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. N. Petten, tel. 0228-513971
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

2

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

^DE͕ŬĞƌŬďůĂĚǀĂŶĚĞ

WƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞ'ĞŵĞĞŶƚĞ^ƚĞĚĞƌŽĞĐ
:ĂĂƌŐĂŶŐϮϲ–Ŷƌ͘ϵ
ϮϴŽŬƚŽďĞƌƚͬŵϮĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϴ
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ƉĂŐŝŶĂϴ
ϮϴŽŬƚŽďĞƌ
,ĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐ<ŽĚĄůǇ<ŽŽƌ

ŬŽŵƚǌŝŶŐĞŶŝŶĚĞŬĞƌŬĚŝĞŶƐƚ͘
Dǁ͘ĚƐ͘,ĞƌƌŝĂŶŶĞůůĞǁŝũŶǌŝŶŐƚŚŝĞƌŝŶŵĞĞ͘
ŝƚŵĂŐƵŶŝĞƚŵŝƐƐĞŶ͘



ƉĂŐŝŶĂϭϭ
ŽůůĞŐĞǀĂŶŬĞƌŬƌĞŶƚŵĞĞƐƚĞƌƐ

WĞƌϭŶŽǀĞŵďĞƌĞĞŶŶŝĞƵǁ
ƌĞŬĞŶŝŶŐŶƵŵŵĞƌǀŽŽƌĚĞŬĞƌŬďĂůĂŶƐ


ƉĂŐŝŶĂϮϬ
ϰϬϬũĂĂƌŽƌĚƚƐĞ^ǇŶŽĚĞ
ŚĞƚďĞƐƚĞŽǀĞƌŬſŵƚŽŶƐ

dŚĞŽůŽŐŝƐĐŚŐĞǌŝĞŶŐŝŶŐŚĞƚŽŵĚĞǀƌĂĂŐ͗
/ƐŐĞůŽŽĨĞĞŶŵĞŶƐĞůŝũŬĞŬĞƵǌĞ͕ŽĨŝƐŚĞƚĞĞŶ
ŐĂǀĞǀĂŶ'ŽĚ͍
KĨ͕ŽŵŚĞƚŝŶǁŽŽƌĚĞŶǀĂŶŽŶǌĞƚŝũĚƚĞ
ǌĞŐŐĞŶ͗
/ƐŐĞůŽŽĨŵĂĂŬďĂĂƌ͍
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KǀĞƌŚĞƌĚĞŶŬĞŶǀĂŶ
ŽǀĞƌůĞĚĞŶ
ǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶ

 ϭϵ

sE,d
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“Toekomst zien in de
kerk”
ϮϮŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϴ͕
>ĞŽ&ŝũĞŶǀĞƌǌŽƌŐƚĚĞ
ŝŶůĞŝĚŝŶŐŶ͘Ă͘ǀ͘ĞĞŶ
ŶŝĞƵǁďŽĞŬĚĂƚŚŝũ
ƐĂŵĞŶŵĞƚŶƐĞůŵ
'ƌƺŶŚĞĞĨƚŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ
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De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente worden elke zondag
gehouden in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.

Kerkdiensten
ĞƐƚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůĞĚĞŶ͕

,ĞƚŬŽĨĨŝĞĚƌŝŶŬĞŶŶĂĚĞĚŝĞŶƐƚǁŽƌĚƚǌĞĞƌŐĞǁĂĂƌĚĞĞƌĚ͕ǌŽďůĞĞŬ
ŵĂĂƌǁĞĞƌĞĞŶƐŽƉƐƚĂƌƚǌŽŶĚĂŐ͘,ĞƚŝƐŐŽĞĚǀŽŽƌĚĞŽŶĚĞƌůŝŶŐĞďĂŶĚ͘
'ĞǀƌĂĂŐĚŝƐ͕ŽĨĚŝƚŵŝƐƐĐŚŝĞŶŝĞĚĞƌĞǁĞĞŬǌŽƵŬƵŶŶĞŶ͍

ĞŶĞŶĂŶĚĞƌŝƐďĞƐƉƌŽŬĞŶŵĞƚĚĞŬŽƐƚĞƌƐ͘ŝũǀŝŶĚĞŶŚĞƚĞĞŶůĞƵŬŝĚĞĞ͘
ƌǌŝũŶǁĞůĞĞŶƉĂĂƌĚŝŶŐĞŶŽǀĞƌĂĨŐĞƐƉƌŽŬĞŶ͗
,ĞƚŝƐŽŵƚĞďĞŐŝŶŶĞŶĞĞŶƉƌŽĞĨǀĂŶĞĞŶũĂĂƌ;ƚŽƚƐĞƉƚ͘ϮϬϭϵͿ
,ĞƚŬŽƐƚĚĞŬŽƐƚĞƌƐǌĞŬĞƌĞĞŶŚĂůĨƵƵƌĞǆƚƌĂ͘DĞĞŚĞůƉĞŶĚŽŽƌ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůĞĚĞŶ;ƐĐŚĞŶŬĞŶĞŶŽƉƌƵŝŵĞŶͿǁŽƌĚƚǌĞĞƌŽƉƉƌŝũƐŐĞƐƚĞůĚ͘
ĂŶǀĂŶŐƐǌŽŶĚĂŐϮϴŽŬƚŽďĞƌ͘
ůƐƵƚƌĂŬƚĞƌĞŶǁŝůƚŝŶǀĞƌďĂŶĚŵĞƚĞĞŶĨĞĞƐƚĞůŝũŬĞŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ͕ĚĂŶ
ŐƌĂĂŐĞĞƌƐƚŽǀĞƌůĞŐŐĞŶŵĞƚDĂƌŝũŬĞsŝƐƐĞƌƐĞŶͬŽĨĚĞĚŝĞŶƐƚĚŽĞŶĚ
ŬŽƐƚĞƌ͘
DĞƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞŐƌŽĞƚ͕
DĂƌŝũŬĞsŝƐƐĞƌƐ͕ƐĐƌŝďĂ

28 oktober - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers

m.m.v. Het Nederlands Kodály Koor
o.l.v. Takashi Mizumoto
(zie ook “Bij de Diensten” p. 8)
:
:

Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:
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Mw. ds. T.H.M. Allewijn, Landsmeer
Hr. Blaauwkamer, Mw. Jonkman,
Hr. Swier
Mw. Janssen
Kerk en Stichting MAF
Coby Pels
Hr. en Mw. de Vries
Hr. Swier



4 november - 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Mw. A. Kraal, Venhuizen
Mw. Boender, Mw. Vissers, Mw. Simons
Hr. Spoelstra
Kerk en Leger des Heils
Ludo Luckerhoff
Mw. Maassen
Hr. Vissers

7 november – 19.30 uur

Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger
Ambtsdragers

:
:

Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. Nanne Haspels
Hr. Veenstra, Mw. Lasschuit,
Mw. Vissers,
Hr. Spoelstra
Kerk en Dorcas
geen oppas
Hr. en Mw. de Vries
op aanvraag

11 november – 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Hr. A. Heijboer, Hoorn
Mw. Gerding Hr. Dudink, Mw. Broekstra
Hr. Ruiter
Kerk en Amnesty International
Geeske Dudink
Hr. Visser
Mw. Broekstra

18 november – 10.00 uur
Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. Camarasa, Venhuizen
Hr. Verbeek, Mw. Vissers, Hr. Veenstra
Hr. Maring
Kerk en JOP
Nel Kleton
Hr. P:etten
Hr. Veenstra
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25 november – 10.00 uur

Laatste zondag v/h kerkelijk jaar
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Piet Lasschuit

Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:

Ds. Nanne Haspels
Mw. de Kroon, Mw. Broekstra, Hr. Dudink,
Hr. Spoelstra
Kerk en Twin Project
Geeske Dudink
Hr. Lasschuit
Mw. Broekstra

2 december – 10.00 uur

Voorganger
:
Ambtsdragers
:
Organist
:
Collectes
:
Oppas/Kindernevendienst:
Koster
:
Auto-ophaaldienst
:


1e Advent Ad te levavi
Ds. Nanne Haspels
Hr. Blaauwkamer, Mw. Simons, Hr. Visser
Hr. Spoelstra
Kerk en Stichting Down
Willy Visser
Hr. Swier
Mw. de Bruin 



Pastoralia




Kroniek van een dorpsdominee
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Vorige maand was het 40 jaar geleden dat ik met werken begon. Als
student-assistent. Daarvoor heb ik wel drie jaar ochtendkranten
bezorgd en natuurlijk allerlei vakantiebaantjes gehad, maar dit was
echt. Zo voelde dat toen.
Volgende maand is het 15 jaar geleden dat ik als predikant in Stede
Broec bevestigd werd. Het is de langste aaneengesloten periode wat
werkkring betreft. Ruim 10 jaar predikant en een kleine 15 jaar in de
wetenschap maken de 40 vol.
Ach, het is herfst en dat seizoen nodigt uit tot terugkijken en
reflectie.
Toch moet er ook vooruitgekeken worden.
6

Woensdagavond 7 november houden
we onze jaarlijkse dankdienst.
Dankdag voor het gewas, dankdag
voor gewas en arbeid, oogstdankdag,
het zijn zo wat namen die in de
geschiedenis aan deze eerste woensdag
in november gegeven zijn. Ik houd het
op dankdag; er is veel om God dankbaar voor te zijn en we beseffen
daarbij onze verantwoordelijkheid voor al het geschapene. In een
ontspannen sfeer, in een kring, zingen en bidden we, en eten en
drinken we de vruchten van het land. We beginnen om 19.30 uur.
De advent komt ook weer naderbij. We hebben weer een project,
ditmaal over de vier evangelisten: Markus, Mattheus, Lukas en
Johannes. Elke adventszondag behandelen we er een en kijken we
vooral naar het begin van deze evangeliën. Wellicht dat er nog een
maandagavond in het project zit, waarin het dan over ons aller beeld
van het Evangelie, de goede boodschap m.b.t. Jezus van Nazareth,
zal gaan. Volgende Samen kan ik u hopelijk er meer over vertellen.
Met broederlijke groet,
Nanne Haspels


ŝũĚĞŝĞŶƐƚĞŶ
ϮϴŽŬƚŽďĞƌ



ǌĞƐĚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶĚĞŚĞƌĨƐƚ

<ůĞƵƌŐƌŽĞŶ͗ŬůĞƵƌǀĂŶŚŽŽƉ
>ĞǌŝŶŐĞŶ͗:ĞƐĂũĂϱϵ͗ϵ–ϭϵ͕DĂƌĐƵƐϭϬ͗ϰϲͲϱϮ

ĞŽŵƐƚĂŶĚĞƌƐƐŶĂƵǁĚĞŶŚĞŵƚŽĞĚĂƚŚŝũǌŝũŶŵŽŶĚŵŽĞƐƚŚŽƵĚĞŶ͕ŵĂĂƌ
hij schreeuwde des te harde: “Zoon van David, heb medelijden met mij!”
,ĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐ<ŽĚĄůǇ<ŽŽƌ;E<<Ϳ͕
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,ĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐ<ŽĚĄůǇ<ŽŽƌ;E<<Ϳ͕ŝƐĞĞŶǀƌŽƵǁĞŶŬŽŽƌĚĂƚŝŶϴăϭϬ
ƌĞƉĞƚŝƚŝĞƐƉƌŽũĞĐƚŵĂƚŝŐƚŽĞǁĞƌŬƚŶĂĂƌĞĞŶĐŽŶĐĞƌƚ͕ŽŽŬ,ĞƌƌŝĂŶŶĞ
ůůĞǁŝũŶŽŶǌĞǀŽŽƌŐĂŶŐĞƌǀĂŶĚĞǌĞǌŽŶĚĂŐǌŝŶŐƚŝŶĚŝƚŬŽŽƌ͘ŝũƌĞƉĞƚĞƌĞŶ
ĞĞŶƐŝŶĚĞϭϰĚĂŐĞŶ͘,ƵŶƌĞƉĞƌƚŽŝƌĞďĞƐƚĂĂƚŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐƵŝƚůŝĞĚĞƌĞŶĂ
ĐĂƉĞůůĂ͕ŵĂĂƌďĞǀĂƚŽŽŬǁĞƌŬĞŶŵĞƚƉŝĂŶŽ͕ŚĂƌƉŽĨŽƌŐĞůďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ͘,Ğƚ
ŬŽŽƌďĞƐƚĂĂƚƵŝƚǀƌŽƵǁĞŶŵĞƚĞĞŶŐĞƐĐŚŽŽůĚĞƐƚĞŵ͕ĚŝĞĚĞŵƵǌŝĞŬƚŚƵŝƐ
ŝŶƐƚƵĚĞƌĞŶ͘
sŽƌŝŐũĂĂƌŚĞďďĞŶǌŝũŚƵŶϱϬũĂƌŝŐďĞƐƚĂĂŶŐĞǀŝĞƌĚ͘/ŶŚĞƚŬĂĚĞƌŚŝĞƌǀĂŶǌŝũŶ
ǌŝũŽƉŬŽŽƌƌĞŝƐŐĞǁĞĞƐƚŶĂĂƌ,ŽŶŐĂƌŝũĞ͘
<ŽĚĄůǇ;ϭϴϴϮͲϭϵϲϳͿǁĂƐĠĠŶǀĂŶĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ,ŽŶŐĂĂƌƐĞĐŽŵƉŽŶŝƐƚĞŶ͘
/ŶŽĞĚĂƉĞƐƚŝƐŚĞƚŽůƚĄŶ<ŽĚĄůǇͲŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐƐŵƵƐĞƵŵĂĂŶǌŝũŶǁĞƌŬĞŶ
ůĞǀĞŶŐĞǁŝũĚ͘<ŽĚĄůǇǁĂƐĞĞŶƚŝũĚŐĞŶŽŽƚǀĂŶ͘ĂƌƚſŬ͘KƉǀĞƌǌŽĞŬǀĂŶĚĞ
,ŽŶŐĂĂƌƐĞĐĂĚĞŵŝĞǀŽŽƌtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŚĞĞĨƚŚŝũƐĂŵĞŶŵĞƚŚĞŵĂůůĞ
ďĞƐĐŚŝŬďĂƌĞ,ŽŶŐĂĂƌƐĞǀŽůŬƐŵƵǌŝĞŬǀĞƌǌĂŵĞůĚĞŶŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚ͘
Kodály’s inspanningen op het gebied van de muziekpedagogiek leidden tot
ĚĞŝŶǀŽĞƌŝŶŐǀĂŶĞĞŶŽƉǌŝũŶǁĞƌŬŐĞďĂƐĞĞƌĚĞŵƵǌŝĞŬŵĞƚŚŽĚĞŝŶŚĞƚ
,ŽŶŐĂĂƌƐĞůĂŐĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐ͘ĞǌĞŵĞƚŚŽĚĞůŝŐƚŽŽŬĂĂŶĚĞďĂƐŝƐǀĂŶŚĞƚ
ŚŽŐĞŶŝǀĞĂƵĚĂƚ,ŽŶŐĂĂƌƐĞŬŽƌĞŶƐŝŶĚƐĚŝĞŶŚĞďďĞŶďĞƌĞŝŬƚ͘


ϰŶŽǀĞŵďĞƌ 


ǌĞǀĞŶĚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶĚĞŚĞƌĨƐƚ

<ůĞƵƌŐƌŽĞŶ͗ŬůĞƵƌǀĂŶŚŽŽƉ
>ĞǌŝŶŐĞŶ͗:Žďϭϵ͗ϮϯͲϮϳĂĞŶDĂƌĐƵƐϭϮ͗ϭϴͲϮϳ

tĂƚďĞƚƌĞĨƚĚĞŽƉǁĞŬŬŝŶŐǀĂŶĚĞĚŽĚĞŶ͕ŚĞďƚƵŝŶŚĞƚďŽĞŬǀĂŶDŽǌĞƐŝŶ
ŚĞƚŐĞĚĞĞůƚĞŽǀĞƌĚĞĚŽŽƌŶƐƚƌƵŝŬŶŝĞƚŐĞůĞǌĞŶĚĂƚ'ŽĚƚĞŐĞŶŚĞŵǌĞŝ͗“Ik
ďĞŶĚĞ'ŽĚǀĂŶďƌĂŚĂŵ͕ĚĞ'ŽĚǀĂŶ/ƐĂĂŬĞŶde God van Jakob”?,ŝũŝƐ
ŐĞĞŶ'ŽĚǀĂŶĚŽĚĞŶ͕ŵĂĂƌǀĂŶůĞǀĞŶĚĞŶ; u dwaalt vreselijk!’
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ϭϭŶŽǀĞŵďĞƌ 


ĂĐŚƚƐƚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶĚĞŚĞƌĨƐƚ

<ůĞƵƌŐƌŽĞŶ͗ŬůĞƵƌǀĂŶŚŽŽƉ
>ĞǌŝŶŐĞŶ͗>ĞǀŝƚŝĐƵƐϭϵ͗ϭͲϮ͕ϵͲϭϴĞŶDĂƌĐƵƐϭϮ͕ϮϴͲϯϰ

Ğ,ĞĞƌ͕ŽŶǌĞ'ŽĚ͕ŝƐĚĞĞŶŝŐĞ,ĞĞƌ͖ŚĞďĚĞ,ĞĞƌ͕Ƶǁ'ŽĚůŝĞĨŵĞƚŚĞĞůƵǁ
ŚĂƌƚĞŶŵĞƚŚĞĞůƵǁziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.”
Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naastĞlief als uzelf.”ƌǌŝũŶ
ŐĞĞŶŐĞďŽĚĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌĚĂŶdeze.’

ϭϴŶŽǀĞŵďĞƌ 


ŶĞŐĞŶĚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶĚĞŚĞƌĨƐƚ

<ůĞƵƌŐƌŽĞŶ͗ŬůĞƵƌǀĂŶŚŽŽƉ
>ĞǌŝŶŐĞŶ͗ǆŽĚƵƐϯϬ͗ϭϭͲϭϲĞŶDĂƌĐƵƐϭϮ͗ϯϴ͕ϭϯ͗Ϯ

Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die nu ziet –ǁĞĞƐĞƌŵĂĂƌǌĞŬĞƌ
ǀĂŶĚĂƚŐĞĞŶĞŶŬĞůĞƐƚĞĞŶŽƉĚĞĂŶĚĞƌĞǌĂůďůŝũǀĞŶ͖ĂůůĞƐǌĂůǁŽƌĚĞŶ
afgebroken.’

ϮϱŶŽǀĞŵďĞƌ 


ƚŝĞŶĚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶĚĞŚĞƌĨƐƚ

<ůĞƵƌƌŽŽĚ͗ŬůĞƵƌǀĂŶďůŽĞĚ͕ǀƵƵƌĞŶ,ĞŝůŝŐĞ'ĞĞƐƚ
>ĞǌŝŶŐĞŶ͗^ĞĨĂŶũĂϭ͗ϭϰĞŶϮ͗ϯĞŶDĂƌĐƵƐϭϯ͗ϭϰͲϮϳ


,ĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐ


,ĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐ
ĨůŝƚƐƚĚŽŽƌŵŝũŚĞĞŶ
ĚŽŽƌďƌĞĞŬƚ
ĚĞƐůĞƵƌǀĂŶĂůůĞĚĂŐ
ŽŶďĞǁĂĂŬƚŵŽŵĞŶƚ
ǁĂĂƌŝŶǁĂƚǁĂƐ
ŚĞƚŚĞĚĞŶŽǀĞƌƐƚŝũŐƚ

ŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐ
ŵĞĞƌŚĞĚĞŶ
ĚĂŶĚĞǁĞƌŬĞůŝũŬŚĞŝĚ
ŽŽŝƚǁĂƐͲ










KĞŬĞ<ƌƵǇŚŽĨ
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ϮĚĞĐĞŵďĞƌ 

ĞĞƌƐƚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶĚĞĚǀĞŶƚ

<ůĞƵƌƉĂĂƌƐ͗ŬůĞƵƌǀĂŶƚŝũĚǀĂŶǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐ
>ĞǌŝŶŐĞŶ͗:ĞƌĞŵŝĂϯϯ͗ϭϰͲϭϲĞŶDĂƌĐƵƐϭ͗ϭͲϭϰ

,ĞƚƐƚĂĂƚŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶďŝũĚĞƉƌŽĨĞĞƚ:ĞƐĂũĂ͗
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.
>ƵŝĚŬůŝŶŬƚeen stem in de woestijn: “Maak de wĞŐǀĂŶĚĞ,ĞĞƌŐĞƌĞĞĚ͕
ŵĂĂŬƌĞĐŚƚǌŝũŶƉĂĚĞŶ͊” ’




Een troost blijft:

er is in elk woord een woord,
dat tot het onuitspreekbare behoort:
er is in elk deel een deel
van het ondeelbare geheel
gelijk in elke kus, hoe kort,
het leven meegegeven wordt
Uit: Abel Herzberg

Ter Overweging
Zoals een spreken is dat stil maakt
Zo is er een stilte die
spreekt
Jacob Cats
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Van het College van Kerkrentmeesters
Nieuwe bankrekeningnummers per 1 november !!!!!!
Kerkbalans administratie nieuw NL95 RABO 0373 7347 86
Het nieuwe rekeningnummer voor de Kerkbalans administratie wordt:
NL95 RABO 0373 7347 86.
Dit is de bijdragen rekening van de gemeente.
Deze rekening gebruikt u ook voor het bestellen van collecte bonnen
direct bij Koen Dudink.
Als u collectebonnen via de website bestelt verandert er niets!
Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de
betaalrekeningen van onze gemeente gewijzigd. Graag vragen we uw
aandacht voor de volgende zaken:
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren?
Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw
rekeningafschrift.
• Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van
de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1
november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe
rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het
rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.
• Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude
rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven
overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet
meer fysiek inleveren bij uw bank.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van
kerkrentmeesters.
Lekkage in de hal
In de hal van de kerk hebben we een lekkage onder de vloertegels. Het
heeft even geduurd voordat we wisten waar het mogelijke lek zit. We
vermoeden het nu te weten en binnenkort zal dit worden gerepareerd. Dit
kan enig ongemak geven.
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Begraafplaats Broekerhaven
De Leylandi heg, die aan de noordkant van het kerkhof stond, was al een
paar jaar ziek. Grote bruine dode stukken in de heg. De heg is vorige week
vervangen door een Thuya heg. Deze staat ook aan de zuidzijde, zodat er
weer evenwicht is in de beplanting. De zuid heg is twee jaar geleden
vervangen.
Hottem Veenstra

Van de Diaconie
Toelichting bij de collectes
28 oktober


Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship)

MAF is er voor mensen die in afgelegen
gebieden leven; met 130 vliegtuigen en
communicatiemiddelen maakt MAF hen
bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000
(hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun
werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te
helpen
4 november

Leger des Heils

Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper. Omdat we geloven dat
iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan.
We helpen mensen die anders buiten de boot vallen.
Samenleven doe je niet alleen.
11 november

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 .
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18 november
Bouwen aan jeugdwerk
Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat is ons
verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het
jeugdwerk vorm en betekenis aan. JOP doet dat voor alle kinderen en
jongeren, zowel binnen als buiten de kerk.
25 november

Twin Project
Het Twinproject heeft als doel, de verloskundigen in
Sierra Leone te helpen. Dit, door een verloskundige uit
de regio in contact te brengen met een verloskundige
uit Nederland. Op deze manier hoopt men op
kennisoverdracht om zo de moedersterfte terug te
dringen en hopelijk daarbij ook de kindersterfte.
25 Nederlandse verloskundigen zijn gekoppeld aan 25
verloskundigen van Sierra Leone. De bestaande kliniek
is in de oorlog door de rebellen van binnen vernield.
Het zou een veilige haven moeten zijn, waar vrouwen
kunnen baren en kinderen onder de 5 behandeld
kunnen worden

2 december

Stichting Down Syndroom

In de kern Noord-Holland Noord, doet deze stichting heel veel goed werk
in de ondersteuning van gezinnen met een kind met het syndroom van
Down. Samen erover kunnen praten, de ervaringen delen en elkaar
vragen stellen. Zo worden de gezinnen ondersteund en wordt het leven
van het kind en het gehele gezin er beter van.

Collecteopbrengsten……En de
12 augustus
Kerk
Baanbreker.
19 augustus
Kerk
Versterk de Kerk

gingen naar:

€ 53,65
€ 116,65

Mw. Redelaar

€ 66,35
€ 83,42

Piet Spoelstra
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26 augustus
Kerk
Diensten Begijnhof
2 september
Kerk
Kartini
9 september
Kerk
Inloophuis Pisa
16 september
Kerk
Merakel
23 september
Kerk
Vredesweek
30 september
Kerk
Inlia
7 oktober
Kerk
Ziekenhuis Jordanië
14 oktober
Kerk
Voedselbank

€ 43,15
€ 84,45

Fam. Moses
Mw. v.d. Ploeg

€ 71,30
€ 105,80

Fam. Meuzelaar

€ 73,20
€ 109,65

Vrijwilligers
Monumentendag

€ 44,30
€ 91,22

Mw. Josien Groot
Jetske Dudink

€ 63,60
€ 77,09

Mw. Poppe

€ 59,05
€ 89,10

Mw. ds. M. Kraak

€ 72,45
€ 104,00

Frans en Hillie Blom

€ 75,80
€ 94.00

Fam. Jetses

Extra giften:




€ 500,€ 100,€ 100,-

Sulawesi
Artsen zonder grenzen voor Syrië
Het Rode Kruis, een actie tegen vuil water

Vergaderrooster Kerkenraad
6 november
12 november
21 november
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Diaconie
Moderamen
Kerkenraad

Van de ZWO
,ĞƌĚĞŶŬĞŶǀĂŶŽǀĞƌůĞĚĞŶǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶ


tĞƌĞůĚǁŝũĚǌŝũŶŵĞĞƌĚĂŶϲϴ͕ϱŵŝůũŽĞŶŵĞŶƐĞŶŽƉĚĞǀůƵĐŚƚ͘ŽŽƌƌĂŵƉĞŶ
ĞŶŽŽƌůŽŐĞŶǌŝũŶǌĞǀĞƌĚƌĞǀĞŶǀĂŶŚƵŝƐĞŶŚĂĂƌĚ͘sĂĂŬǀŝŶĚĞŶǌĞŽƉǀĂŶŐŝŶ
ĞŝŐĞŶůĂŶĚŽĨĚĞďƵƵƌůĂŶĚĞŶ͘^ŽŵƐƚƌĞŬŬĞŶǌĞǀĞƌĚĞƌ͘KƉǌŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶ
ǀĞŝůŝŐĞƉůĞŬĞŶĞĞŶďĞƚĞƌĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͘KǀĞƌĂůƐƚĂĂŶŬĞƌŬĞŶŬůĂĂƌŽŵĚĞǌĞ
ŵĞŶƐĞŶŝŶŶŽŽĚŚƵůƉƚĞďŝĞĚĞŶ͘/ŶEĞĚĞƌůĂŶĚƐƚĞƵŶƚ<ĞƌŬŝŶĐƚŝĞ
ƉƌŽũĞĐƚĞŶŽŵǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶŚƵŵĂĂŶŽƉƚĞǀĂŶŐĞŶĞŶƉĞƌƐƉĞĐƚŝĞĨƚĞ
ďŝĞĚĞŶ͘KŽŬǁĞƌŬĞŶǁĞĂĂŶĞĞŶďĞƚĞƌďĞůĞŝĚǀŽŽƌǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶĞŶŐĞǀĞŶ
ĂĚǀŝĞƐĂĂŶƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞŬĞƌŬĞŶ͘

<ĞƌŬĞŶĞŶŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŝŶŚĞĞůƵƌŽƉĂŐĂĂŶŚĞƚŬŽŵĞŶĚ
ũĂĂƌ͕ƚŽƚĂĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞǀĞƌŬŝĞǌŝŶŐĞŶŝŶŵĞŝϮϬϭϵ͕ŚĂŶĚƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶ
ǀĞƌǌĂŵĞůĞŶŽŵďŝũĚĞƵƌŽƉĞƐĞŽŵŵŝƐƐŝĞƚĞƉůĞŝƚĞŶǀŽŽƌŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞ
ŵĞĞƌƐƚĞƵŶǀŽŽƌůŽŬĂůĞŐƌŽĞƉĞŶĚŝĞǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶŽƉŶĞŵĞŶ͘
<ĞƌŬŝŶĐƚŝĞĂĚǀŝƐĞĞƌƚďŽǀĞŶĚŝĞŶ
ƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶďŝũŚƵůƉĂĂŶ
ǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶ͘^ĂŵĞŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝĞƐŬŽŵĞŶǁĞŽƉǀŽŽƌ
ǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶ͕ĞŶǁĞƐƚĞƵŶĞŶƉƌŽũĞĐƚĞŶ
ĨŝŶĂŶĐŝĞĞů͘DĂĂŶĚĞůŝũŬƐďƌĞŶŐƚ<ĞƌŬŝŶ
ĐƚŝĞŚĞƚsůƵŐƐĐŚƌŝĨƚsůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶƵŝƚ͕
ŵĞƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƚŝƉƐǀŽŽƌŵŝŐƌĂŶƚĞŶͲ
ĞŶǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶŚƵůƉ͘
<ĞƌŬŝŶĐƚŝĞƐƉƌĞĞŬƚŽŽŬƌĞŐĞůŵĂƚŝŐŵĞƚ
ƉŽůŝƚŝĞŬĞďĞůĞŝĚƐŵĂŬĞƌƐŽŵĚĞƐŝŐŶĂůĞŶ
ǀĂŶƵŝƚĚĞĚŝĂĐŽŶŝĞģŶĚŽŽƌƚĞŐĞǀĞŶ͘<ĞƌŬ
ŝŶĐƚŝĞŶĞĞŵƚŽŽŬĚĞĞůĂĂŶĚĞůĂŶĚĞůŝũŬĞ
ŶĞƚǁĞƌŬĞŶĚŝĞůŽďďǇĞŶǀŽŽƌĞĞŶďĞƚĞƌ
ďĞůĞŝĚǀŽŽƌǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶ͕ǌŽĂůƐĚĞǁĞƌŬŐƌŽĞƉ<ŝŶĚŝŶ͘
sŝĂŐŝĨƚĞŶĞŶĐŽůůĞĐƚĞƐǀŽŽƌŚĞƚŝŶŶĞŶůĂŶĚƐŝĂĐŽŶĂĂƚŚĞůƉƚ<ĞƌŬŝŶĐƚŝĞ
ǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶŝŶEĞĚĞƌůĂŶĚ͘DĞƚŽŶǌĞƉĂƌƚŶĞƌƐĞŶŵĞƚƵǁƐƚĞƵŶǌĞƚƚĞŶǁŝũ
ŽŶƐǀŽŽƌŚĞŶŝŶ͘ŽĂůƐ/E>/͕ŶĞƚǁĞƌŬǀŽŽƌŚƵůƉĂĂŶŽ͘Ă͘ĚĂŬůŽǌĞ
ǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶ͘
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/ŶŝĂŬŽŶŝĂ͕ŚĞƚǀĂŬďůĂĚǀŽŽƌĚŝĂŬĞŶĞŶ͕ƐĐŚƌŝũǀĞŶǁŝũƌĞŐĞůŵĂƚŝŐŽǀĞƌ
ǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶ͘ŶŬĞůĞĂƌƚŝŬĞůĞŶǌŝũŶ͖<ĞƌŬĞŶůĂƚĞŶǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶŶŝĞƚĂůůĞĞŶ
ƐƚĂĂŶͰtĂƚŬĂŶƵǁŬĞƌŬĚŽĞŶǀŽŽƌǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶ͍Ͱ/ŬǁĂƐŶĂĂŬƚĞŶũƵůůŝĞ
ŬůĞĞĚĚĞŶŵŝũͰ^ĐŚƵŝǀĞŶŵĞƚǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶ͘

sĂŶƵŝƚ<ĞƌŬŝŶĐƚŝĞŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶƚ<ĂƌĞů:ƵŶŐŚĞŝŵƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞŬĞƌŬĞŶŽƉŚĞƚ
ŐĞďŝĞĚǀĂŶǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶĞŶŵŝŐƌĂŶƚĞŶ͘,ĞďƚƵǀƌĂŐĞŶŽĨǁŝůƚƵĞĞŶ
ĞƌǀĂƌŝŶŐĚĞůĞŶ͍EĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŽƉŵĞƚ<ĂƌĞůǀŝĂ
Ŭ͘ũƵŶŐŚĞŝŵΛŬĞƌŬŝŶĂĐƚŝĞ͘Ŷů͘

/ŶĚĞǁĞĞŬǀĂŶůůĞƌǌŝĞůĞŶ͕ŽƉǌŽŶĚĂŐϰŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϴ͕ƐƚĂĂŶŬĞƌŬĞŶŽƉ
ǀĞůĞƉůĂĂƚƐĞŶƐƚŝůďŝũĚĞŽŵŐĞŬŽŵĞŶǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶĂĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞ
ŐƌĞŶǌĞŶ͘sĞƌŚĂůĞŶŽǀĞƌŽǀĞƌůĞĚĞŶŵŝŐƌĂŶƚĞŶŶĞŵĞŶĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ
plaats in. Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af.
DĞŶƐĞŶĚŝĞŽƉǌŽĞŬǌŝũŶŶĂĂƌĞĞŶďĞƚĞƌĞŶǀĞŝůŝŐĞƌůĞǀĞŶ͕ǀĞƌĚƌŝŶŬĞŶŝŶǌĞĞ
ŽĨŬŽŵĞŶŽƉĂŶĚĞƌĞŵĂŶŝĞƌĞŶŽŶĚĞƌǁĞŐŽŵ͘/ŶϮϬϭϳŬǁĂŵĞŶǁĞƌĞůĚǁŝũĚ
ϲ͘ϭϲϯŵĞŶƐĞŶŽŵĞŶŝŶϮϬϭϴƚŽƚŽŬƚŽďĞƌĂůϭ͘ϴϰϳ;ďƌŽŶ͗ŵŝƐƐŝŶŐŵŝŐƌĂŶƚƐ
/KDͿ͘ĐŚƚĞƌĞůŬĐŝũĨĞƌƐĐŚƵŝůƚĞĞŶŵĞŶƐǀĂŶǀůĞĞƐĞŶďůŽĞĚŵĞƚĞĞŶĞŝŐĞŶ
ǀĞƌŚĂĂů͘,ĞƚŐĂĂƚŽŵŵĞŶƐĞŶĚŝĞŵĞĞƐƚĂůŶĂĂŵůŽŽƐ͕ŝŶƐƚŝůƚĞƐƚĞƌǀĞŶ͘
>ĂƚĞŶǁĞŚĞŶŶŝĞƚǀĞƌŐĞƚĞŶĞŶŚĞŶǁĂĂƌĚŝŐŚĞƌĚĞŶŬĞŶ͘

,ĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂŝŶŵƐƚĞƌĚĂŵŝƐĂůƐǀŽůŐƚ͘
ĞŽĞĐƵŵĞŶŝƐĐŚĞŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐŝƐŝŶĚĞDŽǌĞƐĞŶćƌŽŶŬĞƌŬ͕
tĂƚĞƌůŽŽƉůĞŝŶϮϬϳŽƉǌŽŶĚĂŐϰŶŽǀĞŵďĞƌǀĂŶϭϱ͘ϬϬͲϭϲ͘ϬϬƵƵƌ͘
sŽŽƌŐĂŶŐĞƌƐƵŝƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞŬĞƌŬĞŶďŝĚĚĞŶĞŶĞƌǁŽƌĚƚŐĞǌŽŶŐĞŶ͘ĞŶ
ŝŶĚƌƵŬǁĞŬŬĞŶĚŽŶĚĞƌĚĞĞůŝƐŚĞƚǀŽŽƌůĞǌĞŶǀĂŶŶĂŵĞŶǀĂŶĚĞŽǀĞƌůĞĚĞŶĞŶ
ĞŶŚĞƚŽƉŶŽĞŵĞŶŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐƐĞŶĚŝĞƉůĂĂƚƐǀŽŶĚĞŶŝŶϮϬϭϴ͘EĂĚĞ
ŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐǁŽƌĚĞŶĚĞďĞǌŽĞŬĞƌƐƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚŽŵďůŽĞŵďůĂĂĚũĞƐƵŝƚƚĞ
ƐƚƌŽŽŝĞŶŽǀĞƌĚĞŵƐƚĞů͘

sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŬƵŶƚƵŽŽŬĐŽŶƚĂĐƚŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚĚĞWƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞ
ŝĂĐŽŶŝĞŵƐƚĞƌĚĂŵ͕DĂƌŐƌŝĞƚsĂůŬŵĂŶ͕ϬϲͲϭϳϰϭϮϴϮϬ͘
ĞŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐŝŶŵƐƚĞƌĚĂŵǁŽƌĚƚŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĚŽŽƌĚĞWƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞ
ŝĂĐŽŶŝĞŵƐƚĞƌĚĂŵ͕ĂƚŚŽůŝĐtŽƌŬĞƌŵƐƚĞƌĚĂŵ͕ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ
Sant’Egidio en Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam.
<ŝũŬŽŽŬŽƉŚĞƚ&ĂĐĞďŽŽŬĞǀĞŶƚĞŶŽƉǁǁǁ͘ĂůůĞƌǌŝĞůĞŶ͘ĞƵ͘

EĂŵĞŶƐĚĞtKͲǁĞƌŬŐƌŽĞƉ͕ƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚĚŽŽƌDĂƌŝŬĞ>ƵĐŬĞƌŚŽĨĨ͘
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ĞƵŝƚŐĂǀĞKƉĞŶ
ŽĞŬďĞǀĂƚϱϮ
ŵĞĚŝƚĂƚŝĞǀĞƚĞŬƐƚĞŶ
evenzovele foto’s als
ďƌŽŶǀĂŶŝŶƐƉŝƌĂƚŝĞ
ǀŽŽƌĞĞŶƐƉŝƌŝƚƵĞůĞ
ƌĞŝƐǀŽŽƌƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬ
ŐĞďƌƵŝŬŽĨŝŶĞĞŶ
ŬůĞŝŶĞŝŶƚŝĞŵĞ
ǀƌŝĞŶĚĞŶŬƌŝŶŐ͘

dĞƌƐƚŝŵƵůĞƌŝŶŐǀĂŶ
ĚŝƚŐĞďƌƵŝŬŵŽŐĞŶ
ĂůůĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůĞŶĚĞ
ŬĞƌŬďůĂĚůĞǌĞƌƐǀĂŶ
ĚĞǌĞƚĞŬƐƚĚŝƚďŽĞŬ
ǀŽŽƌƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬ
ŐĞďƌƵŝŬďĞƐƚĞůůĞŶďŝũ
ǀĞƌŬŽŽƉΛŶĂƌƌĂƚŝŽ͘Ŷů
ǀŽŽƌĚĞĞǆĐůƵƐŝĞǀĞ
ƉƌŝũƐǀĂŶ€ Ϯ͕ϬϬ
;н€ Ϯ͕ϱϬ
ƉŽƌƚŽŬŽƐƚĞŶƉĞƌ
ďĞƐƚĞůůŝŶŐͿ͘

ĞŶ
ƐƚŝŵƵůĞƌŝŶŐƐĂŬƚŝĞ
ǀŽŽƌŵĞĞƌ
ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚĞŝƚŽŶĚĞƌ
ũŽŶŐĞƌĞŶǌŽĂůƐ
ũƵůůŝĞ͊͊


:ŽŶŐĞƌĞŶƉĂŐŝŶĂ


ƌŽŶ͗KƉĞŶďŽĞŬ͕:ĞƌŽĞŶ:ĞƌŽĞŶƐĞĞŶ
ĂƌĞůǀĂŶ'ĞƐƚĞů
/^EϵϳϴϵϬϱϮϲϯϵϲϯϱ


,ĞƌĨƐƚŬůĞƵƌĞŶ


ĞŚĞŵĞůůŝũŬƚŝŶďƌĂŶĚƚĞƐƚĂĂŶ͘ĞŶ
ŐŽƵĚŐĞůĞŐůŽĞĚǌŝŶĚĞƌƚĂĂŶĚĞ
ŚŽƌŝǌŽŶ͘ƌƵŝŶĞŶ͕ƌŽĚĞŶĞŶŽŬĞƌŐĞůĞŶ
ďƵŝƚĞůĞŶŽǀĞƌĞůŬĂĂƌŚĞĞŶ͘
Ğ^ĐŚĞƉƉĞƌŚĞĞĨƚŵĞƚǌĂĐŚƚĞŚĂŶĚ
ǁŽůŬĞŶŵĞƚďůĂĚŐŽƵĚǀĞƌŐƵůĚ͘
ĞŶŬƵŶƐƚǁĞƌŬŽƉŚŽŽŐŶŝǀĞĂƵ͘
ĞŬůĞƵƌĞŶƚĂĂůǌĂůƐƉŽĞĚŝŐ
ǀĞƌĚǁŝũŶĞŶ͘
,ĞƚďĞĞůĚŐĂĂƚƌŝŵƉĞůĞŶĞŶƐĐŚĞƵƌĞŶ͘
sĞƌĨůĂŐĞŶďĞŐŝŶŶĞŶƚĞďůĂĚĚĞƌĞŶĞŶ
ŚĞƚƉŝŐŵĞŶƚǀĞƌƉƵůǀĞƌƚƚŽƚƐƚŽĨ͘
ĞŵĞƚŬůĂƚĞƌŐŽƵĚŽǀĞƌĚĞŬƚĞǁŽůŬĞŶ
ŬůĞƵƌĞŶŽǀĞƌŵŽƌŐĞŶŐƌŝũƐĞŶŐƌĂƵǁ͘
ůĂĚĞƌĞŶǀĞƌǁĂĂŝĞŶŽƉĚĞǁŝŶĚĞŶ
ďƌĞŶŐĞŶŚĞƚŶĂũĂĂƌĞĞŶůĂĂƚƐƚĞ
ƐĂůƵƵƚ͘tŽŽƌĚĞŶǀĂŶůŝĐŚƚĚŝĞĚĞ
ƚŽĞƐĐŚŽƵǁĞƌǀŽŽƌĞĞŶůĂĂƚƐƚĞŵĂĂů
ďĞŐƌŽĞƚĞŶ͘/ŶĚĞŵŝƐƚǀĂŶǀŽĐŚƚĞŶ
ŬŝůƚĞǁŽƌĚĞŶǌĞŶŽŐĞĞŶŵĂĂů
ŐĞƐƉĞůĚ͘

ŝƚĂĚŝĞƵŝƐĞĐŚƚĞƌŐĞĞŶƌĞĚĞŶƚŽƚ
ƚƌĞƵƌĞŶ͘ĂŶĚĞŬĂůĞƚĂŬŬĞŶŚĞďďĞŶ
ǌŝĐŚŝŵŵĞƌƐĂůŬŶŽƉƉĞŶŐĞǀŽƌŵĚ͘
/ĞĚĞƌĞŬŶŽƉŝƐĞĞŶƐƚŝůůĞǀĞŶǀĂŶĞĞŶ
ŶŝĞƵǁŚĞƌďŽƌĞŶǁŽƌĚĞŶ͘,ĞƚůĞǀĞŶŝƐ
ŶŝĞƚŝŶĚĞŬŝĞŵŐĞƐŵŽŽƌĚ͘
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sĞƌďŽƌŐĞŶǁĂĐŚƚŚĞƚŽŵƐƚƌĂŬƐƚĞŽŶƚůƵŝŬĞŶ͘/ŶŝĞĚĞƌĂĨƐĐŚĞŝĚǁŽŽŶƚĞĞŶ
ŶŝĞƵǁďĞŐŝŶ͘
ĞǁŽůŬĞŶǀŽůǀƵƵƌǀĞƌƚĞůůĞŶƐƚĞĞĚƐǁĞĞƌŚĞƚǌĞůĨĚĞǀĞƌŚĂĂůǀĂŶƐƚĞƌǀĞŶĞŶ
ŐĞďŽƌĞŶǁŽƌĚĞŶ͘KƉƐƚĂĂŶƵŝƚĚĂƚǁĂƚǀĞƌǀůŽŐĞŶůŝũŬƚ͘&ƌŝƐĞŶŐƌŽĞŶƚŽŽŝĞŶ
ƐƚƌĂŬƐĚĞŬĂůĞďŽŵĞŶ͘dŽƚĚŝĞƚŝũĚŚŽƵĚĞŶǌĞŵŽĞĚŝŐŚĞƚŚŽŽĨĚŽŵŚŽŽŐ͘
dƌŽƚƐŵĞƚĚĞďŽƌƐƚŶĂĂƌǀŽƌĞŶ͘/ŶĞĞŶĐĂĚĂŶƐǀĂŶĞĞƵǁĞŶŬůĞƵƌĞŶ
ďůĂĚĞƌĞŶƚĞůŬĞŶƐǁĞĞƌ͘


Een gebed van Tagore
Uitgesproken door Ds. A. Mak in de dienst van 21 oktober jl.

Ik vraag U niet, God,
mij te beschermen in gevaar;
maar wel: laat me niet bang zijn.
Ik bid U niet: kom mij toch redden;
ik bid om kracht dat ik mag overwinnen.
U hoeft ook niet mijn lasten te verlichten;
maak mij zo sterk
dat ik zelf mijn last kan dragen.
Laat mijn kracht niet breken
als ik geen raad meer weet;
en geef mij moed
als ik verlies of tegenslagen krijg.
In goede dagen zal ik U gedenken;
dan hoop ik in een nacht vol nood
niet aan U te twijfelen.
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Van het Leerhuis
dŽĞŬŽŵƐƚǌŝĞŶŝŶĚĞ<ĞƌŬ
Ğ>ĞĞƌŚƵŝƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞŶŽĚŝŐƚƵǀĂŶŚĂƌƚĞ
ƵŝƚǀŽŽƌĚĞǀŽůŐĞŶĚĞůĞĞƌŚƵŝƐĂǀŽŶĚŽƉϮϮ
ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϴ͘

>ĞŽ&ŝũĞŶŐĂĂƚĚĞŝŶůĞŝĚŝŶŐǀĞƌǌŽƌŐĞŶ͘,ŝũŝƐ
ďĞŬĞŶĚĂůƐũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞŶŵĞĞƌŝŶŚĞƚďŝũǌŽŶĚĞƌ
ďĞŬĞŶĚǀĂŶǁĞŐĞŐŽĚƐĚŝĞŶƐƚŝŐͬŬĞƌŬĞůŝũŬ
ŐĞŽƌŝģŶƚĞĞƌĚĞƚǀͲƉƌŽŐƌĂŵŵĂΖƐ͘,ŝũŚĞĞĨƚĞĞƌĚĞƌ͕
ŝŶϮϬϭϯĞŶϮϬϭϰ͕ůĞǌŝŶŐĞŶŐĞŚŽƵĚĞŶǀŽŽƌŚĞƚ
ůĞĞƌŚƵŝƐ͘,ĞƚƚŚĞŵĂǀŽŽƌĚĞĂǀŽŶĚ͕‘toekomst
zien in de kerk’, komt uit een nieuw boek dat hij
ƐĂŵĞŶŵĞƚŶƐĞůŵ'ƌƺŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶŚĞĞĨƚ͘


ĞĞŶĞĚŝĐƚŝũŶĞƌƵŝƚƐĞŵŽŶŶŝŬŶƐĞůŵ'ƌƺŶĞŶ>ĞŽ&ŝũĞŶǀŝŶĚĞŶĞůŬĂĂƌŝŶ
ĚĞŽƉĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞůŽŬĂůĞŬĞƌŬŽŵŐĂƐƚǀƌŝũĞŶƵŝƚŶŽĚŝŐĞŶĚƚĞǌŝũŶ͘,ŽĞĚŽĞ
ũĞĚĞĚĞƵƌĞŶǀĂŶũĞĞŝŐĞŶŬĞƌŬŽƉĞŶ͍ŶǁĂƚŬƵŶũĞĚŽĞŶŽŵŵĞŶƐĞŶĚŝĞ
ůĂŶŐŶŝĞƚŝŶĚĞŬĞƌŬǌŝũŶŐĞǁĞĞƐƚƵŝƚƚĞŶŽĚŝŐĞŶ͍ŝƚďŽĞŬŝƐĞĞŶĂĂŶƌĂĚĞƌ
ǀŽŽƌĞůŬĞŐĞůŽŽĨƐŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉĚŝĞǁŝůŶĂĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌĚĞƚŽĞŬŽŵƐƚ͘

>ĞŽ&ŝũĞŶĞŶŶƐĞůŵ'ƌƺŶƐĐŚƌŝũǀĞŶĞůŬĂĂƌŝŶĚŝƚďŽĞŬǀĞĞƌƚŝĞŶďƌŝĞǀĞŶ͕ǀĂŶ
<ĞƌƐƚŵŝƐϮϬϭϳƚŽƚWŝŶŬƐƚĞƌĞŶϮϬϭϴ͘ĞǀŽŽƌǌĞƚƚĞŶǁŽƌĚĞŶƐƚĞĞĚƐŐĞŐĞǀĞŶ
ĚŽŽƌ>ĞŽ&ĞŝũĞŶ͘ĞǀŽŽƌǌĞƚŐĂĂƚǀĂĂŬƚĞƌƵŐŽƉĐŽŶĐƌĞƚĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶ͕
ŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶĞŶŽŶƚŵŽĞƚŝŶŐĞŶŵĞƚŵĞŶƐĞŶƵŝƚǌŝũŶŽŵŐĞǀŝŶŐĞŶŽƉǌŝũŶ
ǀĞůĞĐŽŶƚĂĐƚĞŶŵĞƚŬĂƚŚŽůŝĞŬĞĞŶƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶŝŶĚĞŶ
ůĂŶĚĞ͘'ƌƺŶƌĞĂŐĞĞƌƚĚĂĂƌŽƉĞŶƉůĂĂƚƐƚĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝĞŝŶďƌĞĚĞƌƉĂƐƚŽƌĂĂůĞŶ
ƚŚĞŽůŽŐŝƐĐŚƉĞƌƐƉĞĐƚŝĞĨ͕ƐƚĞĞĚƐŵĞƚďĞŝĚĞďĞŶĞŶŽƉĚĞŐƌŽŶĚ͘
ĞďƌŝĞǀĞŶŐĂĂŶŽǀĞƌŐĂƐƚǀƌŝũŚĞŝĚǀŽŽƌǀůƵĐŚƚĞůŝŶŐĞŶ͕ŽǀĞƌƌŝƚƵĞůĞŶďŝũŚĞƚ
ůĂĂƚƐƚĞĂĨƐĐŚĞŝĚ͕ŽǀĞƌďŝĚĚĞŶŵĞƚĚĞŵĞŶƐĞŶƵŝƚũĞƐƚĂĚĞŶũĞĚŽƌƉ͕ŽǀĞƌ
ĚĞƉůĞŬǀĂŶũŽŶŐĞƌĞŶŝŶĚĞŬĞƌŬ͕ŽǀĞƌĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐǀĂŶŽƵĚĞƌĞŶǀŽŽƌ
ƉĂƌŽĐŚŝĞĞŶŐĞŵĞĞŶƚĞ͘

ĞĂƵƚĞƵƌƐǌŝĞŶĂůƐƚŽĞŬŽŵƐƚƉĞƌƐƉĞĐƚŝĞĨďĂƐŝƐŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶ͕ŐĞƌƵŶĚ
ĚŽŽƌǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͘ŝũďĞƐĐŚŽƵǁĞŶĚŝĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐŶŝĞƚĂůƐůĂĂƚƐƚĞ
ǀĞƌĚĞĚŝŐŝŶŐƐůŝŶŝĞ͕ŵĂĂƌůĞŐŐĞŶŚĞƚĂĐĐĞŶƚŽƉŚĞƚǀĞƌƌŝũŬĞŶĚĞĞƌǀĂŶ͘Ğ
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ĂƵƚĞƵƌƐǌŝũŶŶŝĞƚďůŝŶĚǀŽŽƌĚĞƉƌŽďůĞŵĞŶŵĂĂƌǌŝĞŶǀŽŽƌĂůŬĂŶƐĞŶǀŽŽƌĚĞ
ƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞŐĞůŽŽĨƐŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ͘ĞďůŝũǀĞŶŶŝĞƚŚĂŶŐĞŶŝŶŐƌŽƚĞǁŽŽƌĚĞŶ
ŵĂĂƌŬŽŵĞŶŵĞƚĐŽŶĐƌĞƚĞǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶĚŝĞǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶŚĂĂůďĂĂƌĞŶ
ŶĂǀŽůŐďĂĂƌǌŝũŶ͘

>ĞŽ&ŝũĞŶƐƚƵĚĞĞƌĚĞŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐĂĂŶĚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚŝŶ>ĞŝĚĞŶ͘,ŝũǁĂƐ
ĂĚũƵŶĐƚͲƉĞƌƐĐŚĞĨǀĂŶĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞŝƐƐĐŚŽƉƉĞŶĐŽŶĨĞƌĞŶƚŝĞĞŶŚĞƚZ͘<͘
<ĞƌŬŐĞŶŽŽƚƐĐŚĂƉ͘ĂĂƌŶĂŵĂĂŬƚĞŚŝũĚĞŽǀĞƌƐƚĂƉŶĂĂƌĚĞƚĞůĞǀŝƐŝĞĞŶ
werd hij eindredacteur/presentator godsdienstige programma’s bij de
<ZKͲZ<<ĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌĚĞďĞƌŝĐŚƚŐĞǀŝŶŐŽǀĞƌŬĞƌŬĞŶ
ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐŝŶ<ƌƵŝƐƉƵŶƚ͘/ŶŵŝĚĚĞůƐŝƐŚŝũŚŽŽĨĚZ<<ͲǌĞŶĚƚŝũĚǀĂŶĚĞ<ZK͘
,ŝũŝƐĂƵƚĞƵƌǀĂŶǀĞĞůŐĞůĞǌĞŶďŽĞŬĞŶŽǀĞƌŚĞƚŬůŽŽƐƚĞƌůĞǀĞŶĞŶĂůůĞĚĂĂŐƐĞ
ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚĞŝƚǁĂĂƌŽŶĚĞƌ‘Het jaar dat mijn vader stierf’. Ook dat boek is
ŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉĞĞŶďƌŝĞĨǁŝƐƐĞůŝŶŐŵĞƚŶƐĞůŵ'ƌƺŶ;ϮϬϬϳͿ͘

ŽĂůƐďĞŬĞŶĚďĞƉĞƌŬĞŶĚĞůĞĞƌŚƵŝƐĂǀŽŶĚĞŶǌŝĐŚŶŝĞƚƚŽƚ
ĠĠŶƌŝĐŚƚŝŶŐƐǀĞƌŬĞĞƌ͘tĞǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶĚĂŶŽŽŬĞĞŶůĞǀĞŶĚŝŐĞ
ŐĞĚĂĐŚƚĞǁŝƐƐĞůŝŶŐ͘hďĞŶƚǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵ͘ŽĂůƐŐĞďƌƵŝŬĞůŝũŬǀŝŶĚƚĚĞ
ĂǀŽŶĚƉůĂĂƚƐŝŶĞKƵĚĞ<ĞƌŬ͕ĞƐƐƚĞĚĞŶǁĞŐϭϴϵ͕ŽƉϮϮŶŽǀĞŵďĞƌǀĂŶĂĨ
ϮϬ͘ϬϬƵƵƌ͘



ϰϬϬũĂĂƌŽƌĚƚƐĞ
^ǇŶŽĚĞ͗

ŚĞƚďĞƐƚĞŽǀĞƌŬſŵƚ
ŽŶƐ

ĚŝŶƐĚĂŐϵŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϴ

ĂƚďĞƚĞŬĞŶƚĚĂƚŚĞƚĚŝƚũĂĂƌϰϬϬũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶŝƐĚĂƚĚĞŽƌĚƚƐĞ^ǇŶŽĚĞďŝũ
ĞůŬĂĂƌŬǁĂŵ͘ĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂůŐĞǌĞůƐĐŚĂƉǀĂŶƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞƚŚĞŽůŽŐĞŶ
ŐŝŶŐĚĂĂƌŝŶĚĞďĂƚŽǀĞƌĞĞŶǀĞƌƐĐŚŝůǀĂŶŵĞŶŝŶŐŝŶĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞŬĞƌŬĞŶ͘
ĞƐƉĂŶŶŝŶŐĞŶƌŽŶĚĚŝƚǀĞƌƐĐŚŝůǁĂƌĞŶǌŽŚŽŽŐŽƉŐĞůŽƉĞŶĚĂƚĞĞŶ
ďƵƌŐĞƌŽŽƌůŽŐĚƌĞŝŐĚĞ͕ĞŶĚĂƚƚĞƌǁŝũůŵĞŶŽŽŬŵĞƚ^ƉĂŶũĞŶŽŐŝŶŽŽƌůŽŐ
ǁĂƐ͘
ƌŵŽĞƐƚĞĞŶŬŶŽŽƉǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌŐĞŚĂŬƚ͕ǀŽŶĚĞŶŶŝĞƚĂůůĞĞŶĚĞ
ŬĞƌŬůĞŝĚĞƌƐ͕ŵĂĂƌŽŽŬĚĞ^ƚĂƚĞŶ'ĞŶĞƌĂĂů͘ŝĞďĞƉĂĂůĚĞĚĂƚĞƌĞĞŶ^ǇŶŽĚĞ
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ƉůĂĂƚƐŵŽĞƐƚǀŝŶĚĞŶǁĂĂƌŚĞƚŐĞƐĐŚŝůǌŽƵǁŽƌĚĞŶďĞƐůĞĐŚƚ͘,ĞƚǁĂƐĞĞŶ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂĂůŐĞǌĞůƐĐŚĂƉĚĂƚŝŶŽƌĚƚďŝũĞůŬĂĂƌŬǁĂŵ͘ƌǁĂƌĞŶ
ĚĞůĞŐĂƚŝĞƐƵŝƚƵŝƚƐůĂŶĚĞŶŶŐĞůĂŶĚ͘KŽŬĚĞ&ƌĂŶƐĞƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚĞŶǁĂƌĞŶ
ƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚ͕ŵĂĂƌĚĞďĂŶŬĞŶĚŝĞǀŽŽƌŚĞŶďĞƐƚĞŵĚǁĂƌĞŶďůĞǀĞŶůĞĞŐ͕
ŽŵĚĂƚŚĞƚŚƵŶŶŝĞƚƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶǁĞƌĚ&ƌĂŶŬƌŝũŬƵŝƚƚĞƌĞŝǌĞŶ͘
tĂĂƌŐŝŶŐŚĞƚŶƵĞŝŐĞŶůŝũŬŽǀĞƌŝŶŽƌĚƚ͍tĂƚǁĂƐĚĂƚǀŽŽƌĞĞŶŬǁĞƐƚŝĞ
ĚŝĞĚĞŐĞŵŽĞĚĞƌĞŶǌŽŬŽŶǀĞƌŚŝƚƚĞŶ͍dŚĞŽůŽŐŝƐĐŚŐĞǌŝĞŶŐŝŶŐŚĞƚŽŵĚĞ
ǀƌĂĂŐ͗
/ƐŐĞůŽŽĨĞĞŶŵĞŶƐĞůŝũŬĞŬĞƵǌĞ͕ŽĨŝƐŚĞƚ
ĞĞŶŐĂǀĞǀĂŶ'ŽĚ͍
KĨ͕ŽŵŚĞƚŝŶǁŽŽƌĚĞŶǀĂŶŽŶǌĞƚŝũĚƚĞ
ǌĞŐŐĞŶ͗
/ƐŐĞůŽŽĨŵĂĂŬďĂĂƌ͍

sŽŽƌĚĞŵŽŶĚŝŐĞŵĞŶƐ͕ĚŝĞǌŝĐŚŵĞĞƌ
ĞŶŵĞĞƌǀĂŶǌŝũŶŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ
ďĞǁƵƐƚďĞŐŽŶƚĞǁŽƌĚĞŶ͕ǁĂƐŚĞƚǀĞƌůĞŝĚĞůŝũŬŽŵƚĞǌĞŐŐĞŶĚĂƚŐĞůŽŽĨŽƉ
ĞĞŶŵĞŶƐĞůŝũŬĞďĞƐůŝƐƐŝŶŐďĞƌƵƐƚ͘'ĞůŽŽĨĂůƐĞĞŶŽǀĞƌƚƵŝŐŝŶŐǁĂĂƌǀŽŽƌŵĞŶ
ŬŝĞƐƚ͕ǌŽĂůƐŵĞŶŽŽŬǀŽŽƌĞĞŶďĞƌŽĞƉŽĨ–ĞƚŚŝƐĐŚ–ǀŽŽƌĞĞŶŵĂŶŝĞƌǀĂŶ
ůĞǀĞŶŬĂŶŬŝĞǌĞŶ͘ĞŶŽƉǀĂƚƚŝŶŐĚŝĞŽŽŬŝŶĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚĞŶďƌĞĞĚǁĞƌĚ
ĂĂŶŐĞŚĂŶŐĞŶĞŶĚŽŽƌƌĞƐƉĞĐƚĂďĞůĞŐĞĞƐƚĞŶĂůƐŽŽƌŶŚĞƌƚĞŶ^ƉŝĞŐĞůǁĞƌĚ
ŐĞƉƌŽƉĂŐĞĞƌĚ͕ĞŶĚŝĞŽŽŬŝŶĚĞŬĞƌŬŝŶǀůŽĞĚŐŝŶŐŬƌŝũŐĞŶ͘
dŽĐŚƌŝĞƉĚĞǌĞŐĞĚĂĐŚƚĞ͕ŝŶǌŝũŶĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚŝĞƐĚŽŽƌŐĞƚƌŽŬŬĞŶ͕ŶŝĞƚĂůůĞĞŶ
ŝŶƐƚĞŵŵŝŶŐ͕ŵĂĂƌŽŽŬǀĞƌǌĞƚŽƉ͘EĂƚƵƵƌůŝũŬŝƐŐĞůŽǀĞŶŬŝĞǌĞŶǀŽŽƌ'ŽĚ͕
ŵĂĂƌŝƐŐĞůŽŽĨŶŝĞƚŵĠĠƌĚĂŶĞĞŶŵĞŶƐĞůŝũŬĞŬĞƵǌĞ͍/ƐŐĞůŽŽĨŶŝĞƚ–ŶĞƚĂůƐ
ůŝĞĨĚĞ–ŝĞƚƐĚĂƚŽŶƐŽǀĞƌŬſŵƚ͍/ĞƚƐǁĂĂƌũĞũĞǌĞůĨŽǀĞƌǀĞƌǁŽŶĚĞƌƚ͍:Ă͕
ŶĂƚƵƵƌůŝũŬǀŽůŐƚĚĂĂƌŽŽŬĞĞŶŬĞƵǌĞŽƉ͘>ŝĞĨĚĞŝƐŽŽŬŬŝĞǌĞŶǀŽŽƌũĞ
ŐĞůŝĞĨĚĞ͘DĂĂƌŚĞƚĚŝĞƉƐƚĞ͕ĚĂƚǁĂƚĂĂŶĚŝĞŬĞƵǌĞǀŽŽƌĂĨŐĂĂƚ͕ŝƐĞĞŶ
ŐĞŚĞŝŵǁĂĂƌũĞŐĞĞŶŐƌĞĞƉŽƉŬƌŝũŐƚ͘
,ĞƚŵŽŽŝƐƚĞ͕ĚĂƚǁĂƚũĞůĞǀĞŶƚĞŶĚŝĞƉƐƚĞďĞƉĂĂůƚ͕ŚĞƚďĞƐůŝƐƐĞŶĚĞ͕ĚĂƚ
ŽǀĞƌŬſŵƚũĞ͘

ĞŽƌĚƚƐĞ>ĞĞƌƌĞŐĞůƐ–ŚĞƚŐĞƐĐŚƌŝĨƚǁĂĂƌŝŶĚĞƐǇŶŽĚĞŚĂĂƌĞŝŶĚŽŽƌĚĞĞů
ĨŽƌŵƵůĞĞƌĚĞ–ƐƉƌĞŬĞŶŝŶďĞǀůŽŐĞŶǁŽŽƌĚĞŶŽǀĞƌǁĂƚĞƌŐĞďĞƵƌƚĂůƐ'ŽĚƐ
ůŝĞĨĚĞŚĞƚŚĂƌƚƌĂĂŬƚ͗'ŽĚŽƉĞŶƚŚĞƚŚĂƌƚĚĂƚŐĞƐůŽƚĞŶŝƐ͘tĂƚŚĂƌĚŝƐ
maakt Hij zacht. Het ‘onbesneden’ hart legt Hij bloot en maakt het
ŐĞǀŽĞůŝŐǀŽŽƌǌŝũŶůŝĞĨĚĞ͘tĂƚĚŽŽĚŝƐŵĂĂŬƚ,ŝũůĞǀĞŶĚ͘tĂƚďŽŽƐŝƐŵĂĂŬƚ
,ŝũŐŽĞĚ͘ĞŵĞŶƐĚŝĞŚĞƚŬǁĂĚĞǁŝůďĞǁĞĞŐƚ,ŝũƚŽƚŚĞƚŐŽĞĚĞ͘ĂƚŝƐǁĂƚ
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ĞƌŵĞƚĞĞŶŵĞŶƐŐĞďĞƵƌƚĂůƐĚĞďŽŽĚƐĐŚĂƉǀĂŶ'ŽĚƐůŝĞĨĚĞďŝũŚĞŵ
ďŝŶŶĞŶĚƌŝŶŐƚ͘ŶĚĂŶŬĂŶŚŝũŶŝĞƚƐĂŶĚĞƌƐĚĂŶĚĂĂƌũĂƚĞŐĞŶǌĞŐŐĞŶ͕ĞŶũĞ
ŽŽŬƚĞŐĞŶŚƌŝƐƚƵƐŝŶǁŝĞ'ŽĚŽŶƐǌŝũŶůŝĞĨĚĞůĂĂƚǌŝĞŶ͘ĞŶũĂƵŝƚǀƌŝũĞŬĞƵǌĞ
ǁĂŶƚůŝĞĨĚĞŬĞŶƚŐĞĞŶĚǁĂŶŐ͕ĂůďůŝũĨƚŚĞƚĞĞŶǁŽŶĚĞƌĚĂƚŚĞƚũĞŝƐ
ŽǀĞƌŬŽŵĞŶ͘

ĞƐǇŶŽĚĞŚĞĞĨƚŶŽŐǁĂƚŵĞĞƌŐĞĚĂĂŶĚĂŶĚŝƐĐƵƐƐŝģƌĞŶŽǀĞƌĚĞǌĞǀƌĂŐĞŶ͘
ŝũŚĞĞĨƚĞĞŶŬĞƌŬŽƌĚĞǀŽŽƌĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞŬĞƌŬĞŶ
opgesteld, die het zo’n 200 jaar uit zou houden. Zij heeft ook beslist dat de
ŝũďĞůƵŝƚĚĞŽŽƌƐƉƌŽŶŬĞůŝũŬĞƚĂůĞŶǀĞƌƚĂĂůĚǌŽƵǁŽƌĚĞŶŝŶŚĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐ
ĞŶĞĞŶĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚĚŝĞǀŽŽƌĚŝĞǀĞƌƚĂůŝŶŐǌŽƌŐǌŽƵĚƌĂŐĞŶ͘
ĂƚůĞǀĞƌĚĞŝŶϭϲϯϳĚĞ^ƚĂƚĞŶǀĞƌƚĂůŝŶŐŽƉ͕ĚŝĞ–ŶĂĂƐƚĚĞǀĞƌƚĂůŝŶŐĞŶĚŝĞ
ŝŶĚĞϮϬĞĞŶϮϭĞĞĞƵǁǀĞƌƐĐŚĞŶĞŶ–ƚŽƚŝŶŽŶǌĞƚŝũĚǁŽƌĚƚŐĞůĞǌĞŶ͘ĞŶ
ŬĞƌŬǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐĚƵƐĚŝĞǁĂƚƚŽƚƐƚĂŶĚŚĞĞĨƚŐĞďƌĂĐŚƚ͘ZĞĚĞŶŽŵĞƌŶĂϰϬϬ
ũĂĂƌǁĞĞƌĞĞŶƐĂĂŶƚĞĚĞŶŬĞŶ͘

ƵƚĞƵƌ͗ƌ͘:ŽŚŶǀĂŶĐŬ͘,ŝũƐƚƵĚĞĞƌĚĞŬůĂƐƐŝĞŬĞƚĂĂůͲĞŶůĞƚƚĞƌŬƵŶĚĞ
;ƉƌŽŵŽƚŝĞͿĞŶƚŚĞŽůŽŐŝĞ͘sĂŶϭϵϴϭƚŽƚϮϬϬϴǁĞƌŬƚĞŚŝũĂůƐůĞŐĞƌƉƌĞĚŝŬĂŶƚ
ŶĂŵĞŶƐĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ,ĞƌǀŽƌŵĚĞ<ĞƌŬĞŶĚĞWƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞ<ĞƌŬŝŶ
EĞĚĞƌůĂŶĚ͘

KĚĞĂĂŶĚĞƐǇŶŽĚĞ
KƉϭϬŶŽǀĞŵďĞƌĂ͘Ɛ͘ŽƉĞŶƚ<ŽŶŝŶŐtŝůůĞŵͲůĞǆĂŶĚĞƌŝŶĚĞƵŐƵƐƚŝũŶĞŶŬĞƌŬ
ŝŶŽƌĚƌĞĐŚƚĚĞũƵďŝůĞƵŵǀŝĞƌŝŶŐϰϬϬũĂĂƌEĂƚŝŽŶĂůĞ^ǇŶŽĚĞ;ϭϲϭϴͲϭϲϭϵͿ
onder de titel ‘Ode aan de Synode’. 
ĂĂƌŶĂǀŽůŐĞŶϭϴϬĚĂŐĞŶŵĞƚĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶĞŶĞǆƉŽƐŝƚŝĞƐ͘
DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞǀŝŶĚƚƵŽƉwww.synode400.nl.


Vieringen in Rigtershof in de serre
Iedere donderdagmorgen om 10.00 uur, tenzij anders
aangegeven
 1 november
- Herdenkingsviering
Ineke Koomen en Ria Botman
 8, 15 en 29 november
- Ineke Koomen en Ria Botman
22 november
- Piet Pels
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/ŶŐĞǌŽŶĚĞŶ
'ĞĂŶŶĞǀĂŶ^ŽĞůĞŶǌŝŶŐƚůŝĞĚĞƌĞŶǀĂŶ,ƵƵďKŽƐƚĞƌŚƵŝƐ;ϴϱũĂĂƌͿ
KƉĚŝŶƐĚĂŐĂǀŽŶĚϭϯŶŽǀĞŵďĞƌŝŶĚĞWƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞŬĞƌŬ͕
ZĂĂĚŚƵŝƐƐƚƌĂĂƚϭϱ͕ϭϲϴϳ,ƚĞtŽŐŶƵŵ͘

dĞƌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚǀĂŶĚĞϴϱƐƚĞǀĞƌũĂĂƌĚĂŐǀĂŶ,ƵƵďKŽƐƚĞƌŚƵŝƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚ
ĚĞtĞƐƚĨƌŝĞƐĞŬŬůĞƐŝĂĞĞŶďŝũǌŽŶĚĞƌĞůŝĞĚĞƌĞŶĂǀŽŶĚ͘
ĞĚŝĐŚƚĞƌƚŚĞŽůŽŽŐ,ƵƵďKŽƐƚĞƌŚƵŝƐůĂĂƚǌŝĐŚŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶĚŽŽƌŝũďĞůƐĞ
ƚĞŬƐƚĞŶǀŽŽƌǌŝũŶůŝĞĚĞƌĞŶ͘ŝũǌŝũŶĞĞŶŐƌŽƚĞŝŶƐƉŝƌĂƚŝĞďƌŽŶǀŽŽƌǀĞůĞŶĞŶ
ǀŽƌŵĞŶŚĞƚŚĂƌƚǀĂŶĚĞǀŝĞƌŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞtĞƐƚĨƌŝĞƐĞŬŬůĞƐŝĂ͘
'ĞĂŶŶĞǀĂŶ^ŽĞůĞŶǁŽƌĚƚďĞŐĞůĞŝĚĚŽŽƌŝĐŬ'ƌĂƐŵĂŶĂĂŶĚĞƉŝĂŶŽ͘
De liederen zijn gegroepeerd in vijf thema’s en worden ingeleid door Kees
<ŽŬ͘
ĞůŝĞĚĞƌĞŶĂǀŽŶĚďĞŐŝŶƚŽŵϮϬ͕ϬϬƵƵƌ͕ŬĞƌŬŽƉĞŶŽŵϭϵ͘ϭϱƵƵƌĞŶĚĞ
ƚŽĞŐĂŶŐďĞĚƌĂĂŐƚ€ 10͕ϬϬ
/ŶĨŽ͗ǁǁǁ͘ǁĞƐƚĨƌŝĞƐĞĞŬŬůĞƐŝĂ͘ŶůŽĨďĞƐƚĞůůĞŶǀŝĂϬϲͲϭϬϴϳϱϵϳϱ


Met de Zonnebloem naar het Keetje
tŝũǌŝũŶŵĞƚϮϮŵĞŶƐĞŶŶĂĂƌŚĞƚ<ĞĞƚũĞŐĞǁĞĞƐƚ
,ĞƚǁĂƐŵŽŽŝǁĞĞƌĞŶǁĞǌĂƚĞŶůĞŬŬĞƌďƵŝƚĞŶ͘
tĞŚĞďďĞŶŬŽĨĨŝĞŐĞĚƌŽŶŬĞŶŵĞƚŚĞĞƌůŝũŬĞ
ǌĞůĨŐĞŵĂĂŬƚĞĂƉƉĞůƚĂĂƌƚĞƌďŝũ͘
,Ğƚ<ĞĞƚũĞŝƐĞĞŶĨƌƵŝƚŬǁĞŬĞƌŝũĞŶǌŽƌŐďŽĞƌĚĞƌŝũǁĂĂƌŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶ
ďĞƉĞƌŬŝŶŐǁĞƌŬĞŶ͊
ĞĞŝŐĞŶĂĂƌŚĞĞĨƚŽŶƐŚĞƚĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌǀĞƌƚĞůĚ͗ŚĞƚ<ĞĞƚũĞŝƐǀĞƌŚƵŝƐĚǀĂŶ
,ŽŽŐŬĂƌƐƉĞůŶĂĂƌ>ƵƚũĞďƌŽĞŬǀĂŶǁĞŐĞĚĞŶŝĞƵǁĞǁĞŐ͘;ĚĞEϮϯͿ
EĂĚĞŬŽĨĨŝĞǌŝũŶǁĞĞǀĞŶĂĂŶĚĞǁĂŶĚĞůŐĞŐĂĂŶĞŶŽŽŬĚĞŵŽŽŝĞǁŝŶŬĞů
ŵĞƚŚĞƚǀĞƌƐĞĨƌƵŝƚĞŶŐƌŽĞŶƚĞďĞŬĞŬĞŶ͘ƌǌŝũŶŽŽŬŵŽŽŝĞĨƌƵŝƚŵĂŶĚĞŶĞŶ
ĐĂĚĞĂƵĂƌƚŝŬĞůĞŶƚĞŬŽŽƉ͘
ĞŽŶŶĞďůŽĞŵŐĂƐƚĞŶǁĂƌĞŶĚĂŶŬďĂĂƌĞŶďůŝũŵĞƚĚĞŐĞǌĞůůŝŐĞƵƵƌƚũĞƐ
ŵĞƚĞůŬĂĂƌ͘

ŽŶŶĞďůŽĞŵĂĨĚ͘'ƌŽŽƚĞďƌŽĞŬ͕
sĞƌĂKŽƚĞŵĂŶ͘
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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

21 november 2018 - 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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