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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  
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

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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–

“Toekomst zien in de 
kerk”
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De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente  worden elke zondag 
gehouden in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.  

Kerkdiensten 
 

 
 
28 oktober  - 10.00 uur  m.m.v.  Het Nederlands Kodály Koor 
  o.l.v. Takashi Mizumoto 
  (zie ook “Bij de Diensten” p. 8) 

 
Voorganger : Mw. ds. T.H.M. Allewijn, Landsmeer 
Ambtsdragers : Hr. Blaauwkamer, Mw. Jonkman,  
  Hr. Swier 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Stichting MAF 
Oppas/Kindernevendienst: Coby Pels 
Koster : Hr. en Mw. de Vries 
Auto-ophaaldienst : Hr. Swier 
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4 november  - 10.00 uur   
 
Voorganger : Mw. A. Kraal, Venhuizen 
Ambtsdragers : Mw. Boender, Mw. Vissers, Mw. Simons 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Leger des Heils 
Oppas/Kindernevendienst : Ludo Luckerhoff 
Koster : Mw. Maassen 
Auto-ophaaldienst : Hr. Vissers 
 
 
7 november – 19.30 uur  Dankdag voor gewas en arbeid 
 
Voorganger : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Hr. Veenstra, Mw. Lasschuit, 
  Mw. Vissers,  
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes  : Kerk en Dorcas 
Oppas/Kindernevendienst : geen oppas   
Koster : Hr. en Mw. de Vries 
Auto-ophaaldienst : op aanvraag 
 

 
11 november – 10.00 uur  
 
Voorganger : Hr.  A. Heijboer, Hoorn 
Ambtsdragers : Mw. Gerding Hr. Dudink, Mw. Broekstra  
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Amnesty International 
Oppas/Kindernevendienst : Geeske Dudink 
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra 
 
18 november – 10.00 uur  
 
Voorganger : Ds. Camarasa, Venhuizen 
Ambtsdragers : Hr. Verbeek, Mw. Vissers, Hr. Veenstra 
Organist : Hr. Maring 
Collectes : Kerk en JOP 
Oppas/Kindernevendienst: Nel Kleton 
Koster : Hr. P:etten 
Auto-ophaaldienst : 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 : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers : Mw. de Kroon, Mw. Broekstra, Hr. Dudink,  
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Twin Project    
Oppas/Kindernevendienst : Geeske Dudink 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra 
 
 
2 december – 10.00 uur 1e Advent Ad te levavi 

Voorganger       : Ds. Nanne Haspels 
Ambtsdragers       : Hr. Blaauwkamer, Mw. Simons, Hr. Visser 
Organist       : Hr. Spoelstra 
Collectes       : Kerk en Stichting Down 
Oppas/Kindernevendienst: Willy Visser 
Koster        : Hr. Swier 
Auto-ophaaldienst      : Mw. de Bruin 

 
Pastoralia 
Kroniek van een dorpsdominee 151 
 
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 

 

–

hij schreeuwde des te harde: “Zoon van David, heb medelijden met mij!”
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Kodály’s inspanningen op het gebied van de muziekpedagogiek leidden tot 

“Ik 
de God van Jakob”?

; u dwaalt vreselijk!’
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ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.”
Het op een na belangrijkste is dit: “Heb  uw naast lief als uzelf.”

deze.’

Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die nu ziet –

afgebroken.’
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‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.
een stem in de woestijn: “Maak de w

” ’

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 
 

‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.
een stem in de woestijn: “Maak de w

” ’

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  

   gingen naar: 
12 augustus 
Kerk    €   53,65 Mw. Redelaar 
Baanbreker.   € 116,65  
19 augustus 
Kerk    €   66,35 Piet Spoelstra 
Versterk de Kerk  €   83,42 
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26 augustus 
Kerk    €   43,15 Fam. Moses 
Diensten Begijnhof  €   84,45 Mw. v.d. Ploeg 
2 september  
Kerk    €   71,30 Fam. Meuzelaar 
Kartini    € 105,80 
9 september 
Kerk    €   73,20 Vrijwilligers  
Inloophuis Pisa   € 109,65 Monumentendag 
16 september  
Kerk    €   44,30 Mw. Josien Groot 
Merakel   €   91,22 Jetske Dudink 
23 september 
Kerk    €   63,60 Mw. Poppe 
Vredesweek   €   77,09 
30 september  
Kerk    €   59,05 Mw. ds. M. Kraak  
Inlia    €   89,10 
7 oktober 
Kerk    €   72,45 Frans en Hillie Blom 
Ziekenhuis Jordanië  € 104,00 
14 oktober    
Kerk    €   75,80 Fam. Jetses 
Voedselbank   €   94.00 
 
Extra giften:  

 € 500,-  Sulawesi  
 € 100,-  Artsen zonder grenzen voor Syrië  
 € 100,-   Het Rode Kruis, een actie tegen vuil water 

    

Vergaderrooster Kerkenraad 
 

 6 november   - Diaconie 
12 november   - Moderamen 
21 november   - Kerkenraad 
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Van de ZWO 
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plaats in. Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. 

Sant’Egidio en Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam.
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evenzovele foto’s als 

€ 
€ 
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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 
 

‘toekomst 
zien in de kerk’, komt uit een nieuw boek dat hij 
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werd hij eindredacteur/presentator godsdienstige programma’s bij de 

‘Het jaar dat mijn vader stierf’. Ook dat boek is 
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– –

–
–

–
–

maakt Hij zacht. Het ‘onbesneden’ hart legt Hij bloot en maakt het 
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opgesteld, die het zo’n 200 jaar uit zou houden. Zij heeft ook beslist dat de 

–
–

onder de titel ‘Ode aan de Synode’. 

www.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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De  liederen zijn gegroepeerd in vijf thema’s en worden ingeleid door Kees 

€ 10

 
Met de Zonnebloem naar het Keetje  
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Redactie kerkblad SAMEN
e-mail: samen@deoudekerk.nl

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

Jaargang 26 -  nr.9  28 oktober t/m
 2 decem

ber 2018


