
 



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. 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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Pinksteren :  
“De ontdekking van het licht” 
FotoBlog van Adri Benschop 
 
Glas in Loodraam van het gastenverblijf 
van de “Sint-Adelbertabdij” in Egmond 

 
 
De wapenspreuk van het klooster is "Deo 
Vacare": "Vrij worden voor God". 
Dat willen de broeders ook uitdragen met 
hun gastvrijheid: een plaats bieden van 
gebed en ontmoeting, van rust en stilte, 
waar iedereen zich thuis mag voelen en 
op adem mag komen. 
 

 



 

Kerkdiensten 

 
De kerkdiensten zijn te volgen via de Kerkomroep op de 
website van de Oude Kerk. 

 

Pastoralia 
 

Kroniek van een dorpsdominee (164) 
 
Meestal begin ik mijn kroniek met een gevoelstemperatuur van het 
seizoen, maar het weer is te onvoorspelbaar en te onbelangrijk 
geworden. We mogen toch niet naar buiten. Nou ja, er is enige verlichting 
aangebracht in de strafmaatregelen van onze regering, maar van “Blijf 
thuis” naar “Vermijd andere mensen” is nog geen wereld van verschil. 
Misschien dat ik het regeringsstandpunt hier enigszins geweld aandoe, 
maar zo is de gevoelstemperatuur voor mij op dit moment. 
 
We mochten al kerkdiensten organiseren voor maximaal 30 mensen, 
anderhalve meter afstand. Tot nu toe zag ik en zagen wij als moderamen 
(soort dagelijks bestuur) van de kerkenraad geen kans daar op een 
fatsoenlijke manier gevolg aan te geven. Nu het aantal per 1 juli wordt 
verhoogd van 30 naar 100 verandert er feitelijk niks voor ons. Wel voor 
kerkgebouwen met 3000 zitplaatsen, maar dat ligt ver van ons weg. 
Barneveld of Nijkerk strijden om de eer. 
We mogen wel samenkomen, maar niet zingen. Nou, dan kunnen we het 
samenkomen veranderen in een koffieochtend. Ik stel voor met iets 
lekkers erbij, en overgaand in een seniorenbijeenkomst met alles erop en 
eraan. Kwestie van de kerkruimte wat creatief inrichten met tafeltjes en 
stoelen. We kunnen alles laten staan tot en met startzondag. 
 
En als ik die zondag nu toch in mijn conference noem: ik had me mijn 
afscheidstournee iets anders voorgesteld. Ik mis werkelijk de contacten 
met u, met mensen. Een schrikbeeld van het pensioen is mij 
geopenbaard. Er zijn er onder u die dit allemaal zelf hebben meegemaakt, 
maar zij konden elders voor hun contactbehoefte terecht. In de kerk 
bijvoorbeeld. Voor mij is dat niet weggelegd. Ik moet me terughoudend 
opstellen; een eventuele opvolger niet voor de voeten lopen. En of er een 
fatsoenlijk afscheid komt is nog allerminst zeker. We zullen zien. 



 
Hoewel ik nog een enkele keer op huisbezoek ga, ligt mijn gewone 
pastorale werk vrijwel stil. Het is nog steeds raadzaam om directe 
contacten te mijden. De telefoon is nu weer een belangrijk hulpmiddel. 
Misschien goed om u te wijzen op het telefoonpastoraat, dat we in tijden 
van pandemie in het leven hebben geroepen. Dat betekent eenvoudigweg 
dat u kunt bellen met iemand als u daar behoefte aan hebt. Natuurlijk 
kunt u mij bellen, maar drie anderen zijn ook beschikbaar, van wie de 
eerste zich speciaal voor dit doel heeft aangemeld: 
Marjan Beers,  tel. 0228 543781 
An de Kroon,  tel. 0228 520886 
Trudie Boender, tel. 0228 542614. 
 
Ik wens u allen alle goeds toe in deze vreemde tijden en wellicht een glimp 
van Gods liefde in de verrassend goede dingen die u overkomen. 
 
Met broederlijke groet, 
 
Nanne Haspels 
 

 

Ter Overweging 
 

Pinksteren 
 

"Handelingen 2": 
 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren 
ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel 
een geluid als van een hevige windvlaag, dat het 
huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die 
zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten, en allen werden vervuld van 
de heilige Geest en begonnen op luide toon te 
spreken in vreemde talen, zoals hun door de 
Geest werd ingegeven. 
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht 
vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Hand+2&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10


betekenen?' Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.' 
 
Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, 
verhief zijn stem en sprak de menigte toe: 'U, Joden en inwoners van 
Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze 
mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur 
na zonsopgang.' 
 
Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag 
breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven 
trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een 
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 
 
Pinksteren heeft ook iets mysterieus. De Geest die neerdaalt uit de 
hemel. Ik denk dat de meeste mensen er zich weinig bij kunnen 
voorstellen. Toch was het deze inspiratie (letterlijk: inblazing) die heeft 
geleid tot het ontstaan van de christelijke kerk, die daarmee de basis is 
geworden voor onze westerse beschaving. 
 
Je kunt zeggen dat de leerlingen van Jezus vanaf dat moment het Licht 
hebben gezien. In ieder geval heeft het geleid tot de bewustwording dat er 
iets meer is dan alleen een aards bestaan. Religie betekent letterlijk: 
herverbinden. Het is het zoeken naar een verbinding met iets wat we, om 
het neutraal te zeggen, "iets goddelijks" kunnen noemen. Ik ben inmiddels 
begonnen aan het boek "Het licht zien" van Arthur Zajonc. Mensen zijn, 
zolang ze bestaan, al op zoek naar het Licht, letterlijk en figuurlijk. Zelfs 
daarvoor, vóór de mensen werden geschapen, waren "de goden" al bezig 
met licht en duisternis. In het scheppingsverhaal schiep God het licht. 
Daarvóór was het er dus niet. 
 
 Fijne Pinksterdagen 
 
Adri Benschop 
“De ontdekking van het licht” – Fotoblog 

 

Samenvatting van het boek 
“Het licht zien” van Arthur Zajonc 
 
Wat is licht? Geen mysterie heeft de menselijke 
verbeelding door de eeuwen heen zozeer getart 
en gefascineerd als de wonderbaarlijke macht 
van het licht. Lang voordat het licht onderwerp 

http://www.abc-antroposofie.nl/index.php?pag=http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo.php?p=352


werd van wetenschappelijke studie, werden het licht en vooral de 
lichtbronnen goddelijk vereerd. In dit opmerkelijke en briljant geschreven 
boek worden we door een experimenteel fysicus meegenomen op een 
duizelingwekkende reis, een speurtocht naar de fundamentele betekenis 
van het licht in de geschiedenis, de wereld en ons leven.  
Zajonc onderzoekt het licht in haar mythische, spirituele, historische en 
natuurwetenschappelijke gedaante. Onlosmakelijk daarmee verbonden 
verschijnt steeds de mens, die met het innerlijke licht van zijn geest op het 
uiterlijke licht antwoordt. Nog altijd raakt licht alle aspecten van ons leven. 
Het is de onzichtbare metgezel die ons van buiten evenzeer als van binnen 
begeleidt. Wie Het licht zien leest zal vanzelfsprekende verschijnselen als 
kaarslicht, regenboog, prisma, kleur, spiegelreflectie, maar ook zichzelf 
letterlijk met andere ogen gaan zien.  
 

 
 
Hierheen Adem 
 

Hierheen, Adem, 

steek mij aan 

stuur mij uit jouw verste verten golven licht. 

 

Welkom armeluisvader, 

welkom opperschenker, 

welkom hartenjager. 

 

Beste tranendroger, 

liefste zielsbewoner, 

mijn vriend, mijn schaduw. 

 

Even rusten voor tobbers en zwoegers, 

voor krampachtigen een verademing, 

ben je. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onmogelijk mooi licht, 

overstroom de afgrond van mijn hart, 

jou zo vertrouwd. 

 

God ben jij, 

zonder jou is alles nacht en ontij, 

wreedheid, schuld, 

 

maar jij maakt schoon. 

Verflenst mijn bloem - geef water 

zalf mijn wonden. 

 

Stijf sta ik, toegang verboden, 

ijzig. Ontdooi mij, koester mij. 

Vreemd ga ik, zoek mij. 

 

Ik zeg: ja, jij, doe nee. 

Vergeld mijn twijfel met vriendschap 

zevenmaal duizendmaal. 

 



Niets ben ik zonder jou. 

Dood wil ik naar jou toe. 

Dan zal ik lachen. 
 
 Huub Oosterhuis – naar de pinkstersequens 

‘Veni santce Spiritus’ 

Liedboek blz. 1143 

 

 
Van de Beroepingscommissie 
 
In het februarinummer van Samen, hebben we ons voor het eerst 
gepresenteerd, en de verwachting uitgesproken dat we “medio april” de 
commissie proberen uit te breiden tot max. 8 personen. 
Een mooi en enthousiast voornemen, ware het niet dat “Corona” ons 
ineens behoorlijk in de wielen is gaan rijden. Het is bij ons zeker wel een 
maand stil geweest. 
 
Maar nu zijn we weer gestart! 
Met het moderamen hebben we een profielschets voor de nieuwe 
predikant besproken. Ook hebben we gekeken naar hoe wij meenden dat 
de taak van de predikant zou moeten verdeeld worden naar de 
verschillende “werkvelden” ( het werkplan). Zoals daar zijn pastoraat, 
gemeenteopbouw en eredienst e.a. 
Deze stukken worden, na dat genoemde overleg, nog een beetje 
herschreven, en we maken een opzet voor een mooie, wervende 
advertentie. 
 
Zodra de kerkenraad heeft ingestemd met de definitieve vorm van de 
profielschets, wordt officieel bij de classis toestemming gevraagd om 
actief te gaan werven. 
 
Ondertussen gaan we ons voornemen, de commissie uit te breiden, nu 
ook werkelijk uitvoeren. We hopen half juni een definitieve 
beroepingscommissie aan u voor te kunnen stellen. 
Zo menen we tenminste ons oorspronkelijke plan om na de 
zomervakantie (of wat daarvan dit jaar nog waargemaakt kan worden) 
daadwerkelijk met het beroepingswerk te kunnen beginnen. 
 
De beroepingscommissie: Bianca, Ed en Dirk  



 

 

 

 

Bedankje 
 
Van Piet Abbekerk kregen wij net een dankbaar telefoontje. Hij was 
ontzettend blij verrast met de bloemen die hij had gekregen van de 
kerk. Hij vroeg ons of hiervan een vermelding kon worden gemaakt in 
het kerkblad. 
Hopelijk lukt dat via deze weg. 
Alvast bedankt. 
 
Met een vriendelijke groet van Geeske 

Lieve mensen . 
 
Na mijn knieoperatie in december wachtte mij een periode van 
revalideren en veel in huis zitten . Ik zag er tegenop ,maar al die lieve 
kaartjes ,bezoekjes en bloemen hebben mij er doorheen gesleept . Wat 
een fijne gemeente. Heel hartelijk dank daarvoor ! Nu is het lente en 
kan ik weer redelijk uit de voeten . 
 
Hartelijke groet Nel Kleton . 

Lieve mensen, 
 
Ik bedank iedereen voor de vele rouwkaartjes en voor de steun die ik 
mocht ontvangen en het lieve bloemetje van de kerk, ook dominee 
Nanne bedank ik ook voor zijn mooie woorden in de rouwplechtigheid 
in Schagen. 
 
Een hartelijke groet van 
Tinie Garcia Bos 



 

Bedankje voor de kerk. 
 
Gemeenteleden, 
Overweldigend waren de reacties tijdens en na mijn verblijf in het 
ziekenhuis in Hoorn. 
Mede namens Lidian willen wij een ieder bedanken voor zoveel 
warmte, lieve woorden, gebeden, steun, bloemen, kaarten, mails en 
apps. 
Dit alles heeft ons goed gedaan. 
Mijn herstel gaat gelukkig goed. Dank jullie wel,  
 
Wim en Lidian van Dis. 

Lieve kerkleden 
 
Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen die wij mochten 
ontvangen! Het sterkt ons in deze turbulente tijd om door te gaan, en 
hopen elkaar, als de tijd daar weer is, weer te zien! 
 
Hartelijke groet, 
Wopke en Henike van der Kooi 

Bedankje 
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor bloemen, telefoontjes ,appjes en 
kaarten tijdens mijn ziekte. 
Gelukkig ben ik genezen verklaard en pak ik langzamerhand de draad 
weer op, maar ik moet het voorlopig nog rustig aan doen. 
  
Groeten Hanneke Simons 
  



 

 
 
De lezingen van de zondagen  
volgens het Oecumenisch Leesrooster 
 
24 mei     Zevende zondag van Pasen 
Kleur wit, kleur van reinheid 
Lezingen: 1 Petrus 4:12-19 en Johannes 17:1-13 
  
Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de 
wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan 
mij gegeven hebt, zodat zij één zijn. 
 

31 mei     Pinksteren  
Kleur rood, kleur van de Heilige Geest 
Lezingen: Handelingen 2:1-24 en Johannes 1: 23-29 
 
De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen, en hij zei: 
‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ 
 
 

Hartelijk dank 
 
Op 6 mei jl. werd ik 75 jaar.  
Tot mijn grote verrassing werden er prachtige bloemen bezorgd. 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Corrie Jutte-Noordzij 



7 juni      Zondag Trinitatis - Drieëenheid 
Kleur wit, kleur van reinheid  

Lezingen: 2 Korintiërs 13: 11-13 en Matteüs 28: 16-20 
 
….Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de  heilige Geest, en hun 
te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. 
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen , tot aan de voltooiing 
van deze wereld. 
 
14 juni           Eerste zondag na Trinitatis   
Kleur groen, kleur van de hoop  
Lezingen: Romeinen 5:  6-11en Matteüs 9 : 35, 10 :15 
 
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de 
synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas 
iedere ziekte en elke kwaal.  
 
21 juni      Eerste zondag van de zomer   

Kleur: groen, kleur van de hoop 

Lezingen: Romeinen 5 :15‐19 en Matteüs 10:16-‐33            

 
Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn 
Vader in de hemel. 
 
28 juni     Tweede zondag van de zomer  

Kleur: groen, kleur van de hoop  
Lezingen: Romeinen 6 :3-11 en Matteüs 10 : 34-42 
 
Jezus riep  hen bij zich en zei tegen hen: “Jullie weten dat de volken 
onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun 
macht misbruiken. 
 
5 juli     Derde zondag van de zomer 
Kleur: groen, kleur van de hoop 

Lezingen: Romeinen 6: 16-23 en Matteüs 11: 25-30 
 
Kom  naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan 
zal ik jullie rust geven.  



U BENT 

 

 

 

 

 

 

 

O God,  

Wij zijn de stroom U bent de bedding.  

Wij zijn het schijnsel, U het licht.  

Wij zijn de beken, U de zee.  

Wij zijn het worden, U het zijn.  

Wij zijn behoefte, U vervulling.  

Wij zijn op weg, U bent het eindpunt.  

Wij zijn ’t rumoer, U bent de stilte.  

Wij zijn verlangen, U ons heimwee.  

Wij zijn het peillood, U de diepte.  

Wij zijn de branding, U de oever.  

Wij zijn de basis, U de top.  

Wij zijn de dood, U bent het leven.  

Wij zijn de schemer, U het licht:  

U bent het avond- en morgenrood! 

Otto Miller 



Toelichting bij de collectes 

24 mei - Simavi 
   

Moeders spelen een belangrijke rol bij Simavi. In vooral de armste landen 
zijn zij veelal verantwoordelijk voor de voedselvoorziening en de 
gezondheidszorg. Samen met de moeders in de gemeenschap wordt o.a. 
voor goed drinkwater gezorgd en voor hygiëne bij zwangerschappen. 
Zomaar een paar heel belangrijke dingen die wij zo normaal vinden 
 
Wat doet Simavi nu?   
Al 95 jaar werken wij aan onze missie: een gezond leven voor iedereen. 
Door al die jaren zijn wij experts op het gebied van gezondheid, 
gedragsverandering en belangenbehartiging geworden. Onze mensen 
hebben veel geleerd van de recente Ebola-crisis. Daarnaast hebben we 
een internationaal netwerk, kennis en communicatiemiddelen tot onze 
beschikking. We zetten dit alles nu in, met grote urgentie, om bij te 
kunnen dragen aan het beperken van de uitbraak van COVID-19. 
De Corona crisis maakt velen van ons machteloos maar het is goed om 
te weten dat er een aantal zaken zijn die we, met jouw steun, wel kunnen 
doen 
 

31 mei - Stichting MAF  (Mission Aviation Fellowship) 

            
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 
 
7 juni - Liliane fonds 
 
Het Lilianefonds wil de wereld openen voor kinderen met 
een handicap in ontwikkelingslanden. Een handicap 
betekent daar vaak uitstoting uit de gemeenschap. Ze 
zijn een last en worden als minderwaardig gezien. Of als 
“door god gestraften”. Lokale medewerkers worden 
gezocht en opgeleid om gehandicapten te begeleiden en 
de gemeenschap voor te lichten. 



14 juni – Leger des Heils 
 

Missie 
 
Het Leger des Heils is een internationale beweging 
en behoort tot de universele christelijke kerk.  
 
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. 

Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. 
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken 
en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van 
discriminatie. 
 
 

21 juni – Inloophuis Pisa 

 
Inloophuis Pisa biedt een 
ruimte voor ontmoeting van 
mensen die te maken hebben met kanker. Met name degenen die “naast 
de patiënten staan”. Voor gezinsleden en vrienden is het vaak moeilijk, 
ermee om te gaan als iemand, die zo dichtbij is, kanker heeft. Door er 
samen over te praten, kan men weer verder, gesteund door de 
onderlinge troost en raadgeving. 
 
 
28 juni – Diensten Begijnhof Amsterdam 
 

Net als voor de toeristen, is het Spui in 
Amsterdam een historisch middelpunt voor 
de stichting Diensten met Belangstellenden. 
Al meer dan een halve eeuw vieren mensen 
hier met elkaar het geloof, elke zondagavond. 
Eerst in de Spuikerk, en nu al sinds jaren in 
de Engelse kerk op het Begijnhof. 
 

Bij deze diensten werken leden van diverse kerken samen aan één 
doelstelling: het evangelie van Jezus Christus brengen aan iedereen die 
er belangstelling voor heeft. 

 
 

 



Van de Diaconie 
 
De diaconie heeft in de weken dat er niet gecollecteerd 
werd gewoon de collectes overgemaakt aan de goede 
doelen. Dit was  € 150,- per week. 
De digitale collectes komen langzaam op gang, maar er zijn 
ook mensen die een bijdrage direct aan de diaconie hebben overgemaakt. 
De diaconie is erg blij met de bijdrage van € 125,-. 
Deze bijdragen zullen verdeeld worden over de collectes van de afgelopen 
weken. 
Via de website is binnengekomen op: 
26 april Kerk - € 42,00  St. Downsyndroom -   € 39,00 
  3 mei  Kerk - € 21,00  Ziekenhuis Jordanië - € 25,00 
 
  
Gezien de moeilijke tijden die wij doormaken, en dit ook merkbaar is bij de 
goede doelen,  heeft de diaconie wat extra donaties gedaan:  

 € 500,- aan de Voedselbank,  Vluchtelingenwerk en Kerk in actie- 
Corona  

 € 250,- aan St MAF, Artsen zonder grenzen en ziekenhuis 
Jordanië  

 € 150 aan Amnesty International 

Ook zijn er bloemen ter ondersteuning naar de volgende mensen gegaan: 
  

 Hr. de Vries 

  Mw. Wielink  

 Mw. Simons  

 Fam. de Kroon  

 Fam. van Dis  

 Mw. Boender  

 Mw. Verdurmen  

 Fam. Mosselman  

 Mw. de Kroon 

 Mw. Garcia  

 Fam Bosker 

 Mw. Moonen  

 Fam. Postema  

 Fam. de Lange  

 Fam Jurg  

 Hr. Abbekerk  

 Mw. Weeteling 

 Mw. Jutte 

 Fam. v.d. Kooi 

 Fam. Spoelstra 

 Mw. Jutte 

 Mw. Veldhuisen-Slot  

 Groeten Hanneke



Van het College van Kerkrentmeesters 
 

Kerkomroep 
Na het sluiten van onze kerk zijn we begonnen met het uitzenden via 
Kerkomroep. De start op 22 maart was voor ons allemaal duidelijk een 
test, maar we raken aardig ingewerkt. 
 
Het geluidsteam, bestaande uit Piet Lasschuit en Jan Menno Hermans, 
draait nu ervaren aan de knoppen en de gewenste geluidsfragmenten via 
laptop of Cd-speler gaan soepel de “uitzending” in. 
Ook voor Nanne was het even wennen voor een lege kerk te “preken“, 
maar gezien de reacties op de corona-app gaat het uitstekend. 
 
Op de website staat tijdig de liturgie die door Nanne wordt aangeleverd, 
zodat u thuis alles mee kunt volgen. 
 
Om u een indruk te geven heb ik de cijfers opgezocht over het aantal 
aangesloten “luisterpunten” per zondag: 
22 maart  15 
29 maart  30 
 5  april   35 
12 april  35 
19 april  33 
26 april  35 
 3  mei   33 
10 mei   34 
 
Zoals u ziet een stabiel aantal. Uitgaande van gemiddeld 1,5 luisteraars 
per aansluiting, luisteren er dus ca. 50 personen per zondag. Geweldig! 
 
Sinds kort kunt u ook deelnemen aan de collectes via de website en dat is 
nog even wennen, maar komt op gang. Zie bij opbrengsten collectes. 
Voor het gebruik van de collectebonnen hebben we nog geen goede 
oplossing gevonden.  
 

Onderhoud kerkgebouw 
Dit loopt allemaal gewoon door.  Recentelijk is er opdracht gegeven voor 
het schilderen van de kerk en vervanging voegwerk van de noordgevel. 
Deze acties vinden plaats volgens het onderhoudsplan en zijn voor 50 % 
gesubsidieerd. 



Nieuwe tafels   
Op verzoek van de senioren groep zijn er twee grotere tafels aangeschaft 
voor gebruik bij maaltijden etc. in de kerk. Het zijn tafels op wielen, 
passend bij de huidige tafels. De tafels zijn betaald vanuit het steunfonds. 
 
Hottem Veenstra 

 

 

Van de ZWO 

Over 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. 

 
Gebed in tijd van coronacrisis 
 

We leven in een onzekere tijd. 
Het coronavirus grijpt in de 
hele wereld om zich heen en 
houdt ons in een stevige 
greep van angst en zorgen. 
Grenzen zijn gesloten, 
mensen raken geïsoleerd en 
missen hun sociale 
contacten, familie en 
kerkelijke gemeente.  
 

De Conferentie van Europese Kerken bidt voor de wereld. Wij bidden mee 
over grenzen heen. 
 
 

God,  
we zijn onzeker en bezorgd 
Dingen lopen uit de hand 
Angst verspreidt zich sneller dan het virus 
Mijn buurman wordt een bedreiging 
Grenzen zijn gesloten 
Mensen raken geïsoleerd 



God, we begrijpen de maatregelen en pogingen om de veiligheid te 
garanderen 
God, toch zijn we onzeker en bezorgd 
U kwam naar de aarde om te genezen, waar angst en wantrouwen 
zich verspreiden 
U kwam naar de aarde om te troosten, waar hopeloosheid en 
eenzaamheid wordt gevoeld 
U kwam naar de aarde tussen de verschoppelingen en 
gemarginaliseerden 
We bidden u: 
Geef ons de moed om ziekte en dood onder ogen te zien, en nooit 
op te geven 
Geef ons de energie om hoop te verspreiden waar angst de wereld 
verduistert 
Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen die zich eenzaam 
en uitgesloten voelen 
God, we weten dat we als kerken verbonden zijn door uw Geest 
Zelfs over grenzen heen. 
 
Ds. Sören Lenz, Conferentie van Europese Kerken 
 

14 juni: H. Lidwina 

Door het volk heilig verklaard Heilige Lidwina 

De H. Lidwina is een 

van de bekendste 

Nederlandse heiligen. 

Het bijzondere van haar 

is dat ze nooit heilig is 

verklaard maar dat in 

1890 haar al 

eeuwenlang door het 

volk ervaren heiligheid 

werd erkend. Lidwien 

werd op 18 maart 1390 

op palmzondag in 



Schiedam geboren. Ze weigerde op 12 jarige leeftijd uitgehuwelijkt 

te worden omdat ze haar leven aan God wilde wijden. Tijdens een 

schaatstocht viel ze en raakte ze een leven lang verlamd.  

Ze droeg haar lijden op aan Jezus en zijn wonden, de zogeheten 

stigmata, verschenen in haar handen en voeten. Lidwina stierf op 38 

jarige leeftijd op 14 april 1433 en werd in Schiedam boven de aarde 

bijgezet omdat ze ook zelf bij leven geen voet meer op de aarde had 

gezet. Op haar sterfplek werd een kapel gebouw die door talloze 

pelgrims werd bezocht. Haar relieken zijn nu te vinden in de basiliek 

van de H. Lidwina in Schiedam.   

 
Ter Inspiratie 
 

Kerken in crisistijd 
Als het land horizontaal gaat van verdriet en 
verslagenheid, is er meer dan ooit verlangen in brede 
lagen van de samenleving naar troost, bemoediging 
en verbondenheid. Juist de kerken hebben dan de 
woorden die in het publieke domein vergeten en vaak 
ook onbekend zijn. Het is onze taak en missie om juist dan te laten zien 
wie wij zijn: volgelingen van Jezus, die mensen heelde in hun 
gebrokenheid. Niet met loze woorden, ook niet met goedkope citaten, 
maar met wezenlijke aandacht. 
…….Kerken hebben de mensen, de gebouwen en de woorden om 
slachtoffers nabij te zijn. Ook in de heftige tijden die we dit voorjaar 
doormaakten rond het coronavirus. Zelfs de seculiere kranten haalden 
kerkelijke mensen aan op de nieuwspagina’s. Ik herinner op deze plek aan 
deze vreselijke maanden rond corona en ook aan de angst om nog eens te 
wijzen op het onderscheidende vermogen van kerken en hun 
vertegenwoordigers. Dat bestaat uit de volgende elementen: 
 ……..wees allen nabij die geleefd worden door angst 
 ……..luister naar de verhalen, help met concrete taken als winkelen en            
eten 
……..vergeet nooit dat het in de Bijbel wemelt van angst, maar ook van 



vertrouwen in de Schepper 
……..juist in Christus wordt het lijden verbonden met allen die lijden en 
komen mensen samen 
……..als je zo met je sterfelijkheid wordt geconfronteerd, deel dan de 
sterfelijke Christus die niet aan zijn lot wordt overgelaten 
……..niemand wordt aan zijn lot overgelaten: het is niet ieder voor zich en 
God voor ons allen, maar God die je draagt en ons allen verbindt 
…….. communiceer dat in wekelijks nieuwsbrieven; als mensen thuis 
moeten blijven. Deel gebeden, de overweging en de muziek. Zoek naar 
digitale mogelijkheden om op afstand toch samen te vieren en te zingen. 
Dat troost enorm.  
 
Leo Fijen        
 
 

Een kinderverhaal en voor wie jong van hart is 
Geschreven door Stephan de Jong 

Koning Zeurtjes en het vrolijke mannetje 

Er was eens een sikkeneurige koning. Hij was zelfs bijzonder 
sikkeneurig. Nu vraag je je misschien af wat ‘sikkeneurig’ is. Dat kan ik 
je snel uitleggen: dat is nukkig, narrig, pietluttig. En als je nog niet 
begrijpt wat dat betekent, laat ik je dan vertellen dat die sikkeneurige 
koning ‘koning Zeurtjes’ heette. Nou, dan weet je het wel. En als je het 
nog niet weet, laat ik je dan vertellen dat die koning Zeurtjes alle feesten 
in zijn land verbood. Hij hield niet van feesten, alleen maar van 
sombere en saaie dingen. 

Nu vond niet iedereen het erg dat er geen 
feesten meer waren. De moeders en vaders 
waren blij dat ze niet meer hoefden na te 
denken over wat ze moesten eten met Kerst. 
En de dominee was blij dat hij niet meer 
hoefde uit te leggen wat Pinksteren is, want 
dat begreep hij zelf ook niet zo goed. Maar de 
kinderen waren verdrietig: geen 

verjaardagsfeestjes meer. Die waren ten strengste verboden. Net als 
feestmutsen, cadeautjes en taartjes, die wilde koning Zeurtjes nergens 



meer zien in zijn land. En weet je wie er ook verdrietig waren? Dat 
waren de verliefde jongens en meisjes: geen dansfeestjes meer. Die had 
koning Zeurtjes ook verboden. Wie danste kreeg een bekeuring van wel 
vijf euro. En een kusje kostte je tien euro. 

Nu kwam er op een dag een oud mannetje de stad binnenlopen. Zijn 
huisje stond ergens heel ver weg en hij wist nog niet van het bevel van 
koning Zeurtjes. Dat kon je wel zien, want hij maakte grappige 
danspasjes, hij vroeg bij de banketbakker om taartjes, hij feliciteerde 
een jarig meisje met haar verjaardag en hij wilde versiering voor de 
kerstboom kopen. Je begrijpt dat dat oude mannetje 
niet lang vrij rondliep. Een strenge politieagent nam 
hem gevangen en bracht hem naar de koning.  

Koning Zeurtjes keek heel boos naar het 
mannetje. Het leek wel of er een donkere 
wolk boven zijn hoofd hing. Dat was 
trouwens elke dag zo. Het mannetje vroeg: 
‘Koning, vindt u het goed als ik even blaas?’ 
De koning keek hem verbaasd aan: ‘Je wilt 
toch zeker niet deze donkere wolk boven mij 
wegblazen? Daar ben ik erg aan gehecht!’ 
Het mannetje zei dat hij alleen maar wilde 
blazen, omdat hij daar plezier in had. Nu had ik geloof ik nog niet 
verteld dat dat oude mannetje een engel was. Als een engel begint te 
blazen dan gaat er een bijzondere wind waaien, een heilige wind - 
Heilige Geest heet dat. Dan kunnen er zomaar wonderen gebeuren. 
Toen de engel blies begon iedereen in het paleis te lachen. Zelfs koning 
Zeurtjes. Koning Zeurtjes voelde zich voor het eerst van zijn leven niet 
sikkeneurig meer. 

Hij gaf het bevel gaf dat alle feesten weer mochten: het Kerstfeest, 
Paasfeest, Pinksteren, verjaardagsfeestjes, dansfeestjes en zelfs pyjama- 
en pizzabakfeestjes. Het land van koning Zeurtjes werd een feestelijk 
Afbeeldingland. 

Toen iedereen aan het feesten was, vroeg ik aan het oude mannetjes wat 
hij voor bijzonders had uitgeblazen. ‘Niks bijzonders,’ zei hij. ‘Gewoon 
een beetje vrolijkheid en vriendelijkheid. Dat doet wonderen. 

Ach, hoe simpel kan het zijn. 


