   : Mw. Gerding 
Organist       : Hr. Zandberg (o.v.) 
Collectes       : Kerk en Twin Project 
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff 
Koster : Mw. Dudink 
 
18 oktober – 10.00 uur 
Voorganger : Ds. L. van Loo, Hoogkarspel 
Ambtsdrager van Dienst   : Hr. Verbeek 
Organist       : niet bekend 
Collectes       : Kerk en St. Baanbreker 
Kinderkerk : Willie Visser 
Koster : Hr. Visser 
 
25 oktober – 10.00 uur 
Voorganger : Mw. ds. G. Bijl, Heemskerk 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Veenstra 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Merakel 
Kinderkerk : Nel Kleton 
Koster : Hr. en Mw. de Vries 

4



1 november – 10.00 uur 
Voorganger : Mw. A. Kraal, Venhuizen 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Boender 
Organist : niet bekend 
Collectes : Kerk en Simavi 
Kinderkerk : Willie Visser 
Koster : Hr. Lasschuit 
 
8 november – 10.00 uur 
Voorganger : Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. de Kroon 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en St. MAF 
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff 
Koster : Mw. Dudink 
 
 

Het afscheid van ds. Nanne Haspels 
 
Meestal begint Nanne in zijn Kroniek met een gevoelstemperatuur van het 
seizoen. Zo bij het afscheid van de zomer en het begin van de herfst 
zijn wij ook gekomen bij het afscheid van ds. Nanne Haspels als predikant van De 
Oude Kerk te Grootebroek op 20 september in de Westerkerk te Enkhuizen. Het 
was moeilijk afscheid nemen van 17 jaar predikant zijn. Emotioneel bij de laatste 
keer dat hij in onze kerk de dienst leidde op de startzondag 13 september.  
 
In het NOORDHOLLANDS DAGBLAD VOOR WESTFRIESLAND/REGIO van 26 
september heeft journaliste Tanja Koopen een gesprek met Nanne over het 
afscheid van onze gemeente. De kop luidt: “ Dominee Nanne Haspels smeedde 
Protestantse Gemeente Stede Broec tot een geheel. DIALOOG, GEEN 
DONDERPREKEN”. 
 (Zie ook de Corona-app en de website www.deoudekerk.nl) 
 
Met dit afscheid begint Nanne aan de herfst van zijn leven.” 
Met elkaar kijken we nog even terug naar de zomer van deze momenten met o.a. 
 
De kerkenraad 
 
Beste Nanne, en beste gemeenteleden, 
 
Het waren bijzondere weken die achter ons liggen, in het teken van afscheid 
nemen van onze predikant. Laatste keer dit, laatste keer dat samen met Nanne.  
Op 16 september hebben we afscheid genomen van Nanne in de kerkenraad. En 
na afloop nog even iets gedronken samen.  
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Op 20 september was het grote afscheid in de Westerkerk. 
De reacties die we hoorden na deze dienst waren heel positief. Zo voelde ik het 
ook. 
Het was een afscheid, maar we waren ook heel blij om elkaar weer te zien.  
Gemeenteopbouw, dat was de opdracht aan Nanne bij zijn aantreden. En er is in 
dat opzicht ook veel gebeurd. Dank daarvoor, Nanne! Je laat een hechte groep 
achter, dat bleek zondag ook weer. 
 
En dank voor de overdenkingen die ons niet voorschreven wat de inhoud van ons 
geloof zou moeten zijn. 
Aan de beroepingscommissie de taak om een andere predikant te vinden. We 
zijn met elkaar heel benieuwd!  
 
Het was fijn dat er tijdens de afscheidsdienst veel mensen zijn gekomen. 
Inmiddels zijn de diensten in onze kerk ook van start gegaan. Ik hoop dat 
gemeenteleden die wel naar de Westerkerk durfden komen, ook weer de weg 
kunnen vinden naar de Oude Kerk. 
De commissie die die diensten begeleidt doet dat secuur. Ze houdt de boel in de 
gaten en evalueert hoe het gaat. Met een liniaal worden de afstanden tussen de 
stoelen gemeten. Maar er wordt ook geluisterd hoe een bepaalde opstelling 
bevalt, en dan wordt die ook aangepast. 
Met inachtneming van de 1,5 meter zorgen voor het groepsgevoel, dat is de 
uitdaging.  
 
U kunt zich voor de diensten aanmelden (zie Kerkdiensten). Er kan slechts een 
maximaal aantal mensen in de kerk, dus Elly en ik zullen soms uit de 
aanmeldingen moeten kiezen. Dat zal niet gaan volgens het principe wie het 
eerst komt, het eerst maalt.  Wij onthouden wie we af hebben moeten wijzen. Die 
mensen krijgen een volgende keer voorrang. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marijke Vissers, scriba 
   
Woord van dank namens de Gemeente 
 
Beste Nanne en Joki, 
 
17 jaar geleden was onze SOW gemeente al 4 jaar vacant en er kwamen veel 
gastpredikanten. Eén ,die regelmatig kwam, was een wijze emeritus predikant uit 
Amsterdam: Ds. Haspels. Op een zondag zou hij weer komen, maar er verscheen 
opeens een veel jongere predikant. Hij stelde zich voor als Nanne Haspels en 
vertelde dat hij zijn vader verving omdat die zich niet lekker voelde.  
Er ontstond na de preek opeens een heel andere dynamiek in de kerk en niet veel 
later, op 30 november 2003, had jij bij ons je intrededienst als predikant.  
 
Om kennis te maken met je gemeente ging je jaarlijks op huisbezoek, met hulp 
van An de Kroon, die de bezoeken plande en dat heb je al die jaren volgehouden. 
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Je wist daardoor ook goed wat er speelde in de gemeente en waar de 
gevoeligheden lagen. 
 
Om alle activiteiten te benoemen waarin je een rol hebt gespeeld in de gemeente 
is ondoenlijk. Ik heb daarom een aantal activiteiten van jou, die van groot belang 
voor ons zijn geweest gekozen: 
 
Liturgie commissie.  
Dit was jouw klankbord voor het voorbereiden van de diensten. Vooral de 
projecten, die voor een bepaalde periode werden voorbereid, waren geweldig, 
veelal ook projecten ondersteund met kunstwerken van Joki.  
De discussie avonden tijdens de projecten werden veel en graag bezocht. 
Pastoraal team. 
Hierin heb je met een aantal gemeenteleden een structuur opgebouwd die waakt 
over het wel en wee van gemeenteleden. Een bezoek of een bos bloemen 
namens de kerk is een groot goed. 
Het Leerhuis. 
Als vorm om als kerk naar buiten te treden kwam van jou het idee van het 
Leerhuis. Een formule die tot een groot succes is geworden. Goede sprekers en 
veel toehoorders. Ook vanuit het dorp en andere kerken in de omgeving. 
Met Nanne op reis. 
Bijbelse reizen zijn er gemaakt met leden van de gemeente. Ik zeg op reis met 
Nanne, maar ik heb begrepen dat op reis Joki de reisleidster was. Als Mozes 
leidde je de groep via Egypte naar Israël.  
Je hoorde soms wel gemor, maar de reis van jou met de gemeente duurde 
slechts 17 jaar.  
Tijdens onze gezamenlijke reis leerde je ons de Bijbel/OT te begrijpen door uitleg 
op een speciale manier. Je sprak je zo uit dat iedereen voor zichzelf conclusies 
kon trekken. Niet vrijblijvend, maar toch iedereen in zijn waarde latend.  
  
De brieven van Paulus gebruikte je om ons, indien nodig, kritisch toe te spreken. 
Wat betekenen we als kerk voor onze naaste omgeving, wat kunnen we 
diaconaal doen, denken wij bij het beheer van onze bezittingen voldoende aan het 
milieu. Vragen die je stelde en de beantwoording overliet aan de gemeente. 
Zo heb ik jou en velen met mij denk ik het ervaren. Je zet de ander aan het 
denken. In de loop der  jaren heb je door je uitleg velen een andere kijk op het 
geloof gegeven. Dat was verrijkend. 
 
Afgelopen zondag (13 sept.) vond ik daarvan een prachtig voorbeeld en daar wil 
ik mee afsluiten: 
Op de opmerking van Geeske dat de jeugd vraagt: Bestaat God dan? 
Moest je toch even reageren en gaf jij als antwoord: God bestaat niet, maar God 
gebeurt. Met een korte theologische uitleg daarbij, zodat iedereen het begreep. 
God is van alle tijden. 
 
En het slot van jouw zegen aan het eind van de dienst … de liefde in praktijk te 
brengen … zal ons bijblijven. 
Nanne en Joki heel veel dank namens ons allen. 
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Het vinden van een cadeau voor jullie samen was nog best ingewikkeld: 
Vroeger bestond een goede preek uit 3 punten en dat is bij jullie cadeau ook zo.  
Trudie en Els hebben een fotoboek gemaakt met een reportage over jullie 17 
jaar in onze gemeente. Een tweede exemplaar komt in de kerk te liggen. 
Tijdens deze dienst maakt Ludo foto’s en ook daarvan zal een boek als 
herinnering worden samengesteld. Dit volgt later. 
 
Het “echte” cadeau. Nanne ik moet bekennen dat we met jouw kalf hebben 
geploegd. In overleg met Joki is er een cadeau tot stand gekomen dat ik jullie 
graag samen aanbied als herinnering aan onze gemeente. 
 
Hottem Veenstra 
 

Dankwoord van Nanne en Joki 
 
Wij, Joki en ik, kijken terug op een prachtig afscheid. De Westerkerk, de zon, de 
aanwezigheid van zovelen, de liturgie, de bloemen, het orgelspel van Piet, de 
woorden van An,  de zang van Lia en Piet, de toespraak van Hottem, het 
koffiedrinken na de dienst, alles werkte mee ten goede. Op de achtergrond is er 
vast heel veel werk verricht om dit alles mogelijk te maken. Helemaal omdat de 
dingen coronaproef waren georganiseerd. Hartelijk dank voor dit alles! 
 
Met broederlijke groet, 
Nanne Haspels 
 

Van het college van kerkrentmeesters 
 
Geluid Kerkomroep bij afscheid Nanne 
Nadat de keuze voor het afscheid van Nanne definitief op de Westerkerk was 
gevallen zijn we direct aan de gang gegaan om uit te zoeken of dit direct 
uitgezonden kon worden. Na overleg met Kerkomroep werd duidelijk dat we 
hiervoor de zender van onze eigen kerk konden gebruiken. Voor de technische 
ondersteuning hebben we Piet de Wit, die al het geluid bij ons regelt, 
ingeschakeld. 
Op donderdag hebben we alles in de Westerkerk aangesloten en uitgebreid 
getest. Tijdens de geluidstest op zaterdag met Lia en Piet is alles nog weer 
aangepast, zodat het optimaal moest zijn. Tijdens de dienst heeft het ook goed 
gewerkt. 
 
Toen men wilde terug luisteren bleek, dat er bij het opnemen iets niet goed is 
gegaan.  We hebben dit uitgezocht bij Kerkomroep. De zender heeft wel de hele 
tijd uitgezonden, maar bij de server van Kerkomroep is het fout gegaan. Hierdoor 
is er geen opname bewaard gebleven.  
Het is voor ons allemaal teleurstellend, dat door techniek waarop wij geen invloed 
hebben, dit niet gelukt is. 
 
Hottem Veenstra 
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Ter Overweging 

‘weemoedig’, ‘’t

’t voorbij…’

‘Het ’k klaar…’
’t

gaat…
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zijn…
Jezus’

z’n

laten rotten, dat ze doodgaan… om later weer opnieuw te bloeien. De 

…

 
Van de Beroepingscommissie 
 
Zo, weer even bijpraten over het beroepingswerk. 
 
De vakantie is weer voorbij, en “we zijn weer begonnen”. 
 
Alle formele verplichtingen om te mogen beroepen zijn voldaan, en we 
kunnen dus aan de gang. Vraag bij ons was dan wel: “en hoe dan”? 
 
Daarvoor hebben we op 19 september met z'n allen een training 
beroepingswerk gevolgd. Dat was bij ons in de eigen kerk. En; met in 
achtneming van alle coronaregels; hebben we veel geleerd van wat wel, 
wat niet en met name “hoe” we dingen kunnen doen. 
 
Van groot belang hierbij is de geheimhouding, en het respect naar elkaar 
en de mogelijk te benaderen predikant(en). 
De geheimhouding houdt o.a. in dat we wel kunnen vertellen hoe we aan 
het werk zijn, maar dat we nooit namen naar buiten mogen brengen. En 
dat zullen we dan ook niet doen. 
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De voortgang van het beroepingswerk zullen we blijven vertellen, maar 
wie er benaderd wordt zeker niet. Pas als we menen een goede keuze te 
kunnen maken, zullen we de kerkenraad daarover informeren. 
 
Dus:  
We hebben namen van mogelijk beschikbare predikanten gekregen 
vanuit de landelijke kerk, en een enkele suggestie vanuit onze eigen 
gemeente. Met deze namen zijn we bezig om via internet kerkdiensten te 
beluisteren. Als we die allemaal hebben gehad, gaan we met elkaar 
bespreken of daar predikanten bij zitten die “we interessant” vinden. Die 
zullen we dan benaderen om na te gaan of ze ook werkelijk 
geïnteresseerd zouden kunnen worden in een beroep. Want het kan goed 
zijn dat de predikanten helemaal niet zitten te wachten op een beroep. 
Bij de mogelijk geïnteresseerden gaan we dan proberen een werkelijke 
kerkdienst bij te wonen, en eventueel daarna in gesprek gaan om elkaar 
beter te leren kennen. 
En dan maar hopen dat we iemand vinden met wie we “een goede click” 
hebben, en die ook in ons profiel past. 
Maar....dan zijn we zeker wel een flinke tijd verder. Hoe snel dit kan gaan, 
weet niemand!! 
 
Hopelijk een volgende keer nieuw en positief nieuws. 
Dirk Verbeek 
 
 
 

rjaardag alleen in kleine familiekring gevierd. Dus wel een wat ‘kaal’ 
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Oecumenisch Leesrooster 
voor de zondagen  
 
 
 

4 oktober  Israëlzondag – Derde zondag van de herfst 
 
Kleur groen, kleur van de hoop  
Lezingen : Jesaja 5: 1-7 en Mattheüs 21:33-43 
 
“De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij 
de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.” 
Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en 
gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. 
 
11 oktober    Vierde zondag van de herfst 
 
Kleur groen, kleur van de hoop 
Lezingen: Jesaja 25: 1-7 en Mattheüs 22:1-14 
 
De koning zei tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, 
de  gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de 
toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je 
tegenkomt.” 
 
18 oktober    Vijfde zondag van de herfst 
 
Kleur groen, kleur van de hoop 
Lezingen: Jesaja 45:1-7 en Mattheüs 22:15-22 
 
Jezus vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift 
?’’ Ze antwoorden: ‘Van de keizer.’ Daarop  zei hij tegen hen: ‘Geef dan 
wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort. 
 
25 oktober     Zesde zondag van de herfst 
 
Kleur groen:, kleur van de hoop 
Lezingen: Deuteronomium 6:1-9 en Mattheüs 22:34-46 
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‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de 
Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan 
gelijk: heb uw  naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag 
van alles wat er in de Wet en de Profeten staat. 
 
1 november    Zevende zondag van de herfst 
 
Kleur groen: Kleur van de hoop 
Lezingen: Jesaja 60: 1-11, 17-22 en Mattheüs 5:1-13 
 
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is 
het koninkrijk van de hemel 
 
8 november    Achtste zondag van de herfst 
  
Kleur groen: Kleur van de hoop 
Lezingen: Jesaja 48:17-21 en Mattheüs 25:14-30 
Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets 
heeft, hem zal zelfs was hij heeft nog worden ontnomen. 
 

Toelichting bij de collectes 

24 mei – JOP 

Bouwen aan Jeugdwerk 
Elk kind en iedere jongere weet zicht geliefd door God. Dat is het 
verlangen van Jong Protestant. JOP zet zich in voor kinderen, jongeren en 
hun ouders. Daarom ondersteunt JOP  vrijwilligers en professionals in het 
jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zodat gemeenten een vindplaats 
kunnen zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties! 
   
11 oktober – 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 
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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. 
 
18 oktober – Stichting Baanbreker - Enkhuizen 
 

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. De persoonlijke ontwikkeling staat centraal 
en daarbij met name ook het werken aan meer kwaliteit van leven. 
Het verbetert een solide fundament in het bestaan, vergroot levensgeluk 
en bevordert stabiel zijn en er mogen zijn. 

25 oktober – Stichting Merakel  - Lutjebroek 
 
Stichting Merakel is een stichting van ouders, voor ouders. 
Kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige 
beperking vragen meer zorg dan gebruikelijk. Bij Stichting 
Merakel nemen wij die zorg (gedeeltelijk) over, zodat jij ook de rest van het 
gezin de aandacht kunt geven die het verdient. 
 
1 november – Simavi 
 
Simavi werkt samen met lokale organisaties aan de verbetering van de 
gezondheid van mensen in tien landen op twee continenten: Bangladesh, 
Nepal, India, Indonesië, Ethiopië, Ghana, Malawi, Kenia, Tanzania en 
Oeganda.  
Simavi bouwt aan een gezond leven voor iedereen. Want alleen als je 
gezond bent kun je jezelf ontwikkelen, voor je gezin zorgen en zo de 
armoedespiraal doorbreken. 
Daarom investeren wij in de basisomstandigheden voor een gezond 
bestaan en zorgen wij ervoor dat kwetsbare mensen – vooral meisjes en 
vrouwen – in arme en minder welvarende landen een gezond leven 
kunnen leiden. 
 
 
 
 

14



8 november – Stichting MAF 
 
MAF  verzorgt luchtverbindingen voor 
diverse hulporganisaties. Met ca. 130 vliegtuigen vliegt deze “non-profit 
organisatie” in 30 van de armste landen. Men komt op plaatsen die bijna 
onbereikbaar zijn. Ze stellen zo de hulpverleners in staat hun hulp zo dicht 
mogelijk bij de mensen te brengen. Zij vervoert ook (goederen voor) 
zendelingen. 

 
Van de Diaconie 
 
Opbrengst van de collectebus van 23 augustus t/m 
20 september is € 578,05 
De inkomsten uit de online  collectezak zijn nog niet bekend. 
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn: 
 
Kerk in Actie – Corona Latijns Amerika, Stichting June, Stichting 
Kartini, Dorcas, Stichting Down,Ziekenhuis Jordanië 
 
Bloemen waren er voor:: 
Jetske Dudink, Hr. Mantel, Mw. Blom, Jordy Jetses, Mw. Schuijtemaker 
Mw. Broekstra, Hr. Blaauwkamer, Mw. Verdurmen, Hr. Mantel,  
t.g.v. Afscheidsdienst: Ds. Nanne Haspels en Mw. Harms, Hr. Spoelstra, 
Mw. Reus, Mw. v. Dijk, Mw. Hermans, Hr. en Mw. Lasschuit, Mw. Vissers, 
Hr. Lijnsveld. Hr. Veenstra.    

 
VAN HET LEERHUIS 
 
DE HIER VOLGENDE UITNODIGING IS ONDER VOORBEHOUD VANWEGE 
MOGELIJK NIET VOORZIENE CORONA MAATREGELEN. WE HOUDEN U 
PER EMAIL OP DE HOOGTE MIDDELS ONZE NIEUWSBRIEF. 
 
Als Leerhuiscommissie hebben wij ons erover moeten beraden, of en 
hoe we in deze Corona-tijd weer een avond zouden kunnen 
organiseren. Jammer genoeg kan dit onder de huidige maatregelen 
niet in De Oude Kerk. Maar tot onze opluchting kunnen we, in de 
nabijheid, onder voornoemd voorbehoud, met waarborg van de corona-
maatregelen, uitwijken naar Dorpshuis “De Stek”.  
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Graag willen we u van harte uitnodigen voor een 
Leerhuisavond  
met psycholoog en historicus EELCO RUNIA 
onder de titel: 
“GEEF ONS ONZE TOEKOMST TERUG” 
over de oorzaken van populisme 
Eeuwenlang richtten we onze blik op de 
toekomst, 
nu leven we in een eeuwig heden – en een 
verheerlijkt verleden. 
Tijd om weer vooruit te kijken ! 

 
Naar blijkt, kan in de loop van de geschiedenis ons politieke denken 
onverwacht sterk veranderen.  
Zo zou het gedachtegoed van links tegen rechts weleens plaats kunnen 
gaan maken voor ons gevoel over verleden, heden of toekomst. 
Het populisme kenmerkt zich door hang naar het verleden. Zie o.a. Trump 
(Let’s make America great again), Johnson (Take back control) en ook 
Wilders en Baudet.  
Ook bij andere partijen hoort men van gevoelens van nostalgie, het 
verlangen naar wat eens was.  
En dan is daar ook de discussie over de VOC, en het vooral willen, dat 
Nederland Nederland blijft. 
In het denken van de periode van eind 18e tot laat in de 20e eeuw was 
men qua visie vooral op de toekomst gericht, met als dubieuze uitschieter 
het Derde Rijk van Hitler. Zo voelden het fascisme en nazisme zich sterk 
aangetrokken tot hetgeen wat komen ging.  
Aan het eind van de 20e eeuw begint de huidige periode, volgens de 
Franse geschiedtheoreticus Francois Hartog met de val van de Muur in 
1989 en een uitkomend essay van Francis Fukuyama “The End of 
History”.  
Volgens Hartog hielden we op een toekomst te hebben. Er rest nog 
slechts het heden. Er gebeurt van alles, maar we komen niet verder.  
Nostalgie is daarvan een symptoom: terug verlangen naar een tijd dat we 
nog een toekomst hadden. Populisten spinnen daar, politiek gezien, garen 
bij.  
Ze kweken jaloezie op anderen die, vermoedelijk, wel een toekomst 
hebben. Mensen krijgen het gevoel ‘het nakijken te hebben’. 
Volgens Runia is de conclusie waar dit alles toe leidt: We hebben een 
nieuwe toekomst nodig! 
Dit perspectief is een levensbehoefte.  
De vraag is dus: “Hoe krijgen we onze toekomst terug?” 
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De leerhuisavonden beperken zich niet tot eenrichtingsverkeer. We 
verwachten dan ook een levendige gedachtewisseling. U bent van harte 
welkom. 
Deze Leerhuisavond zal onder voorbehoud worden gehouden in   
Dorpshuis De Stek, Op den Hoef 36 in Grootebroek  
op donderdag 12 november 2020 om 20.00 uur. 
 
Namens de Leerhuis- en Cultuurgroep Stedebroec,  
Albert Meijer. 
 

 

 

Eelco Runia studeerde geschiedenis en psychologie aan de Universiteit 
Leiden. Hij heeft ondermeer gewerkt als psycholoog bij de Afdeling Huisarts-
geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam en later als universitair 
docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens was hij gasthoogleraar aan 
de Stanford University en University of California Berkeley.  
Tegenwoordig werkt Runia als zelfstandig onderzoeker en schrijver. Hij geeft 
lezingen, schrijft voor (onder meer) NRC, Trouw en De Groene 
Amsterdammer en publiceert boeken.  
In zijn recente werk, verschenen in kranten en tijdschriften, benadert hij de 
politieke en culturele actualiteit vanuit een historisch/filosofisch perspectief.  
Tot zijn thema’s behoren de opkomst van het populisme, de hang naar 
sublieme historische gebeurtenissen, de veranderende tijdsbeleving, 
elitevorming en maatschappelijke in- en uitsluiting. Runia schreef zes boeken, 
romans en essaybundels, waaronder een roman over Srebrenica: ‘Inkomend 
Vuur’. 
 

OPROEP 
 
VERSTERKING GEVRAAGD 
Onze groep van kerkschoonmakers is het afgelopen half jaar aardig 
uitgedund. 
Door verhuizing en gezondheidsproblemen hebben een aantal mensen 
het moeten laten afweten. 
Deze groep werkt altijd op de eerste maandag van de maand van 
13:30-16:00 uur. 
Ik (Flip) ben altijd al om 13:00 aanwezig, dus iets eerder beginnen kan 
ook. 
Wie er wel zin in heeft om met deze groep mee te werken, wordt 
vriendelijk verzocht zich te melden bij: 
 
Flip Mosis 0228-513061 of 06-46582625 
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Van de ZWO 
 
Gebed voor Lesbos 
 
Onze gedachten en gebeden zijn bij de vluchtelingen op Lesbos, speciaal 
de kinderen, die door de afschuwelijke brand in kamp Moria alles zijn 
kwijtgeraakt. Wij bidden voor hen. 
 

 
 
 

Trouwe Vader, 
 

We bidden U voor de vluchtelingen op Lesbos, die opgeschrikt werden 
door een allesverwoestende brand in kamp Moria. 

Met 13.000 vluchtelingen woonden zij op een plek waar maar plaats was 
voor 2.500 vluchtelingen. 

Ze zijn nu voor de zoveelste ramp in hun leven op de vlucht geslagen. 
Mede doordat er corona werd geconstateerd in kamp Moria, reageren 

burgers op Lesbos soms heftig op hen. 
Erbarm U Heer, over hen die alles verloren hebben en - zelfs in de meest 

schrijnende situatie - geconfronteerd worden met onmenselijkheid en 
boosheid van anderen. 

Wees bij deze vluchtelingen, verlaat hen niet. 
We bidden U voor hulpverleners, die in deze moeilijke situatie doen wat ze 

kunnen. 
Het leed is niet te overzien. 

Bescherm hen en zegen het werk dat zij doen, voor kinderen, zieken, 
zwangeren, ouderen. 
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Help de organisaties die hard werken aan een noodoplossing, zodat de 
vluchtelingen niet lang onbeschermd en zonder eten en drinken hoeven te 

zijn. 
Wees bij de hulpverleners, zegen hun werk. 

We bidden voor degenen die namens overheden beslissingen moeten 
nemen over de situatie van deze vluchtelingen. 

Dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor de situatie tot nu toe, en 
voor wat nu en in de toekomst moet gebeuren. 

Dat inzicht en inkeer, barmhartigheid en humaniteit het winnen van 
politieke belangen en korte termijn benaderingen. 

Dat zij zich gesteund voelen door betrokkenen in de samenleving, door 
kerken, door U. 

Dit bidden wij U, in Jezus' naam. 
Amen 

 
 
 
 

Dank, dank, dank. 
 
Eigenlijk was het voor mij niet zo’n grote verrassing dat Annemarie 
Broekstra mij in het ziekenhuis zou bezoeken, maar wat had ze een 
prachtige ruiker bloemen mee namens de kerk! Hartelijke dank! 
De bloemen gingen de volgende dag mee naar “Lindendael” waar ik 
nog 10 dagen moest revalideren na mijn heupbreuk. 
 
En wat heb ik – dankzij “de Corona kerk app” – veel reacties gehad 
vanuit de kerk, zelfs kwam er een kaart uit de Franse Alpen! Allemaal 
hartverwarmend en bemoedigend. Dat heeft me veel goed gedaan. 
Hartelijk dank! 
 
Tevens laat ik weten, dat ik nu ga stoppen met het bezorgen van het 
kerkblad. Afke Suiker en haar man nemen nu deze wijk van mij over. 
Ook weer een geruststelling dat de bezorging door kan gaan. 
Na ±50 jaar kerkbladbezorging, zijn wij, ook mijn man, begonnen met 
het rondbrengen van het “Hervormd kerkblad voor Noord-Holland”. 
Op z’n West-Fries kan ik zeggen: 
 
    “ ’t is ienmaal wel” 
       Aaf Verhoef 

19



STERVENSKUNST door Rob van Essen 

In een gesprek tussen eekhoorn en mier klinkt de vraag: 
‘Denk je dat wij ooit afgelopen zijn?’ Voor Toon Tellegen 
geen vraag uit angst geboren, maar uit verwondering. 
Zoals zo vaak in zijn dierenverhalen, blijkt alles ook heel 

ánders te kunnen zijn. De olifant valt uit een boom en niemand die ervan 
opkijkt. In de weken van de corona lockdown kregen we de sterftecijfers 
als dagkoersen voorgeschoteld. Van ‘het front’ deden artsen en 
verpleegkundigen dagelijks verslag van de oorlog die er op de IC’s 
woedde. En steeds was er de oproep: blijf thuis, was je handen, 
anderhalve meter! Het was duidelijk: op overtreding stond de ‘doodstraf’. 
Op een gegeven moment kwam er zelfs even de discussie of mensen van 
mijn leeftijd nog wel beademd moesten worden. Een onlangs 
gepensioneerde anesthesist meldde dat hij – mocht hij ziek worden – zijn 
plaats zou afstaan aan een jonger iemand. Op weg naar de supermarkt 
weken andere ‘risicogroepers’ angstig voor mij uit. Zij hadden het 
stadium van onthechting van de anesthesist duidelijk nog niet bereikt. 
 
Toen ik als predikant begon lag er een taboe op de dood. Er werd niet 
over gepraat, artsen verzwegen het slechte nieuws soms. Dat tij leek 
aardig gekeerd. Columnisten, filosofen en anderen informeerden ons van 
week tot week over hun terminale ziekte. En de levenseindekliniek helpt, 
waar de huisarts onwillig is, mensen over de drempel. Maar kennelijk 
bleven we toeschouwers, tot de angst voor het coronavirus om zich heen 
greep. Wat we zijn kwijtgeraakt is de ars moriendi, de kunst van het 
sterven. Dat heeft met de secularisatie te maken, die niet alleen buiten de 
kerken het klimaat bepaalt.  
Godfried Bomans vergeleek onze cultuur eens met een spinnenweb. 
Zonder de draad naar boven, zei hij, zakt het web ineen. Wat mij betreft is 
die ‘draad’ niet alleen het ‘geloof’ of ‘religieuze overtuiging’. Want dan 
hangt onze ‘rust te midden van alle onrust’ af van wat wij zelf aan 
vertrouwen kunnen opbrengen.  
Fundamenteel voor stervenskunst lijkt mij de verwondering. Het gaat 
erom het leven zelf steeds weer als een geschenk te ervaren. Openheid 
voor de verwondering. Dat we sterven is een biologische zekerheid, maar 
of ‘we ooit afgelopen zijn’? Een terminaal zieke vriend plande nog een 
bezoek aan vrienden ver over de grens. ‘Het lijkt wel of hij het eeuwige 
leven heeft’, klonk het kritisch. Hoe dan ook, hij liet zich de verwondering 
over het leven niet afnemen. Doodgaan kon altijd nog. 
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in het oecumenische maandblad 'Open Deur’ 

 

De amandelboom en de schilder 
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Regospel stopt 
 
Bijna een halve eeuw na de oprichting laat interkerkelijke gospelgroep 
uit Enkhuizen weten dat het koor zichzelf opheft. 
 
De stemming was bedrukt tijdens de ledenvergadering op 22 juni jl. Op 
een enkel verhinderd lid na was het koor compleet. De belangrijkste vraag 
die beantwoord moest worden: heffen we ons koor na ruim 48 jaar op, of 
ziet iemand nog een mogelijkheid om door te gaan? 
Regospel heeft door de jaren – net als elke andere vereniging – pieken 
en dalen gekend. Bij elke dip hielden de leden geloof in betere tijden. En zo 
pakte het altijd uit. Dit keer liep het anders. De combinatie van factoren 
was te veel van het goede. 
 
De financiële situatie kwam door een teruglopend ledenaantal steeds 
verder onder druk te staan. Het viel niet mee om voldoende (project)leden 
te werven. Het werd lastiger om voldoende bestuursleden te vinden, ook 
al door het stijgen van de gemiddelde leeftijd. Uiteindelijk gaven de 
maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus het laatste zetje. Die 
betekenden dat het koor langere tijd niet (fysiek) kon repeteren. Dat had 
gevolgen voor de geplande uitvoeringen van het project ‘Friendship’. Die 
konden helaas niet doorgaan. Met onzekerheid over de ontwikkeling van 
corona is het bovendien onzeker of kostendekkende optredens mogelijk 
zijn. 
De opheffing is een hard gelag. Zeker voor de leden van het eerste uur. 
Het koor is een vaste waarde in het wekelijkse ritme van veel leden. Na 
het unanieme besluit werden dan ook de nodige tranen weggepinkt.  
Voor de leden is één ding zeker: aan de jonge dirigent Jorim de Kroon 
heeft het in elk geval niet gelegen. Zijn enthousiasme bleef tot op het 
laatst aanstekelijk. 
Er volgt nog een afscheids-evenement. Oud-leden met interesse kunnen 
alvast contact opnemen met Tineke Groot.       tineke_groot@hotmail.com 
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