
SAMEN

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  
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. 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. 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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 Bij de voorpagina  
 
Het verlangen naar een witte winter 
 
Ik ga een grijze wereld binnen 
Die mij met zachte hand omsluit, 
Bomen als bevroren schimmen 
Staren roerloos voor zich uit. 
De nevel glijdt langs kille stammen 
En blaast z'n adem tussen 't gras, 
Beijzelt alles waar hij langs strijkt 
Met een ragfijn laagje glas 
 
Tiny van der Meer, Maasland 
Uit het gedicht “Kunstwerk” 
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Kerkdiensten
 
 
19 januari – 10.00 uur – Afscheid en bevestiging van ambtsdragers 
 (zie p. 6) 
 
Voorganger : Ds. Nanne Haspel 
Ambtsdragers : Hr. Blaauwkamer, Hr. Veenstra, 
  Mw. Jonkman, 
Organist : Hr.  Zandberg 
Collectes : Kerk en Sensoor 
Oppas/Kindernevendienst: Geeske Dudink 
Koster : Mw. Maassen 
Auto-ophaaldienst : Hr. Veenstra 
 
 
26 januari  - 10.00 uur  
                        
Voorganger : Mw. ds. J. Borst, Enkhuizen 
Ambtsdragers : Hr. Verbeek, Mw. Verdurmen,  
  Mw. Lasschuit 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Voedselbank in West-Friesland 
Oppas/Kindernevendienst : Coby Pels 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Mw. de Bruin 
 
 
2 februari – 10.00 uur  
 
Voorganger : Mw. ds. N.K. Letteboer, Den Helder 
Ambtsdragers : Hr. Veenstra, Mw. Jonkman,  
  Mw. Broekstra 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Werelddiaconaat  
    Landbouw Oeganda 
Oppas/Kindernevendienst : Nel Kleton   
Koster : Hr. en Mw. de Vries 
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra 
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9 februari – 10.00 uur  Zondag Septuagesima 
  Doop en Zegeningsdienst (zie p. 6) 
 
Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Mw. de Kroon, Mw. Simons, Mw. Vissers 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Kerk en Actie 
Oppas/Kindernevendienst: Ludo Luckerhoff 
Koster : Hr. Swier 
Auto-ophaaldienst : Hr. Vissers 
 
16 februari – 10.00 uur  Zondag Sexagesima 
 
Voorganger : Mw. ds. T.H.M.  Allewijn, Landsmeer 
Ambtsdragers : Mw. Boender, Hr. Veenstra,  
  Hr. Blaauwkamer 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Stichting June  
Oppas/Kindernevendienst : Willie Visser 
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Hr. Veenstra 
 
23 februari – 10.00 uur  Zondag Quinquagesima 
   
Voorganger : Mw. L. Kooiman, Enkhuizen 
Ambtsdragers : Mw. Gerding, Hr. Dudink, Hr. Swier 
Organist ; Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Stichting Kartini 
Oppas/Kindernevendienst; Geeske Dudink 
Koster : Mw. Dudink 
Auto-ophaaldienst : Hr. Swier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vergaderrooster Kerkenraad 
 
3 februari   - Moderamen 
4 februari   - CvK 
12 februari   - Kerkenraad 
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Pastoralia 
 
Kroniek van een dorpsdominee (161) 

We leven in een vreemde wereld – maar ik vertel u niets nieuws. En 
vermoedelijk vonden onze voorouders dat ook al in hun tijd. Ooit las ik een 
Doopsgezind document uit zestienhonderd zoveel, waarin de schrijver 
vond dat alles zo snel gaat, veel sneller dan vroeger. Hij had eens moeten 
weten van treinen, vliegtuigen en internet. Het vreemde dat mij op deze 
gedachtenspinsels bracht, is het vreemde gemis van een winter. Geen 
sneeuw en ijs, maar herfstachtig of maartse buien. Met de seizoenen 
raken we van de wijs. Op dit moment zijn vooral in Australië de gevolgen 
desastreus. Het inferno dat zich daar moet afspelen tart alle verbeelding. 
Gedenken we de getroffenen in onze gebeden.   

We kunnen terug zien op een mooi project over licht geven in de donkere 
tijd. Een ster ging ons voor. Binnenkort gaan we in de liturgiecommissie 
op zoek naar een nieuw project voor de tijd voor Pasen, 40dagentijd, de 
vasten. Ideeën zijn altijd welkom. Voordien hebben we eerst een 
doopdienst op 9 februari. Voor onze gemeente een bijzonderheid. Zoals 
eerder gemeld houden Caroline Jonkman en Benjamin Schippers hun 
dochter Bodine Eline ten doop. Bovendien dragen Renate Jonkman en 
Maarten Dun hun zoon Xander op ter zegening. Daar is nog een dopeling 
bijgekomen: Aaron Chris Kayen, zoon van Theo en Angela  Kaijen- 
Kroonenburg, Renate Rubinsteinlaan 5, Grootebroek. Aaron (spreek uit 
Aron) is 11 december j.l. geboren. 

In het weekend dat deze Samen uitkomt hebben we een drukke zondag. 
We nemen afscheid van Martin Visser en verwelkomen Willem Toering 
als diaken. Bovendien is er een gemeenteberaad over de nieuw te 
beroepen predikant en de opdracht voor de commissie die naar 
hem/haar op zoek gaat. Het is voor mij wel vreemd om onderdeel te zijn 
van de kerkenraad die hier al druk mee bezig is. Ik heb niet de behoefte 
over mijn graf heen te regeren. Zelf zal ik niet aanwezig zijn bij het 
gemeenteberaad; ik hoop dat uur met de doopouders de dienst van 9 
februari voor te bereiden. 

Met broederlijke groet, 

Nanne Haspels 
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19 januari     Tweede zondag van Epifanie  
Kleur groen, kleur van de hoop  
Lezingen: Jesaja 62: 1-5 en Johannes (1,29-)2,1- 
 
‘En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’ 
Johannes 1: 34 
 
26 januari           Derde zondag van Epifanie   
Kleur groen, kleur van de hoop  
Lezingen: Jesaja 4: 1-7 en Mattheüs 4: 12-22(23)  
 
Hij zei tegen hen; ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. 
Mattheüs 4:19 
 
2 februari      Vierde zondag van Epifanie   
Kleur: groen, kleur van de hoop 
Lezingen: Jesaja 49, 1-7 en Mattheüs 4: 12-22(23)   
 
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn 
leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen;… 
Mattheüs 5:1-2 
 
9 februari      Vijfde zondag van Epifanie  
Kleur: groen, kleur van de hoop  
Lezingen: Jesaja 43: 9-12 en Mattheüs 5: 13–16  
 
Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 
zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in 
huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden 
zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.  
Mattheüs 5: 15-16 
 
 
16 februari      Zesde zondag na Epifanie 
Kleur: groen, kleur van de hoop 
Lezingen: 1 Korintiërs 2: 6-11 en Mattheüs 5:17–26  
 
Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je 
broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst 
met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. 
 Mattheüs 5: 23-24 
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23 februari      Zevende zondag na Epifanie  
Kleur: groen, kleur van de hoop 
Lezingen: 1 Korintiërs 3: 16–23, Exodus 22: 20-26 en Mattheüs 5: 33–48  
 
En ik  zeg jullie:  heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan 
zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers 
opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen 
en onrechtvaardigen. 
Mattheüs 5: 44-45 
 
 

Deze miniatuur komt uit Les 
Très Riches Heures du duc 
de Berry (Frans voor De zeer 
rijke uren van de hertog van 
Berry). Het is een rijk 
geïllumineerd getijdenboek 
 
De afbeelding voor de maand 
februari toont een winters 
tafereel waarin de koudste 
maand van het jaar wordt 
uitgebeeld. 
Op de achtergrond is tussen 
de besneeuwde heuvels een 
dorpje zichtbaar. Een boer of 
koopman is naar het dorp 
onderweg om zijn waren daar 
aan de man te brengen.  
Op de voorgrond is een 
boerenstee afgebeeld,
voorzien van vele details, 
waaronder bijenkorven, een 
duiventoren, een schaapskooi, 
en vogels die naar voedsel 
zoeken, het geeft een goed 
beeld van hoe een boerderij 
er in die tijd heeft uitgezien. In 
de woning warmen de 
bewoners zich aan het 

Januari – louwmaand - De maand is vernoemd naar Janus, de 
Romeinse god van het begin en het einde. 
Februari - sprokkelmaand 
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haardvuur, de vrouw op de voorgrond op iets decentere manier dan het stel 
daarachter. De achtergrond van de miniatuur toont een prachtig uitgewerkt 
landschap, zeer delicaat verlicht, wat zich weerspiegelt in de kleuren van de 
sneeuw.  
 
In de zevende eeuw voor Christus werden aan de twee nieuwe maanden de 
namen januari en februari gegeven. Dit zou volgens de overlevering zijn gebeurd 
tijdens de regering van koning Numa Pompilius. Later werd januari de eerste 
maand van het jaar en februari de tweede. De schrikkeldag bleef hierbij ten bate 
van de tweede maand.  
De bijnaam sprokkelmaand voor februari heeft niets te maken met het huidige 
werkwoord sprokkelen. Het zou kunnen verwijzen naar de oude Germaanse 
vruchtbaarheidsfeesten. De naam sprokkelmaand kan ook zijn afgeleid van het 
Oudnederlandse sporkelen, dat springen betekent. Dit slaat op het feit dat het 
aantal dagen eens in de vier jaar een dag verspringt. In veel Oudnederlandse 
teksten wordt sporcle gebruikt om de maand februari aan te duiden. Later vatte 
de gedachte post dat dit woord een verbastering was van sprokkel. 
 

             
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bedankje 
 
Hartelijk dank voor de bloemen die ik onlangs kreeg namens jullie 
allemaal. 
  
Jos Mosis 
 

Bedankje 
 
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die wij van de Protestantse 
Gemeente Stede Broec hebben ontvangen naar de 
ziekenhuisopname en behandeling van Carin. 
Dit doet ons zeer goed. 
 
Vriendelijke groeten, 
Carin en Willem Jonkman 
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Ter Oveweging 
De hazelaar  
 

Onverwacht mij tegen  
in 't nog winters jaar  
op de sprong der wegen  
bloeit de hazelaar.  

Tegen 't licht gehangen  
slingertjes van goud;  
aarzelend, bevangen  
raak ik aan het hout.  

Trillend dwaalt van boven  
't fijne wolken los;  
en met bloei bestoven  
in het naakte bos  

blijf ik in een beven  
teruggehouden staan,  
en ik raak nog even  
't donker stamhout aan.  

 

Ida Gerhardt  
Uit: Het Veerhuis, Verzamelde Gedichten,  

Amsterdam 1980 
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Toelichting bij de collectes 
 
19 januari    
 
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. 
 
26 januari                  

. 
De voedselbank is een liefdadigheidsinstelling  
die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan 
hen die [tijdelijk] financieel niet of nauwelijks in 
staat zijn om in hun levensonderhoud te 

voorzien. Daarnaast wordt verspilling van voedsel tegengegaan, voedsel wat 
anders  vernietigd zou worden. De voedselbank wordt gerund door louter en 
alleen vrijwilligers. Onze gelden komen uitsluitend van donaties en giften.   
 
2 februari   Werelddiaconaat Landbouw Oeganda 
 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De 
regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde 
klimaatverandering. Soms is er 
droogte, soms staan de velden 
onder water. Samen met de Kerk 
van Oeganda steunt Kerk in Actie 
boerengezinnen in hun strijd om het 
dagelijks bestaan. Boeren leren 
nieuwe, duurzame technieken voor 
productie en opslag van gewassen. 
Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers 
aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en 
hebben boeren een stabiel inkomen.  
 
9 februari      Kerk in Actie 
 
Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen 
wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en 
tot hun recht te laten komen. 
Wij steunen: Bangladesh - Christenen in een Islamitisch land 

Kameroen - predikanten opleiden en duurzame landbouw  
Guatemala – vrouwen versterken in kerk en samenleving 
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16 februari     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. 
  
23 februari     Stichting Kartini 
   

Onderwijs in Indonesië staat open voor iedereen, maar 
zonder geld blijft de schoolbank een onbereikbare plek. 
Daarom bekostigen sponsorouders uit Nederland de 
schoolloopbaan van een kind.  
Kartini zorgt dat het geld goed terecht komt. Dat doen ze 
samen met de lokale stichting Permata Hati, wat 
‘diamanten hart’ betekent. Deze groep van sociaal bewogen 
Indonesische professionals kent land en volk, de weg en de 

spraak. De werkers van Permata Hati en Kartini hebben veel persoonlijk contact 
en dat komt de effectiviteit ten goede. 

 
 
Collecteopbrengsten 
 
    De bloemen 
    gingen naar 
       
8 december 
Kerk       €    65.60   Mw. Kleton 
Ziekenhuis Jordanië      €  115,40       
15 december 
Kerk    €    53,70  Mw. Mosis 
Lilianefonds    €    99,85 
22 december  
Kerk    €    92,10  Fam. Kaijen 
Inloophuis Pisa   €  113,72  Mw. Blom 
       Willem en Carin 

Jonkman 
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24 december 
Kinderen in de Knel  €  248,70         
25 december 
Kerk    €    40,15         
Kinderen in de Knel  €    77,95 
29 december 
Kerk    €    39,15  Ds. Van Loo 
Stichting June   €  117,80 
31 december 
Kerk    €    63,20 
5 januari 
Kerk    €    69,70  Mw. Plantinga 
Inlia    €    92,37    
 
 

Van de ZWO 

Wij zijn samen de kerk in actie  
In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Het 
werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van 
de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht.  
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Onze inspiratie 
Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf 
broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. We 
voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, 
aandacht en zorg, geloof, geld en goed.  

 Ook in het nieuwe jaar zullen wij weer Uw aandacht vragen voor 
verschillende projecten. 
Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen. 
 
Vriendelijke groet van: 
Charles, Corine ,Marike en Clara 
www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie   (lied – wij delen) 

 
 
Van het College van kerkrentmeesters 

De voorbereidingen zijn in de afrondende 
fase en op zondag 19 januari zal in de kerk 
het startsein worden gegeven. Gedurende 
die week zal de actie kerkbalans vlag weer in 
de mast voor de kerk hangen. 
 

Alle lopers zijn op de hoogte en we verwachten weer een voorspoedige 
actie. 
 
Website / collecte bonnen 
 
Op de website is het banknummer voor het bestellen van collecte bonnen 
aangepast, zodat u direct bij de kerkbalans administratie bonnen kunt 
bestellen. Door het steeds minder beschikbaar hebben van “kleingeld”, 
kunt u dan de collecte zakken vullen met de collecte bonnen. 
 
Lange termijn begroting 
 
Zoals ik in de vorige Samen schreef werd er druk gewerkt aan een 8 jaar 
begroting. Deze begroting is inmiddels ingediend bij het CCBB  (onze 
financieel kerkelijke toezichthouder) samen met een aantal andere 
gevraagde stukken, zoals b.v. jaarrekening en begroting voor 2020.   
We hebben hierover binnenkort een gesprek en we zullen u hierover 
informeren op zondag 19 januari. 
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Onderhoud gebouw en toren 
 
In december is het hele gebouw weer gecontroleerd door 
Monumentenwacht Noord Holland en we wachten op het rapport. Dit 
laten we iedere 2 jaar doen. Zodra dat binnen is gaan we dit samen met 
onze bouwkundig adviseur  bespreken en kijken of  er iets moet worden 
uitgevoerd qua onderhoud. 
 
Kerstviering Gideonschool 
 
Op 19 december heeft de 
Gideonschool de kerstmusical 
voor ouders en leerlingen 
uitgevoerd in de kerk. De dag 
ervoor is er gerepeteerd en 
dat was even wennen, maar 
de uitvoering was prima. 
De leerlingen zaten voorin de 
kerk op lage schoolbanken en 
twee banken die wij hebben. 
Stoelen bijgezet met het personeel van de school, het paste allemaal 
precies, en in een sfeervolle kerk is er kerst gevierd! 
We zien terug op een prachtige activiteit, die voor herhaling vatbaar is. 
 
Hottem Veenstra 
 

 
Van het Leerhuis 
 
Hoe waarden onze blik op de werkelijkheid 
beïnvloeden 

 
In de wekelijkse column ‘Framing’ 
van Hans de Bruijn in Trouw laat 
hij zien hoe je anders naar de 
werkelijkheid kunt kijken. In een 
essay in Trouw beantwoordde 
Hans de Bruijn de vraag: hoe kan 
het dat Trump met zijn ‘feiten’ 
wegkomt. 

De Leerhuis commissie nodigt u 
van harte uit voor de volgende 
leerhuisavond op 30 januari 
2020. 
 Prof. Hans de Bruijn, bekend 
van zijn column in Trouw, 
Hij houdt dan een inleiding over 
de invloed van onze waarden op 
onze interpretatie van feiten.  
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Alternatieve feiten worden overigens niet alleen door populistische politici 
gepresenteerd als het hen zo uitkomt. Progressieve politici bijvoorbeeld 
negeerden door hun multiculturele waardenpatroon te lang de 
problemen van de multiculturele samenleving.     
 
Het punt is dat feiten niet altijd voor zich spreken. Problemen zijn vaak 
heel ingewikkeld en lastig uit te leggen. Veel mensen haken af bij feitelijke 
analyses of beleidsverhalen. Politici willen kiezers overtuigen en dat gaat 
gemakkelijker als ze praten over waarden en wat mensen ten diepste 
motiveert. Het doel van politici is dat we hun vertrouwen, er vanuit 
gaande dat zij ook goede beslissingen zullen nemen.  
 
De sterke oriëntatie op waarden heeft belangrijke gevolgen:  

 Waarden bepalen de manier waarop we de werkelijkheid 
waarnemen. Als je door hard werken je eindelijk kunt veroorloven 
om goed te leven en te reizen, dan is het moeilijk te accepteren 
als wetenschappers een radicale verandering van je levensstijl 
nodig vinden om een klimaat catastrofe te voorkomen. 

 Waarden polariseren. Polarisatie is het duidelijkste zichtbaar in 
een tweepartijensysteem, maar ook in Nederland nemen de 
tegenstellingen toe. Dat is bijvoorbeeld te zien aan afnemende 
bereidheid van boeren om hun bedrijfsvoering aan te passen na 
de boerenprotesten. 

 Feiten worden inzet van een waardenconflict. Links ziet zichzelf als 
rationele, analytische wezens die de feiten laten spreken. Rechts 
staat voor ideologie, traditie en oude instituties. Zo komen 
bevolkingsgroepen meer tegenover elkaar te staan. 

 
De tijd is voorbij dat wetenschappers a priori vertrouwd worden. 
Wantrouwen van onderzoek en feiten is dagelijkse realiteit. Er ligt een 
taak voor zowel politici en wetenschappers om de kloof tussen onderzoek 
en beleid te verkleinen. 
 
Hans de Bruijn (1962) is hoogleraar bestuurskunde in Delft. Hij heeft 
politicologie gestudeerd in Leiden en is gepromoveerd in de economie 
aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft diverse boeken geschreven op het 
terrein van management en framing.   
 
De avond vindt plaats op donderdag 30 januari, in De Oude Kerk, 
Zesstedenweg 189, vanaf 20.00 uur. 
 
U bent van harte welkom. 
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Van het Pastoraal team 

Opnieuw een fijne kerstmiddag van  
de senioren! 
 
Op dinsdagmiddag 17 december 2019 hebben wij genoten van de 
kerstmiddag voor de senioren, die door het pastoraal team was 
georganiseerd. De consistoriekamer was sfeervol ingericht en al gauw 
zaten we aan de koffie of thee met kerstkransen en chocolaatjes. An 
heette ons van harte welkom en wij wisten al dat het weer een goed 
georganiseerde middag zou worden. En gezellig! 
We hebben een hele poos kunnen praten met elkaar. Het samen praten 
werd samen zingen toen Rim ons naar de kerkzaal uitnodigde om een 
aantal kerstliederen te zingen. En als vanouds begeleidde Piet Spoelstra 
ons enthousiast op het orgel, zodat de melodieën nog meer glans kregen.  
 
Els las een mooi gedicht voor en Trudie vertelde een spannend verhaal, 
dat op wonderbaarlijke wijze nog goed afliep zoals het altijd in de 
kerstverhalen gebruikelijk is. Maar Trudie had wel een actueel onderwerp, 
de komst van wolven, gekozen. Een man, die achtervolgd werd door een 
roedel wolven, slaagde er in, door in een ton te kruipen, de nietsontziende 
monsters van het lijf te houden.. net zo lang tot er redding kwam 
opdagen. U begrijpt dat het kerstmaal toen wel heel lekker smaakte.. 
 
Over lekker gesproken. Na de samenzang werd de broodmaaltijd 
geserveerd. An had overheerlijke soepen bereid. In de ossenstaartsoep 
zat zóveel lekker vlees, dat je beter van  ossenstaarten-soep kon spreken.  
 
Voordat Nanne eindigde met gebed wees hij ons op een aantal gebeden 
die in het liedboek staan. Voor wie het soms moeilijk vindt om andere 
woorden te vinden is het liedboek een welkome hulp. Dit was de laatste 
seniorenmiddag voor Nanne als dienstdoend predikant. 
Hoogstwaarschijnlijk zal hij als speciale gast volgend jaar opnieuw 
aanwezig zijn; hij is van harte welkom! 
 
An bedankte alle medewerkers van het pastoraal team, die ook dankzij 
chef-kok Piet Lasschuit, er in geslaagd waren opnieuw ons te verrassen 
met deze geslaagde kerstmiddag.  
De schrijvers van dit dankwoord sluiten zich graag hierbij aan: hartelijk 
dank, pastoraal team! 
 
Riekie en Jouke Huitema 
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De dodenmars en de verruwing. 
Hij heeft in de oorlog een 
dodenmars overleefd en is vaak 
bij deze herdenking geweest.  
Tijdens zijn leven wilde hij niet de 
man van de dodenmars zijn. Na 
zijn heengaan mag ik er tijdens 
de rouwdienst over vertellen. 
Daarna lees ik in de krant over 
het zingen van antisemitische 
teksten in een voetbalstadion. En 
het pesten en belagen van een 
zwarte vrouw. De miljoenen 
vermoorde Joodse mensen, de 
dodenmarsen van Nederlandse 
dwangarbeiders,  de actuele 
Jodenhaat en de verruwing en 
wreedheid grijpen in elkaar door 
het bewust handelen van 
mensen. Het zijn geen 

incidenten, het is een 
toenemende tendens. 
 
Ruim 95 jaar geleden is hij 
geboren. De crisistijd begint, dus 
van school, werken en niet 
verder leren. Tijdens de oorlog 
wordt hij erbij gelapt door een 
NSB-er en wordt dwangarbeider 
in Duitsland. Hij went aan het 
hongerige gevoel en probeert 
extra geschop en slaag te 
voorkomen. Als de oorlog lijkt te 
eindigen moeten ze het kamp 
verlaten en lopen, lopen, lopen. 
Want dan sterven de arbeiders 
vanzelf en kunnen ze niets na 
vertellen over hun gruwelijke 
behandeling. Hij ontsnapt in 
Duitsland en komt na twee 
maanden uitgemergeld thuis bij 
zijn ouders. De studie lokt en hij 
ontwikkelt zich tot pathologisch 
analist, uit respect voor het 
kostbare en wonderlijke van een 
menselijk lichaam. Nauw werkt 
hij samen met universiteiten.  
Zijn wilskracht om te leven 
overwint de vele gruwelijkheden. 
Eerder stopt hij met werken 
omdat zijn lichaam tijdens de 
dwangarbeid en dodenmars 
kwetsbaar is geworden. Als 
patholoog begrijpt hij dat als 
geen ander. Zorgen heeft hij om 
de toenemende agressie tegen 
willekeurige joodse mensen . En 
dat na de geschiedenis van 
vernietiging van miljoenen 
Joodse kinderen, vrouwen en 
mannen.   

Het Nederlands Auschwitz 
Comité organiseert de 
jaarlijkse Nationale 
Holocaust Herdenking bij het 
Spiegelmonument ‘Nooit 
Meer Auschwitz’ in het 
Wertheimpark in 
Amsterdam. 

corrynicolay@hetnet.nl - 
www.kleurrijkgeloven.nl 
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Hij wijst op deze gevaarlijke 
angel in onze samenleving. 
Agressieve stoerheid, 
schreeuwen en  vernielingen 
gaan steeds meer de boventoon 
voeren. 
Waarom is het in groepen 
uitschelden en pesten niet 
strafbaar, zeker met de kennis 
van de Tweede Wereldoorlog? 
Door de verruwing staat het 
positieve onder druk en wordt 
belachelijk gemaakt. Wat doet 
een kerk ermee?   De verruwing 
treft ook mensen die anders dan 
hetero samen leven. Zoals het 
oude document tegen homofilie 
wat in aanloop naar verkiezingen 
uit de kast wordt geplukt en via 
de media groot gemaakt. 
Onze rechtstaat baseert zich 
echter op artikel 1 van de 
Grondwet, waarin de 
Mensenrechten centraal staat:  

‘Alle mensen worden vrij en 
gelijk in waardigheid en rechten 
geboren. Zij zijn begiftigd met 
verstand en geweten, en 
behoren zich jegens elkander in 
een geest van broederschap te 
gedragen’.  
 
Dat draagt Jezus ook uit.  Het 
spreekwoord zegt: ‘Wie zwijgt 
stemt toe’.  Want wie niets doet 
laat het gebeuren.   
Volwassenen, wijs ook vanuit het 
geloof jongeren en kinderen op 
deze gevaarlijke tendens en het 
gevaar wat hierin schuilt. 
Bevolkingsgroepen worden 
belaagd en tegen elkaar uit 
gespeeld. Laat het niet van 
kwaad tot steeds erger worden. 
Waarschuw voor deze 
gevaarlijke verruwing en laat niet 
de grootste schreeuwers 
opnieuw winnen. 

 
 

Vieringen in Rigtershof in de serre 
Iedere donderdagmorgen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven 
 
23 januari   - Piet Pels 
30 januari   - Ineke Koomen en Ria Botman 
6 en 13 februari  - Ineke Koomen en Ria Botman 
20 februari   - Piet Pels 

Joodse wijsheid uit de Talmoed 
 

Vernedering is erger dan lichamelijke pijn. 
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