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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. 06 152 73 488
Mw. H. Blom, tel. 51 36 87
Ten noorden van de spoorlijn:
Grootebroek:
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32
Mw. I. Henken, tel. 0229 – 84 06 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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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
13 december – 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdrager van Dienst :
Organist
:
Collectes
:
Kinderkerk
:
Koster
:

Derde advent, Gaudete
Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder
Mw. Boender
Hr. Ruiter
Kerk en Liliane Fonds
Geeske Dudink
Hr. Visser

20 december – 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdrager van Dienst :
Organist
:
Collectes
:
Kinderkerk
:
Koster
:

Vierde advent, Rorate Coeli
Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder
Mw. Gerding
Mw. Janssen
Kerk en Voedselbank
Nel Kleton
Mw. en Hr. de Vries

24 december – 21.00 uur

Kerstavond m.m.v. Jacco, Jorim en
Romy de Kroon

Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Koster

Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder
Hr. Verbeek
Hr. Spoelstra
Kinderen in de Knel
Hr. Lasschuit

4

:
:
:
:
:

25 december – 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdrager van Dienst :
Organist
:
Collectes
:
Kinderkerk
:
Koster
:

Kerstmorgen
Mw. ds. J. Borst, Enkhuizen
Hr. Veenstra
Hr. Spoelstra
Kerk en Kinderen in de Knel
Willie Visser
Mw. Dudink

27 december – 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdrager van Dienst :
Organist
:
Collectes
:
Kinderkerk
:
Koster
:

Ds. A. Haaima, Ermelo
Mw. de Kroon
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Leger des Heils
Ludo Luckerhoff
Hr. Visser

31 december – 19.30 uur
Voorganger
:
Ambtsdrager van Dienst :
Organist
:
Collectes
:
Koster
:

Oudjaar
Mw. de Kroon
Mw. Boender
Niet bekend
Oudejaarscollecte voor eigen gemeente
Mw. en Hr. de Vries

3 januari – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster

:
:
:
:
:
:

Nieuwjaar, Epifanie
Mw. drs. M. Bijl, Heemskerk
Mw. Gerding
Mw. Schuijtemaker
Kerk en Inlia
Geeske Dudink
Hr. Lasschuit

10 januari – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster

:
:
:
:
:
:

Eerste zondag na Epifanie
Mw. ds. J. Berbée, Abbenes
Hr. Verbeek
Mw. Janssen
Kerk Amnesty International
Nel Kleton
Hr. Swier
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17 januari – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster

:
:
:
:
:
:

Tweede zondag na Epifanie
Mw. ds. N. Letteboer, Den Helder
Mw. de Kroon
Hr. Ruiter
Kerk en De Luisterlijn
Willie Visser
Mw. Dudink

24 januari – 10.00 uur
Voorganger
Ambtsdrager van Dienst
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster

:
:
:
:
:
:

Bevestiging ambtsdragers
Ds. P. Verhoef
Hr. Veenstra
Hr. Spoelstra
Kerk en Voedselbank
Ludo Luckerhoff
Hr. Visser

Ter Overweging
Kerst: hemels licht in een aardedonkere nacht
Het is nacht. Slechts het schamele licht van een houtvuur
doorbreekt het aardedonker. Deze rauwe werkelijkheid is het decor
van de kerstnacht.
De kerstnacht heeft niets romantisch.
Integendeel. Kerst begint in het donker van de
nacht, in de harde werkelijkheid van onze
wereld. Lukas heeft het over een
machtspoliticus pur sang: keizer Augustus, een
dictator die zich als god laat vereren, over Jozef
en Maria die ver van huis hun eerste kindje
krijgen terwijl er nergens een fatsoenlijk bed
voor hen is, en over herders, een geminachte
beroepsgroep, die nachtdienst hebben.
Uitgerekend in deze wereld begint Kerst. De goddelijke Augustus
heeft het nakijken. Maria baart haar kind. De nachtploeg van de
herders wordt door een helder licht beschenen. De glans en glorie
van God zet de herders in het volle licht.
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Dit is niet toevallig. Eeuwen eerder zei de profeet Jesaja het al: ‘Het

volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die
wonen in het donker wonen worden beschenen door een helder
licht’ (Jes. 9:1). Kerst begint in het donker van de nacht. In het

donker van onze wereld, van onze levens. Van mensen die de
speelbal zijn van een grillige politiek, die nergens welkom zijn, die
niet geteld worden, die uitgeblust zijn, falen, mislukken …acht. reek
Hemels licht
In deze wereld komt God. Niet als ‘de verhevene’, à la keizer Augustus,
maar als redder. Als kwetsbaar kind van een moeder die nergens welkom
is. Als licht der wereld dat weggezette herders in het volle licht zet en hun
leven glans geeft.
Kerst begint in de nacht en overwint de duisternis. Dat is de goede
boodschap van Kerst! God blijft niet verheven en ver weg, maar komt in
onze harde, donkere werkelijkheid met zijn hemelse licht, zichtbaar in het
kind in de voerbak.
Kerst begint in de nacht en overwint de duisternis, ook al lijkt de
duisternis in onze wereld vaak sterker dan het licht. Johannes, een van de
evangelisten, verzekert ons: de duisternis heeft het licht niet in haar
macht gekregen. Toen niet, nooit niet!
Amen.
Ds. René de Reuver gaat voor in de kerstviering
'A Festival of Lessons and Carols' die op
25 december om 10.00 uur op NPO2 wordt
uitgezonden.
Ds. René de Reuver
scriba generale synode

Geroepen naar het Licht

(gedicht bij het kind van het schilderij)

Ons is geen toekomst en geen keus gelaten:
wij moeten voort, vaak verward, onthand en hulpeloos:
in een cultuur van TV, twitter en app,
en soms, wat over het verleden praten.
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Niemand ontkomt er aan –
alleen het Kind is nog hetzelfde als voor twee duizend jaren:
nieuw en verwonderd ligt het rond te staren,
alsof de wereld pas vandaag begint.

In dit Kind gaat Gods Rijk weer open,
in hem heeft Hij zich opnieuw naar ons toe gewend.
Hij doet ons zien met andere ogen,
haast paradijselijk zoals hij Gods wereld kent.
wij worden in zijn liefde, en weerloze overmacht gedeeld.
Het is dit Kind, waardoor de schepping heelt.
Och reisgenoot in dit te vaak grauwe en harde getij:
nog altijd komt dit Kind tot jou en tot mij,
nog altijd wil God zijn Schepping beminnen
steekt in Hem zijn duim naar ons op: de wereld,
jij, kan door mij opnieuw beginnen. door er licht glans en glorie van

God zet de e uitgeblust zijn, falen, mislukken …
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Van de Kerkenraad
Beste gemeenteleden,
Net als in het vorige kerkblad krijgt u van mij weer een paar dingen
ter informatie.
In de afgelopen jaren was onze predikant ook de voorzitter van onze
kerkenraad. Ad interim stond er achter, ook al heel lang. Maar och,
het werkte goed.
Maar u begrijpt het al; toen Nanne vertrok hadden we geen
voorzitter meer. Maar we vonden het wel extra belangrijk om in
vacaturetijd een voorzitter te hebben. Die hebben we gevonden in
de persoon van Albert Meijer.
Hij zal -mits er geen wettige bezwaren worden ingediendherbevestigd worden in het ambt van ouderling, en wel op zondag
24 januari 2021. Wij zijn heel blij dat we weer iemand gevonden
hebben die medeverantwoordelijkheid voor het kerkenwerk wil
dragen.
Verder zijn wij ook op zoek gegaan naar een consulent, die de
kerkenraad en de beroepingscommissie kan ondersteunen. Ook
dat is gelukt. Ds. Hanneke Borst is op ons verzoek ingegaan om
onze consulent te worden. Daar zijn wij blij mee..
Wat betreft de kerkdiensten is er voorlopig geen verandering.
U kunt zich voor vrijdagavond 19.00 uur aanmelden voor de
kerkdiensten via aanmeldenkerkdiensten@deoudekerk.nl of door
te bellen naar Elly Lasschuit (521 702) of Marijke Vissers (516
455). Vrijdagavond of zaterdagochtend krijgt u bericht of u een
plaatsje in de kerk hebt voor die zondag. U krijgt dus altijd bericht,
ook bij geen plaats. Hoort u niets terwijl u zich wel hebt opgegeven,
belt u dan even?
Met vriendelijke groet,
Marijke Vissers
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Van de Beroepingscommissie
Op onze advertentie voor een nieuwe predikant hebben we enkele
concrete reacties gekregen. Daarnaast hebben een aantal
geïnteresseerden informatie opgevraagd. Mogelijk levert dit ook nog
sollicitaties op. Zoals eerder vermeld, hebben we zelf ook een paar
namen, afkomstig uit de gemeente en van een lijst die door de PKN
beschikbaar wordt gesteld.
Welnu….we hebben nog nooit zoveel kerkdiensten gehoord en/of gezien
als in de afgelopen tijd. De meeste kerken zenden hun diensten uit en dat
maakt het voor ons wel wat gemakkelijker. We realiseren ons goed dat
het verzorgen van een kerkdienst niet alles zegt over de predikant, maar
het is een mooi begin. Op deze manier hebben we een ‘shortlist’
samengesteld en deze predikanten benaderd. Dit met wisselend succes,
maar we gaan binnenkort de eerste gesprekken voeren en fysiek
kerkdiensten bezoeken.
Of dit tot een voordracht zal leiden, daarover kan in dit stadium nog niets
worden gezegd, maar er zit zeker ‘schot’ in ons werk. En…mochten de
huidige contacten toch geen predikant opleveren, dan beginnen we
gewoon weer met een nieuwe namenlijst.
U merkt dat we druk bezig zijn. Het is belangrijk werk. Als commissie
kunnen we het goed met elkaar vinden. Dat maakt ons werk ook plezierig.
We hopen op uw steun, door ons misschien nog suggesties aan te
reiken, maar ook door ons en ons werk in uw gebed te gedenken.
Tot de volgende SAMEN!
Dirk Verbeek

ŝũĚĞĚŝĞŶƐƚĞŶ
Oecumenisch Leesrooster voor
de zondagen
13 december

Derde advent, Gaudete

Kleur paars/roze: even op adem komen
Lezingen: Jesaja 61: 1-2a en Johannes 1: 6-8, 19-28
Thema: Getuigen van het licht
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Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij
kwam als getuige, om van het licht te getuigen , opdat iedereen door hem
zou geloven.
20 december

Vierde advent, Rorate Coeli

Kleur paars: tijd van voorbereiding
Lezingen: Jesaja 7: 10-14 en Mattheus 1:18-25
Thema: Als God spreekt

De engel zei: “Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je
te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest.”
24 december

Kerstavond

Kleur wit: reinheid
Lezingen: Jesaja 9: 1-3, 5-6 en Lucas 2: 1-20
Thema: Wees niet bezorgd

Iedereen ging op weg om zich te laten
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan
kwam. Ook Jozef, samen met zijn vrouw Maria,
die zwanger was, lieten zich inschrijven in de stad
Bethlehem in Judea.
25 december

Kerstmorgen

Kleur wit: reinheid
Lezingen: Jesaja 52: 7 -10 en Johannes 1: 1-14
Thema: Een nieuw begin

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was
God. Het was in het begin bij God.
27 december

Zondag na Kerst

Kleur wit: reinheid
Lezingen: Jesaja 61: 10-62:3 en Lucas 2: 33-40

Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods
genade rustte op hem.
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31 december

Oudjaar

Kleur wit: reinheid
Lezingen: Romeinen 8: 31b-39 en Lucas 12: 35-40

Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als
knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een
bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt.
3 januari 2021

Nieuwjaar, Epifanie
Kleur wit: reinheid
Lezingen: Jesaja 60: 1-6 en Mattheüs 2: 1-12

De magiërs vroegen: “Waar is de pasgeboren
koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster
zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te
bewijzen.
10 januari

Eerste zondag van Epifanie

Kleur wit: reinheid
Lezingen: Jesaja 55:1-11 en Marcus 1:1-11

Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel
openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een
stem uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind in vreugde.”
17 januari

Tweede zondag van Epifanie

Kleur groen: hoop
Lezingen: Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11

De ceremoniemeester zei tegen de bruidegom: ‘Iedereen zet zijn gasten
eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goeden. Maar u
hebt de beste wijn tot nu bewaard!’
24 januari

Derde zondag van Epifanie

Kleur groen: hoop
Lezingen: Samuel 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20
Jezus zei: ‘Kom volg mij ! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
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Toelichting bij de collectes
13 december – Liliane fonds
Bij het Liliane Fonds zetten medewerkers zich dagelijks in voor een betere
toekomst voor kinderen met een handicap in de armste landen van de
wereld. We doen dit samen met lokale partnerorganisaties.
20 december – 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.
24 en 25 december – Kinderen in de Knel
'ĞĞĨůŝĐŚƚĂĂŶǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶ
'ƌŝĞŬĞŶůĂŶĚ
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te
weinig eten... Zo wachten duizenden bange
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de
winter die komt. De situatie in de
vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel
mensen bivakkeren noodgedwongen in
fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien
als er veel wind staat. Medische zorg is er
nauwelijks, ook niet voor zwangeren,
pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is
geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er
onveilig en er is veel geweld tussen
verschillende bevolkingsgroepen.
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Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland.
Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en
een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en
hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een
veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen
geholpen naar een betere plek.
Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online.
Hartelijk dank!
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
27 december – Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het
maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij
hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Het Leger
des Heils gelooft in kansen voor iedereen. Omdat iedereen ertoe doet.
Het Leger des Heils is een internationale beweging en actief in meer dan
120 landen.
Het Leger des Heils werkt aan herstel van het gewone leven voor mensen
aan de onderkant van de samenleving. We zijn in heel Nederland
gemakkelijk te vinden. Onze deur staat open. We helpen gemeenten en
organisaties bij het oplossen van problemen die te maken hebben met
isolement, armoede en sociale uitsluiting van kwetsbare mensen.
31 december – Oudejaarscollecte voor eigen gemeente
3 januari 2021 –
INLIA is het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve
van asielzoekers.
Vanuit een netwerk van geloofsgemeenschappen wordt hulp geboden
aan asielzoekers en mensen die met asielzoekers in aanraking komen;
met name inzake het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dit is een
“moeilijke materie” waarin het heel goed is dat er deskundigen vanuit hun
inzicht hulp kunnen bieden.
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10 januari – 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 januari
In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De
Luisterlijn (voorheen Sensoor) 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.
24 januari – St. Voedselbank West-Friesland ( zie 20 december)

Van de Diaconie
Opbrengst van de melkbus is van oktober t/m
15 november € 732.80
De inkomsten uit de online collectezak zijn nog
niet bekend.
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd
zijn:
Simavi, Stichting MAF, Leger des Heils,
Inloophuis Pisa en Diensten Begijnhof
Bloemen waren er voor::
Fam. van Dis, Fam. Puister, Mw. v. Wielink, Hr. Luckerhoff, Mw. Veenstra,
Mw. de Bruijn, Mw. Kraal, Fam. van Mw. Poppe, Fam. van Mw. v.d. Ploeg,
bruidsboeket Fam. Veenstra en bruidsboeket Fam Sandstra
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Dank
Wij willen onze welgemeende dank uitspreken voor de bloemen die
we 1 nov. kregen n.a.v. het overlijden van ons nichtje Sandra door
corona. Het deed ons goed dat er met ons mee geleefd werd.
Wim en Henny Puister

Dank
Lieve mensen,
Hartelijk dank voor de felicitaties, die wij mochten ontvangen n.a.v. ons
50-jarig huwelijk, d.m.v. een bos bloemen uit de gemeente en de
prachtige kaarten. Door de beperkingen van corona, hebben wij dit
met onze drie kinderen kunnen vieren, wat toch ook heel bijzonder
was.
Vriendelijke groeten,
Marja en Hottem Veenstra

Dank
Hartelijk dank voor de bloemen, de belangstelling en bezoekjes na
mijn rugoperatie. Heeft mij goed gedaan.
Kees Kleton
Dank
Na 2 operaties aan mijn heup heb ik bloemen vanuit de kerk
ontvangen. Heel hartelijk dank daarvoor.
Ik waardeer het dat er met mij meegeleefd wordt.
Met vriendelijke groet, Aagje de Bruijn kindje krijgen terwijl er

nergens een fatsoenlijk bed voor hen is, en over herders, een
geminachte beroepsgroep, die nachtdienst hebben.
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sĂŶŚĞƚCollege van kerkrentmeesters
Ondanks de corona perikelen wordt de kerk toch behoorlijk gebruikt,
zowel voor de kerkdiensten als vergaderingen. Afhankelijk van het aantal
personen wordt hiervoor de kerkzaal of de consistorie gebruikt. Het is
allemaal niet ideaal, maar het werkt en we blijven als gemeente
functioneren. Dat betekent dat veel zaken “gewoon” doorlopen en
aandacht vragen. Een aantal wil ik u noemen.
Verwarmingsketels
De ketels staan er al vanaf de restauratie en beginnen nu echt slijtage te
vertonen. Om te voorkomen dat we plotseling in de kou komen te zitten
zullen deze binnenkort worden vervangen. Er is gekeken naar andere
mogelijkheden van verwarmen, maar gezien het gebruik en verbruik is
ons geadviseerd te vervangen met moderne HR ketels.
Camera
Er is besloten een camera te gaan plaatsen in de kerk, zodat de diensten
ook in beeld kunnen worden gevolgd. Dit heeft nog wel wat haken en ogen
en daardoor even tijd nodig. Het heeft namelijk gevolgen voor het gehele
uitzenden van de diensten. Ook moet worden gekeken naar plaats i.v.m.
privacy regels en belichting in de kerk. Het is dus niet zo dat we even een
camera ophangen en het werkt.
Corona procedures.
Voor de zondagse diensten en gebruik voor vergaderingen is er een
protocol opgesteld, waarin de te volgen procedures zijn beschreven. Dank
aan de opstellers.
Dit werkt goed en de medewerking door iedereen is geweldig.
Begroting 2021
Door de CvK is de begroting voor 2021 inmiddels goedgekeurd. Deze
cijfers gebruiken we als basis voor Aktie Kerkbalans 2021 nadat deze
door de kerkenraad zijn goedgekeurd.
Actie kerk balans 2021 “Geef voor je kerk”
De voorbereidingen voor actie kerkbalans 2021 zijn in volle gang. We
hebben ervoor gekozen deze als andere jaren op te zetten.
Er wordt druk gewerkt aan het drukwerk en dit wordt voor de kerstdagen
gedrukt, zodat alles op tijd in de enveloppen kan worden gestopt en klaar
gemaakt voor de lopers.
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NB Mocht u nog niet uw toezegging hebben overgemaakt voor 2020 dan
vragen wij u dit de komende dagen te doen, zodat de penningmeester
dan ook het jaar financieel kan afsluiten.
Hottem Veenstra

Dank
Het is nu bijna een jaar geleden, dat Ad een zware operatie heeft
ondergaan, vanwege zijn prostaat.
Hierbij willen wij nog iedereen bedanken voor het vele blijken van
medeleven tijdens zijn ziekte.
De vele kaarten, telefoontjes, bloemen en bloemen van de kerk,
hebben ons goed gedaan. Zijn herstel gaat langzaam, maar we zijn op
de goede weg. Volgens de uroloog kan het nog wel een jaar duren.
Wij wensen jullie gezellige kerstdagen toe.
Voorspoedig 2021.
Lieve groet,
Van Ad en Elly de Lange

Van de ZWO
Dit jaar 2020 loopt ten einde. December is begonnen Kerst en Oud en
Nieuw komem eraan. Dit Corona jaar zullen we allemaal niet snel
vergeten .
Hopelijk brengt 2021 ons nieuwe
mogelijkheden. Wij wensen U een
gezond en liefdevol Nieuwjaar toe. Met
de wens dat we elkaar weer in de kerk
mogen ontmoeten.
In een volle kerk samen de zegen
ontvangend.
Wij van de ZWO wensen U gezegende
Dagen.
Hartelijke groet: Charles, Corine, Marike en Clara

18

ǁĂĂƐǁŝũƐŚĞŝĚǀĞƌŚĂĂůƚũĞ

'ĞƐĐŚƌĞǀĞŶĞŶŐĞŢůůƵƐƚƌĞĞƌĚĚŽŽƌ^ƚĞƉŚĂŶĚĞ:ŽŶŐ



ĞĞŶŐĞůĚŝĞŚĞƚŶŝĞƚŵĞĞƌǁŝƐƚ

ŐďĞƌƚĚĞĞŶŐĞůĚĞĞĚŵĂĂƌǁĂƚĞŶĚĞĞĚĚĂĂƌĚŽŽƌĞŝŐĞŶůŝũŬŶŝĞƚƐ͘Ăƚ
ŬǁĂŵĚŽŽƌĚĂƚŚŝũǌŝũŶŽƉĚƌĂĐŚƚǀĞƌŐĞƚĞŶŚĂĚ͘tĂĂƌŽŵǁĂƐŚŝũŽŽŬĂůǁĞĞƌ
ŶĂĂƌĚĞĂĂƌĚĞŐĞƐƚƵƵƌĚ͍,ŝũǁŝƐƚŚĞƚǁĞƌŬĞůŝũŬŶŝĞƚŵĞĞƌ͘
Op een mooie ochtend kwam hij een andere engel tegen. ‘Hoe heet je?’
vroeg Egbert. ‘Ik heet Engelina. ‘Wat een mooie naam voor een engel,’
zuchtte Egbert. ‘En wat doe je de hele dag?’ ‘Ik zing liedjes,’ antwoordde
Engelina, ‘lŝĞĚũĞƐǀĂŶǀĞƌůĂŶŐĞŶ͕ůŝĞĚũĞƐǀĂŶǁĞůĞĞƌĞŶƐŽŵƐůŝĞĚũĞƐďŝũ
verdriet.’ Egbert was diep onder de indruk. ‘Wil je met me trouwen?’
vroeg hij. ‘Je vraag overvalt me wel een beetje,’ zei Engelina. ‘Maar
vooruit, je lijkt me een aardige jongen.’
sĂŶĂĨƚŽĞŶǁĂƌĞŶŐďĞƌƚĞŶŶŐĞůŝŶĂ
ĂůƚŝũĚƐĂŵĞŶ͘ŶŐĞůŝŶĂůĞĞƌĚĞŐďĞƌƚ
ĂůŚĂĂƌůŝĞĚũĞƐ͘ĞǌŽŶŐĞŶǌĞĞůŬĞ
ĚĂŐ͘^ŽŵƐďůŝĞƐŐďĞƌƚĞƌŵĞƚǌŝũŶ
ƚƌŽŵƉĞƚũĞďŝũ͘
dŽĞŶŐďĞƌƚũĂƌĞŶůĂƚĞƌĞǀĞŶƚĞƌƵŐ
ǁĂƐŝŶĚĞŚĞŵĞů͕ǀƌŽĞŐĚĞ
ŽƉƉĞƌĞŶŐĞůŚĞŵŽĨŚŝũŶŽŐŝĞƚƐŚĂĚ
ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚŽƉĂĂƌĚĞ͘ŐďĞƌƚǁĞƌĚ
ƌŽŽĚǀĂŶƐĐŚĂĂŵƚĞ͕ŽŵĚĂƚŚŝũŶŽŐ
altijd vergeten was waarom hij naar de aarde was gegaan. ‘Ik heb wat
ŐĞǌŽŶŐĞŶĞŶŽƉŵŝũŶƚƌŽŵƉĞƚũĞŐĞƐƉĞĞůĚ͗ůŝĞĚũĞƐǀĂŶǀĞƌůĂŶŐĞŶ͕ůŝĞĚũĞƐ
van weleer en soms liedjes bij verdriet.’ De opperengel legde gliŵůĂĐŚĞŶĚ
zijn vleugel op Egberts schouder: ‘Kan niet beter!’
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Mw. M.L.D. Veenstra-Maatman
Nuwendoorn 28 1613 LD Grootebroek
Telefoon 52 31 22
Hr. A. Meijer
Uitlaat 9 1613 CA Grootebroek
Telefoon 51 70 55
Kopij voor de volgende uitgave kunt
u vanaf vandaag tot woensdag

13 januari 2021 - 19.00 uur
Inleveren bij:
Mw. M.L.D Veenstra-Maatman

Voor verhuizing, opzegging, nieuwe abonnee
kunt u bellen of schrijven naar:
Mw. E. Lasschuit
Hertog Albrechtstraat 404 1613 GZ Grootebroek
Telefoon 52 17 02
e-mail: ledenadministratie@deoudekerk.nl
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