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Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de 
bron wordt vermeld 

Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec  
Ds. Nico van Rijswijk, Bloementuin 4, 1611 AT Bovenkarspel, tel. 75 68 23 
dsvanrijswijk@deoudekerk.nl 
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  
Kerkdiensten-online: zijn iedere zondag te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
  
Kerkenraad Protestantse  gemeente 
Voorzitter: Hr. A. Meijer 
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. 06 206 45 825 
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: Mw. B. Poortman, 
tel. 06 191 75 124,  
Penningmeester: Mw. H. Simons,  
Tel. 51 61 48 
diaconie@oudekerk.nl

Pastoraal Team 
Coördinatie: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
  
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: Mw. C. Linke, tel. 51 35 33 
 
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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UITGELICHT 

‘Jezus speelt’

VERDER IN 
DEZE EDITIE 
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Kerkdiensten 
 
Met de huidige coronamaatregelen zijn de 
kerkdiensten alleen online te volgen via  
www.kerkdienstengemist.nl 

 
 
23 januari – 10.00 uur  afscheid Hr. Pels als ambtsdrager 
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager  van Dienst : Mw. Gerding 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Voedselbank West-Friesland 
Kinderkerk : Geeske Dudink 
Koster : Hr. Lasschuit 
  
30 januari – 10.00 uur  
 
Voorganger : Mw. ds. J. Borst, Enkhuizen 
Ambtsdrager van Dienst   : Mw. de Kroon 
Organist       : Mw. Schuijtemaker 
Collectes       : Kerk en Kerk in Actie 
Kinderkerk       ; Willie Visser 
Koster : Hr. Swier 
 
6 februari – 10.00 uur  
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst   :  Hr. Meijer 
Organist       :  Mw. Schuijtemaker 
Collectes       : Kerk en Werelddiaconaat Watersnood 
Kinderkerk       ; geen 
Koster        :  Mw. een Hr. de Vries 
 
13 februari – 10.00 uur  Zondag Septuagesima 
 
Voorganger       : Mw. L. Kooiman, Enkhuizen 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Veenstra 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Stichting June 
Kinderkerk : Geeske Dudink 
Koster : Mw. Dudink 
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20 februari – 10.00 uur  Heilig Avondmaal – Zondag Sexagesima 
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst : Hr. Verbeek 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Stichting Kartini 
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff 
Koster : Hr. Visser 
 
27 februari – 10.00 uur  Zondag Quinquagesima 
 
Voorganger : Ds. M. Camarasa, Venhuizen 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Simons 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Stichting Dorcas 
Kinderkerk : Willie Visser 
Koster : Hr. Lasschuit 
 
6 maart – 10.00 uur  Zondag Invocabit –  
  Eerste Zondag 40dagentijd 
 
Voorganger : Ds, N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Boender 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Kerk in actie – 40dagentijd – 
  Zending Rwanda 
Kinderkerk : geen 
Koster : Hr. Swier 
 

 
Van de Kerkenraad 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Mag ik van jou ook nog een stukje voor het kerkblad verwachten?, was de 
vraag van de redactie van het kerkblad. 
Het was de laatste tijd inderdaad een soort van traditie geworden. 
Tegelijkertijd weet ik op dit moment niet zo goed wat ik moet schrijven. 
Vlak voor de kerkdienst van 19 december hebben we op grond van de 
laatste persconferentie moeten besluiten de kerkdiensten weer alleen 
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online te houden. In die situatie zitten we helaas nog steeds. Dat is 
jammer, maar we mogen ons ook gelukkig prijzen dat we de mogelijkheid 
hebben om de diensten uit te zenden. Niet iedere gemeente heeft daar 
de middelen en de menskracht voor. 
Mochten de corona-regels versoepeld worden, dan hoort u dat uiteraard 
zo spoedig mogelijk van ons. Houdt u daarvoor in ieder geval onze site in 
de gaten. 
 
Trouwens, wanneer u problemen ondervindt met het bekijken en 
beluisteren van de kerkdienst en u hebt wel de beschikking over 
internet (dat is wel voorwaarde), wilt u dat dan melden? Dan kan 
misschien iemand even komen helpen. In het stukje van het CvK, verderop 
in deze SAMEN, staat bij wie u dan moet zijn. 
 
Onze nieuwe predikant is inmiddels aan het werk gegaan. Hij gaat voor in 
de kerkdiensten, heeft al verschillende overlegmomenten meegemaakt, 
en deze maand begint hij met het voeren van kennismakingsgesprekken 
in de gemeente. 
U zult hem vast binnenkort kunnen ontmoeten. 
 
Eind januari is het weer actie Kerkbalans.  
Altijd weer bijzonder. Het is nooit glad, behalve tijdens Kerkbalans (let 
maar eens op). Ik wens de ‘lopers’ een wandeling/ fietstochtje zonder 
valpartijen toe! 
 
 

Met hartelijke groet, 
Marijke Vissers 

Ter Overweging 
Heil en Zegen 
 

nieuwjaar. Mijn oudoom en oudtante wensten iedereen ‘veel 
heil en zegen’. Wij vonden dit heel gewoon klinken uit hun mond, maar 

Ze horen bij God. Misschien geven we die grote woorden in ‘kleinere 
munten’ uit als we ‘gelukkig’ en ‘voorspoedig’ zeggen. Maar misschien 
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je ‘geluk’ hebt van een iets langere periode in je leven. Voorspoed wens je 

als ‘heil’ voor het land. Veel dromen en idealen die als heil gepresenteerd 

Wie ‘heil en zegen’ toewenst let dus goed

wederkerig ‘veel heil en zegen’. 
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Nieuwjaarsduik 

 
 

Het grijze januarigrauw 
wekt blauw 

verlangen, dwaze dromen 
van wat komen 

kan, Ik duik erin! 
Kind van de zon 

nog steeds 
dans ik de duinen af 

de handen hoog 
en zoek de zee, 

de grens tot waar  
ik nog kan gaan en staan. 

Ik groet het water 
voet voor voet, 

zwaai naar de horizon 
en kus de lucht 

met natte ogen 
en een diepe zucht 

Ik wacht 
voordat ik onderga 

op wie mij 
boven water houdt. 

 
Sytze de Vries 

Uit: Witgewassen woorden 
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De Wonderbaarlijke Visvangst 

 
Het centrale paneel van de triptiek van de Mechelse visverkopers toont 
de Wonderbaarlijke Visvangst op het Meer van Genesareth (Lucas 5:9). 
De vissersboten komen terug met een uitermate rijke vangst. Op de 
voorgrond ziet men gespierde vissers die alle moeite moeten doen om de 
zware netten aan wal te halen. Op de achtersteven van een boot speelt 
zich het hoofdgebeuren af: een knielende Petrus, geschrokken door de 
bovennatuurlijke visvangst, buigt zich smekend voor Christus. Deze stelt 
hem gerust met de woorden: "Vrees niet, voortaan zult gij mensen 
vangen" (Lucas 5:10).  

Huidige bewaarplaats: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk in Mechelen 

 
De Cijnspenning 
Het linkerluik van de triptiek verbeeldt het verhaal van Petrus, die op 
Jezus' aansporen een stater (gewichtseenheid, die nodig is om tol te 
betalen) vindt in de bek van een vis (Matteüs 17:24-27). Petrus houdt 
een grote vis bij de kieuwen en toont de omstanders het muntstuk dat 
het dier in de bek had (zoals Christus had voorspeld) 
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Tobias en de Engel 

Het rechterluik van de triptiek kan gezien worden als een 
voorbeschouwing van de thema's op de centrale en linker luiken. De jonge 
Tobias houdt de grote vis (die hij zopas op aansporing van Aartsengel 
Rafael uit het water had getrokken) bij de kieuwen en kijkt vragend naar 
de wijzende engel naast hem. Het verhaal wil dat deze de gal laat 
uitnemen voor de genezing van Tobias' blinde vader. 

 
Gedicht: over de wonderbaarlijke visvangst 

 
Jezus bevel zou niet missen 
Aan zijn jongeren: volgt mijn 

Na een nacht om niet te visschen 
De zegen Gods was nu aan boord 

Uit zijn volheid zou hij toonen 
Ja een machtwoord en er is 
Silveren netten vol met visch 

Te geloven in zijn woord wil hij beloonen 
Steld mijn versje ons tot leer 

Zoek uw heil steeds bij de Heer 
 
Dit gedicht schreef van Duijst op het voordeurtje van zijn botter. 
        
Bron: Dekkers, O., 'Jan Duijst (1875-1947), visser' 

 

De symbolische betekenis van vis in Visvliet 
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‘visler cercke’ is gebouwd. De ker

het zogenaamde ‘bronnenwonder’, hij zou 

et symbool in gebruik. De naam van dit symbool is ‘Ichtus’, 

ἰχθύς, staat voor 
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Simon en Andreas hebben opgeroepen om de ‘vissers van mensen’ te 

aangeduid als ‘de grote visser’ en de gelovigen als de

zelfs op de bumper van auto’s.

 
Bij de diensten 
 

Oecumenisch Leesrooster voor de 
zondagen  
 
 
 
 

 
23 januari – Derde zondag na Epifanie 
 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop 
Lezingen: Jesaja 61: 1-9 en Lucas 4: 14-21 
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Lucas 4: 18 en 19 
“De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan 
armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan 
gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel 
van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar 
van de Heer uit te roepen.” 
 
 
30 januari                     Vierde zondag na Epifanie 
 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop 
Lezingen: Jeremia 1: 4-10 en Lucas 4: 21-30 
 
Lucas 4: 21 en 22 
 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling 
horen gaan.’ Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over 
de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is 
toch de zoon van Jozef?’ 
 
 
6 februari                    Vijfde zondag na Epifanie 
 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop 
Lezingen: Jesaja 6: 1-8 en Lucas 5: 1-11 
 
Lucas 5: 4-6 
…hij  zei tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis 
te vangen.’ Simon antwoordde: ; Meester, de hele nacht hebben we ons 
ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten 
uitwerpen.’ En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school 
vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 
    
 
13 februari              Zesde zondag na Epifanie 
 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop 
Lezingen: Jeremia 17: 5-10 en Lucas 6: 17-26 
 
Lucas 6: 20 en 21 
Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei; : ‘Gelukkig jullie die arm zijn, 
want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, 
want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. 
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 20 februari                        Zevende zondag na Epifanie 
 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop  
Lezingen: Genesis 45: 3-11.15 en Lucas 6: 27-38 
 
Lucas 6: 36 en 37 
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er 
niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet 
veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.‘ 
 
27 februari    Achtste zondag na Epifanie 
 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop  
Lezingen: Jeremia 7: 1-15 en Lucas 6: 39-49 
 
Lucas 6: 45 
Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede 
voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het 
kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. 
 
6 maart    Eerste zondag van de 40dagentijd 
 
Kleur paars: tijd van soberheid en inkeer        
Lezingen: Deuteronomium 5: 6-21 en Lucas 4: 1-13 
 
Lucas 4: 1 en 2 
Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid 
door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door 
de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de 
veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger.  
 

 
Van het College van Kerkrentmeesters 

 
 Op zondag 16 januari is actie kerkbalans 
van start gegaan. Net als vorig jaar gaat het 
allemaal anders, maar samen kunnen we er 
een succes van maken. De vrijwillige bijdrage 
blijft een belangrijke inkomstenbron voor de 
dagelijkse gang van zaken in onze kerk 
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In de brief, die u krijgt ziet u een verkorte begroting, zodat u kunt zien 
waaraan uw gelden worden besteed.  
Belangrijke posten zijn pastoraat en kerkgebouw. 
 
Ook wordt in de brief gewezen op de mogelijkheid van periodiek schenken. 
Hierover vindt u ook informatie op de website. 
 
Beeld en geluid van de diensten 
Via www.kerkdienstgemist.nl kunnen de diensten worden gevolgd en het 
team raakt steeds beter ingespeeld. Hier wordt behoorlijk gebruik van 
gemaakt. Zowel zondags, maar ook op latere momenten. We zijn hier erg 
blij mee. Toch hebben we het gevoel dat er leden zijn die het graag thuis 
zouden volgen, maar dit nog niet doen. We willen u graag helpen. Om de 
uitzendingen te kunnen volgen moet er wel een internetaansluiting zijn. 
Schroom niet om contact op te nemen met: 
Piet Lasschuit. tel. 0610524105. 
 
Hottem Veenstra 
 
 
 

 
Van de Diaconie/ZWO 
 
 

De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn: 
Lilianefonds, Kerk in actie – geef licht – kinderen in de knel, 
Vluchtelingenwerk Nederland, Inlia en Amnesty International 
 
 
De collectebus is ook geleegd. Er zat totaal € 
815,05 in. 
 Bloemen waren er voor:: 
Hr. Mosis, Mw Moonen, fam Hermans, Hr. Abbekerk en 
Hr. Mantel 
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Toelichting bij de collectes 
 

 
23  januari  
 
De Voedselbank West-Friesland helpt 
waar het echt nodig is. We zamelen 

voedsel in dat anders verloren gaat en we zorgen ervoor dat het terecht 
komt bij de mensen die het ’t hardst nodig hebben. 

30 januari – Kerk in actie -    Kameroen 
 
Predikanten ondanks Corona afgestudeerd in Kameroen 
Waar we in Nederland soms al worstelen om in afgelegen dorpen een 
goede voorganger te krijgen, is dat in het arme droge  noorden van 
Kameroen helemaal het  geval. Vaak kunnen gemeenteleden hun 
voorganger geen salaris betalen, maar steunen ze hen met een deel van 
hun oogst: maïs, sorghum, soja, peulvruchten, pinda’s, knollen, uien of 
aardappelen. Predikanten uit het meer welvarende tropische zuiden 
hebben vaak geen zin om in zo’n afgelegen streek te werken, waar ze 
bovendien een andere taal spreken. Heel belangrijk dus om daar 
plaatselijke voorgangers op te leiden in een gebied zo groot als 
Nederland. Steunt u dit werk? 
 
Zesjarige opleiding op MBO-
niveau in Kaélé 
Kerk in Actie steunt al 
jarenlang de theologische 
opleiding in Kaéĺé in Noord-
Kameroen. Ooit in 1958 
opgericht als bijbelschool door 
Amerikaanse Lutherse 
zendelingen. De lessen worden 
in het Frans gegeven, de 
verbindende taal die men naast 
de 280 lokale talen spreekt. Maar als je 1300 kilometer (minimaal 2 
dagen reizen) van de hoofdstad Yaoundé woont is goed Frans spreken al 
een hele uitdaging. Inmiddels wordt er op de voormalige bijbelschool 
theologisch onderwijs gegeven op MBO-niveau. De opleiding duurt zes 
jaar de eerste  twee jaar krijgen studenten vooral  algemene  kennis en 
leren ze goed Frans spreken. daarna volgen nog vier jaren theologisch 
onderwijs.  
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Op dit moment volgen 55 studenten deze opleiding, hoofdzakelijk mannen 
maar in deze lichting voor het eerst ook twee vrouwen. Ze hopen alle 55 
in 2023 af te studeren. Ze krijgen les van zeven hoog opgeleide 
docenten, waarvan vijf met een doctorstitel en twee met een master in 
theologie.  
 
Directeur Samuel Dawai heeft in de hoofdstad Yaoundé gestudeerd en 
zelfs in Frankrijk. “De predikanten die wij opleiden spelen een zeer 
belangrijke rol in de ontwikkeling van hun dorp” vertelt hij trots. 
 
6 februari – Werelddiaconaat Watersnood  
 

De collecte gaat naar de 
gezamenlijke projecten 
van Kerk in Actie, in het 
bijzonder daar waar het 
gaat om gevolgen van 
watersnood. 
 
Een kleine greep uit de 
vele projecten: 
 
 

In Bangladesh worden boeren getraind in het verbouwen van gewassen 
die op verzilte grond kunnen groeien. Door de vele overstromingen in de 
grote rivierdelta's is de grond daar verzilt geraakt en zijn de traditionele 
gewassen daar niet meer te verbouwen. 
In Nepal is in 2021 door zware regenval een grote overstroming 
geweest. KIA helpt bij het herstellen van de wegen en bruggen en de vele 
gebouwen die verwoest of zwaar beschadigd zijn. Zo kan de bevolking 
weer in het eigen levensonderhoud voorzien en worden ze weerbaarder 
gemaakt voor toekomstige rampen 
 
13 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. 
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20 februari – Stichting Kartini 
 

 
 
Een toekomst voor kansarme kinderen in en rond de stad Malang op het 
Indonesische eiland Java, daar spannen wij ons voor is. De doelstelling is 
om deze kinderen naar school te laten gaan. Kunnen lezen en schrijven is 
dé basis voor een betere toekomst. Wie kan lezen en schrijven, is in staat 
zelf de regie over zijn/haar leven te nemen. We willen dus geen vissen 
geven, maar hengels. 
 
27 februari –  
 
Dorcas is een christelijke organisatie die werkt aan blijvende verandering 
in het leven van de allerarmsten 
Wij hebben liefde en hoop voor een ieder die in armoede leeft, 
buitengesloten is of in crisis verkeert. Wij geloven in de kracht van God, in 
het prachtige potentieel van ieder mens en in bloeiende 
gemeenschappen. 
Dorcas is er voor noodhulp en internationale samenwerking, waar in 
Nederland tienduizenden enthousiaste supporters bij betrokken zijn. 
Iedereen draagt op zijn eigen manier een steentje bij. Bijvoorbeeld als 
vrijwilliger, partner of kerk. Of door te bidden, te doneren of bij Dorcas te 
werken. Samen komen wij in actie voor mensen in nood. Doe je ook mee?  
 
6 maart – Kerk in Actie – Zending Rwanda – 40dagentijd –  
Thema ‘Alles komt goed?!’ 
 
Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda 
 
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft 
zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van 
ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. 
Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school 
voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke 
tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te 
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leggen, zodat vruchtbare grond 
niet kan wegspoelen. Ook maakt 
hij nu gebruik van irrigatie en 
wisselteelt. Vroeger verbouwde 
Evariste alleen zoete aardappels 
en bananen, nu veel meer 
gewassen: aubergines, paprika’s, 
bieten, bonen, uien en tomaten, 
die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen 
zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde 
boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de 
buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 
euro.  
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onze zin, ook kerkelijk. En Friesland heeft er een organist bij…..

 

Woordelijk 
 
Het individualisme neemt toe; “ieder voor zich”. Over “God voor 
ons allen” hoor je minder.  
Als dat maar niet minder te zien en ervaren is; het is immers 
aan ons Gods goedheid zichtbaar te maken. Van u, God, wordt 
immers gezegd dat wij, uw mensen, u een zorg zijn. 
 

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
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Heilige   
10 FEBRUARI  
Heilige Scholastica 
regen en onweer als helpers 
 
Scholastica was de tweelingzuster van Benedictus van Nursia, de 
stichter van de orde van de benedictijnen. Zij leefde van 480 tot 553.  
 
Over haar doen de mooiste verhalen de ronde. Zo wilde ze eens wat 
langer met haar broer spreken. Omdat vrouwen niet welkom waren in 
mannenkloosters en andersom spraken ze in een neutraal huis af.  
Aan het eind van de dag wilde Benedictus terug naar zijn klooster, want 
hij bleef nooit een nacht bij zijn broeders vandaan.  
Scholastica smeekte hem te blijven en bad met haar hoofd op tafel tot 
God. Die veranderde haar tranen in zo’n hevige onweersbui dat 
Benedictus gedwongen was te blijven en zo konden ze nog even blijven 
praten.  
Drie dagen later overleed Scholastica. Ze wordt sindsdien aangeroepen 
als beschermheilige tegen hevige regen en onweer. 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJK>>TELEURSTELLEND NIEUWS>>BELANGRIJK 
 
In “SAMEN” Nr. 9 hebben wij, in onze overmoed er van uitgaande, 
dat de versoepelingen van de corona-maatregelen zouden 
doorzetten, een Leerhuisavond aangekondigd. Helaas, na de 
persconferentie van 14 januari jl., moeten wij dit plan  weer laten 
varen en wachten op betere tijden. 
 

LEERHUISAVOND 27 JANUARI 2022 
KAN HELAAS NIET DOORGAAN 

 
Namens de Leerhuis “Cultuurgroep Stede Broec”. 
Piet Lasschuit 

21



Een dwaas 
wijsheid 
verhaaltje 
door Stephan de Jongh 
 
Voor kinderen en 
voor mensen die jong 
van hart zijn  

Jezus speelt 
 
Er was eens... Wat was 
er dan? Er was eens 
een jongetje dat Jezus 
heette. Waar speelde 
de kleine Jezus mee? Ik 
denk met het hout van 
zijn vader. Misschien ook met klei uit de beekbedding. En natuurlijk 
met woorden. Nu vraag je je misschien af of je met woorden kunt 
spelen. Natuurlijk kan dat. Zoals je van hout een scheepje of een huisje 
kunt maken en van klei allerlei figuurtjes, zo kan je van woorden 
verhalen maken. Volgens mij kon Jezus later zo goed verhalen 
vertellen, doordat hij als kind met woorden speelde. Hoe deed hij dat 
dan? Hij begon gewoon met ‘Er was eens...’ De rest kwam vanzelf, net 
als in dit verhaaltje. 
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