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JEZUS ZO ANDERS 
 
We vieren straks palmzondag. Vele mensen staan langs de kant van de weg als Jezus 
Jeruzalem binnenrijdt. Het is een tijd van Romeinse overheersing. Zou Jezus de nieuwe 
koning zijn? Mensen juichen en zwaaien met palmtakken. Kleren worden op straat gelegd. 
En daar komt Jezus aan…..niet hoog te paard…..maar op een ezel….  
Jezus eet met zijn leerlingen. De leerlingen zitten niet aan de voeten van Jezus om te leren. 
Nee, Jezus knielt aan de voeten van zijn leerlingen. Om hen de voeten te wassen en zo leert 
Hij hen dat Hij niet is gekomen om te heersen, maar om te dienen.  
Mensen hebben hun hoop op Jezus gesteld, ze hebben van Hem geleerd, ze hebben gezien 
hoe Hij wonderen heeft gedaan, mensen heeft genezen, brood en vis heeft gedeeld. Er was 
genoeg voor heel veel mensen. Er bleef zelfs over. Maar de tegenstand is steeds groter 
geworden en Jezus wordt veroordeeld tot de dood. Jezus sterft aan het kruis.  
Is dit het nu? Eindigt hier de weg van Jezus door Israël? Is de hoop op Jezus tevergeefs 
geweest? Wordt hij hier letterlijk monddood gemaakt? 
En dan, op de derde dag, gaan vrouwen naar het graf van Jezus en ze vinden het graf leeg. 
Hemelse woorden klinken dat Jezus niet bij de doden te vinden is. Jezus is opgestaan.  
Een weg via het kruis. En toch is dit de weg die Jezus is gegaan. Een weg die leek dood te 
lopen aan het kruis. Maar God heeft Hem doen opstaan uit de dood. De weg loopt niet dood, 
maar gaat verder. 
De hoop is niet tevergeefs geweest, maar wordt juist bevestigd op Pasen. Daarom is het zo’n 
vreugdevol feest. Door de diepte heen is er de vreugde om licht, leven, om Jezus die leeft, 
om hoop. Als teken van die hoop en vreugde brandt in iedere dienst de Paaskaars. Teken 
van Gods licht in ons midden. 
 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,     
 
    ds. Carolina Koops-Verdoes 
 
 
KERKDIENSTEN 
* Zondag 9 april  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng 
Medewerker diaconie: mw. J. Antheunisse 
Organist:   Ton Senf 
1e collecte:   giro 555 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
Palmzondag, 5e zondag veertigdagentijd 
De kindernevendienst begint om 9.45 uur in het Wijkgebouw 
 
* Witte Donderdag 13 april Holysloot  19.30 uur 
Voorganger:   ds. Carolina Koops-Verdoes 
Ouderling:   mw. G. Breedijk   
Medewerker diaconie:  J. Honingh  
Organist:   Rob Verselewel  
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
Viering Heilig Avondmaal 
 
* Goede Vrijdag 14 april  Holysloot  19.30 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling:   mw. I. Spelt 
Diaken:    K. Schouten 
Organist:   Rob Verselewel   
Autodienst:   fam. Spelt 
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* Pasen Zondag 16 april  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Carolina Koops-Verdoes  
Ouderling:    G. Bechger 
Medewerker diaconie:  mw. J. Antheunisse 
Organist:   Rob van der Veen 
1e collecte:   Jeugdwerk JOP 
Autodienst:   G. Bechger 
“Paaskoffie” vanaf 9.30 uur  
 
* Zondag 23 april  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   mw. Florisca van Willegen, Uithoorn 
Medewerker eredienst:  mw. E. Westerneng  
Diaken:   Chr. van Zanten 
Organist:   Rob van der Veen 
1e collecte:   Eredienst en kerkmuziek 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
 
* Zondag 30 april    Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Eugène Baljet, Monnickendam 
Ouderling:    mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie: J. Honingh 
Organist:    Rob Verselewel 
1e collecte:   De Regenboog 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
* Zondag 7 mei    Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   dhr. W. Vreeken, Amstelveen  
Ouderling van dienst:  mw. I. Spelt 
Diaken:    K. Schouten 
Organist:   Niek Hartog 
Collecte:   Missionair werk en kerkgroei  
Autodienst:   fam. Spelt 
 
* Zondag 14 mei   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  G. Bechger 
Medewerker diaconie:  mw. J. Antheunisse 
Organist:   Rob van der Veen 
1e collecte:   Project Hoeboeh  
Autodienst:   G. Bechger 
 
* Zondag 21 mei  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   dhr. Maarten Hameete, Leiden  
Medewerker eredienst:  mw. E. Westerneng  
Diaken:   Chr. van Zanten 
Organist:   Ton Senf 
1e collecte:   ASAPE Noord-Kameroen: fietsenplan 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
 
* Hemelvaartsdag 25 mei Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling:    mw. G. Breedijk  
Medewerker diaconie: J. Honingh 
Organist:   Diana de Haan 
1e collecte:   Kerk in Actie Myanmar 
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Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
* Zondag 28 mei  Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   Stefan Honing 
Ouderling:    mw. I. Spelt  
Diaken:   K. Schouten 
Organist:   Rob Verselewel 
1e collecte:   Edukans 
Autodienst:   fam. Spelt 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 9 april is het palmzondag. De kinderen gaan vanaf 9.45 uur palmpasenstokken 
versieren in het wijkgebouw. We lezen deze zondag over de intocht van Jezus in Jeruzalem, 
Matteüs 21:1-11. 
Op Witte Donderdag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal aan tafel. We lezen deze 
avond Johannes 13:1-15. 
Op Goede Vrijdag is er een sobere viering waarin bij beelden van een kruisweg het 
lijdensverhaal van Jezus wordt verteld. We doven het licht van de Paaskaars. 
Pasen is een feestelijke dienst vol blijdschap. Al zingend wordt de nieuwe Paaskaars 
binnengedragen. We lezen Johannes 20:1-18 en Exodus 14:9-14. We beginnen deze 
morgen met feestelijke paaskoffie, vanaf 9.30 uur. Van harte welkom! 
Op zondag 23 april zal Floriscea van Willegen uit Uithoorn bij ons voorgaan.  
Zondag 30 april is er een ruildienst tussen ds. Eugène Baljet en ds. Carolina Koops-Verdoes. 
Ds. Eugène Baljet zal in Holysloot voorgaan en ds. Carolina Koops-Verdoes in 
Monnickendam. Het is goed om zo als collega’s elkaars gemeente te leren kennen en de 
gemeenten de predikanten uit de omgeving. 
Zondag 7 mei gaat W. Vreeken uit Amstelveen bij ons voor. 
Zondag 14 mei lezen we Johannes 16:5-15. Waar ga je heen? 
Op Hemelvaartsdag komen we om 10.00 uur samen in het Witte Kerkje. We lezen dan Lucas 
24:49-53. 
Op zondag 21 mei gaat Maarten Hameete uit Leiden bij ons voor.  
 
PALMPASENSTOKKEN 
Op zondag 9 april, om kwart voor 10 zijn de kinderen weer van harte 
welkom in het wijkgebouw. Ze gaan daar een palmpaasstok versieren. 
Het begint met een kaal houten kruis, dat wordt vrolijk versierd en er 
wordt van alles ingehangen. Als je de palmpaasstok versierd hebt, kun je 
het verhaal over Jezus vertellen, van de intocht in Jeruzalem tot aan 
Pasen. Aan het eind van de kerkdienst gaan de kinderen naar de kerk en 
laten daar hun prachtige palmpaasstokken zien. Kinderen die mee willen 
doen, kunnen zich aanmelden, graag uiterlijk vrijdag 7 april bij ds. 
Carolina, tel. 8457369, c-koops@live.nl. Wie de kinderen wil helpen bij 
het versieren van de palmpasenstokken, kan zich ook bij haar 
aanmelden. Zeker jonge kinderen kunnen wel wat hulp gebruiken! 
 
COLLECTE HOEBOEH 14 MEI 
Deze collecte zal worden toegelicht door dhr. Piet en Ineke de Boer, die in april weer 
terugkeren van hun reis naar Moldavië en Roemenië. 
De stichting Hoeboeh is in 2015 gestart met twee nieuwe kleinschalige projecten in 
Moldavië, in de dorpen Rascaiti en Purcari.  
Enkele leden van de groep Hoeboeh komen sinds maart 1991 met hulpgoederen in 
Roemenië rondom de grote plaats Brasov. Inspiratiebron in die tijd was het zien van beelden 
van schrijnende armoede en leed, gefilmt door de EO aan het einde van het jaar 1989, vlak 
voor de val van Ceausescu. 
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In het jaar 1996 richtten enkele mensen de groep Boeh (Buurtschap Overleek En Helpers) 
op en werd begonnen met echt gerichte hulp. De nodige hulpgoederen niet te veel naar één 
project en niet te weinig naar een ander project. Enkele jaren later werd Boeh, veranderd in 
stichting Hoeboeh (Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek En Helpers). 
Alle medewerkers helpen Hoeboeh op vrijwillige basis, en Hoeboeh mag zich gelukkig 
prijzen dat er altijd voldoende enthousiaste vrijwillig(st)ers zijn, met verschillende kerkelijke 
achtergronden, maar ook door mensen zonder kerkelijke achtergrond. Wij vinden het fijn dat 
er met deze verschillen geen belemmeringen zijn om het evangelie van Jezus Christus te 
helpen verbreiden in woord en daad. Hoeboeh wil zich blijven inzetten voor de sociaal 
zwakkere- en achtergestelde mede mens in Oost Europa. 
 
OPBRENGST COLLECTE VESPER 
Tijdens de vesper op 20 maart in het Witte Kerkje hebben we gecollecteerd voor de Stichting 
Newbornlife. Een stichting die Afrikaanse vrouwen met de schrijnende gevolgen van VVF 
helpen. Vesico Vaginal Fistula is een ‘gat’ in de blaas door een bevalling die te lang duurt. 
Door een operatie begint er een nieuw leven voor deze vrouwen. Deze collecte heeft € 216, 
75 opgebracht. Onze hartelijke dank voor de gulle giften.  
 
EINDEXAMENS 
Voor sommige scholieren breekt er straks een spannende periode aan, de examentijd. We 
wensen hen succes bij het leren voor de vakken en het maken van de examens. We hopen 
met hen dat de vlag straks buiten kan hangen.  
 
MEELEESKRING 
De meeleeskring komt op maandag 10 april weer bij elkaar. We zullen dan Johannes 13:1-
15 met elkaar lezen en bespreken. Dat is de tekst die op Witte Donderdag centraal zal staan. 
We lezen de tekst in verschillende vertalingen. We benoemen wat ons opvalt in de tekst, 
welke vragen de tekst bij ons oproept, we vragen ons af hoe we de tekst met ons eigen leven 
kunnen verbinden. Voorkennis en voorbereiding is niet nodig. Wie wil meedoen is van harte 
welkom van 13.30-14.30 uur in de pastorie op maandag 10 april.  
 
GOD VOOR BEGINNERS 
Een dag later komt de groep God voor beginners bij elkaar. We zijn bezig met het lezen en 
bespreken van het boekje En dan nog dit. Wandelen met God van ds. Nico ter Linden. Al 
lezende bespreken we het boekje. We beginnen om 19.00 uur met een warme maaltijd en 
gaan dan vanaf 20.15 uur verder met het boekje. We ronden uiterlijk 22.00 uur het gesprek 
af. Wie zin heeft om mee te doen of meer informatie wil kan contact opnemen met ds. 
Carolina, tel. 8457369, c-koops@live.nl.  
 
HUISKAMERGESPREKKEN 
Het thema van de huiskamergesprekken is dit jaar: Deel je leven? Met wie deel je je leven en 
wat deel je dan met elkaar? Iedereen is van harte welkom bij deze ontmoetingen. Op 
donderdagavond 20 april, om 20.00 uur bij Jacob Honingh en Jannet Antheunisse of 
vrijdagmiddag 21 april, om 14.30 uur bij Everdien Westerneng.  
Graag uiterlijk 18 april aanmelden bij ds. Carolina, tel. 8457369, c-koops@live.nl. Als u 
vervoer nodig heeft, kunt u dat aangeven, dan wordt daarvoor gezorgd.  
 

 
CELLOCONCERT IN DE STILLE WEEK 
Soliste Irene Kok speelt uit de cellosuites van J.S. Bach 
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Sober, enkel het hoogst nodige: stilte en daarin dan het lied dat de cello zingt.  
Onontwijkbaar.  Het is daar tussen instrument en ziel, tussen de celliste en wie gekomen is 
om te horen. 
Op 11 april, de dinsdag in de Stille Week, speelt Irene Kok uit de fameuze cellosuites van 
Bach. Een klein uur, waarin de drukte van de wereld en in jezelf even hun plaats gewezen 
krijgen. 
Celliste Irene Kok rondde in 2016 haar master studie af aan het conservatorium van 
Amsterdam bij Jeroen den Herder. Momenteel studeert ze aan de Universität für 
darstellende Kunst in Wien bij professor Reinhard Latzko. Ze was succesvol bij meerdere 
concoursen waaronder een eerste prijs bij het Prinses Christina concours. Ze is laureaat 
van ‘The 17th Kiejstut Bacewicz International Chamber Music competition’ in Polen en York 
Early Music competition en de eerste prijs tijdens het Euroconcours cello. 
Irene bespeelt een Capicchioni uit Cremona die haar ter beschikking is gesteld door het 
Nationaal Muziekinstru-menten Fonds.  
 
Datum: Dinsdag 11 april. 
Plaats: Lutherse Kerk, Zuideinde 39, Monnickendam.  
Tijd: 20.30-21.30 uur. Koffie vanaf 20.00 uur. Vrij toegang, collectebus bij uitgang. 
 
FILM IN ZUIDERWOUDE  
Afgelopen zomer kwam deze verfilming van het boek van Jan Siebelink in de bioscoop. We 
wilden er toen met een groepje heen, maar helaas was het aantal voorstellingen nogal 
beperkt en is het toen niet gelukt.  
Op 18 april kijken we de film alsnog in de kerk van Zuiderwoude. We volgen tuinder Hans 
Sievez in zijn geloofsontwikkeling. Steeds meer komt hij onder de invloed van evangelist 
Jozef Mieras, en steeds verder raakt hij verwijderd van zijn vrouw Margje, zijn gezin en 
zichzelf. Calvinisme op zijn zwartst in een verfilming van een aangrijpend boek. 
We beginnen om 19:30 uur met de film, en voor wie dat wil is er na afloop gelegenheid om 
nog even na te praten. 
  
Dinsdag 18 april 
Kerk, Zuiderwouder Dorpsstraat 1,  
Zuiderwoude.  
Aanvang 19.30 uur.  
Toegang is vrij, collectebus bij de uitgang.  
 
ZONDAG 21 MEI KUNST IN DE KERK CONCERT: FRIEDRICH UND DIE NIEDERLIEDER  
Friedrich Hlawatsch (zang / viool) presteert het ongelooflijke: met zijn fraaie vertalingen in het 
Duits van Nederlandse klassiekers als Ketelbinkie, Twee motten en de Troika bewijst hij hoe 
rijk de taal van het Nederlandse origineel is. Friedrich treedt op met een band met 
muzikanten Rob Stoop, Peter Wassenaar, Louis Ter Burg, en zangeres Mieke 
Stemerdink. http://www.dieniederlieder.nl 
Het programma wordt gepresenteerd door muzikant/radiomaker Abel de Lange die ook bij 
ieder concert op zijn pick-up plaatjes vooraf en in de pauze draait. Per concert zijn er 75 
kaarten beschikbaar, reserveren is aan te raden! 
Meer informatie via http://holysloot.nl/kunst-in-de-kerk/ 
https://www.facebook.com/HolyslootKunstindeKerk/ 
Locatie: Witte Kerkje, Dorpsstraat , Holysloot, 1028 BE Amsterdam 
Aanvang 15.00 uur, Toegang 10 euro incl. koffie, thee en koekjes – kinderen tot 12 jaar 
gratis entree 
Tickets reserveren kan via: http://holysloot.nl/kunst-in-de-kerk/ 
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VERSLAG GENERALE SYNODE 17-18 NOVEMBER 2016 (DEEL 4) 
Op 17 en 18 november vergaderde de Generale Synode van de Protestantse Kerk in het 
nieuwe Hydepark in Doorn. Als afgevaardigde van de classis Edam-Zaandam was ik erbij 
aanwezig.  
 
Profiel classispredikant 
Duidelijk is dat in de nieuwe kerkstructuur de classispredikant een belangrijke rol gaat 
spelen. De visitatie oude stijl gaat verdwijnen, beperkt zich in de toekomst tot bijzondere 
visitatie, en krijgt een rol in het organiseren en stimuleren van ontmoetingen van gemeenten 
in de regio. De classispredikant zal contact onderhouden met de gemeenten, predikanten en 
kerkelijk werkers in de classis. Een zware, belangrijke taak waarvoor wel ‘charisma’ nodig is. 
Het aan de synode voorgelegde conceptprofiel werd synodebreed als te functioneel en wat 
managersachtig beoordeeld. Vooral het aspect van ‘geestelijk leiderschap’ komt tekort. Het 
profiel zal dan ook danig worden aangepast. Helder is dat er een algemeen profiel komt voor 
alle elf classispredikanten, maar dat een regio vrijheid krijgt om het profiel enigszins in te 
kleuren al naar gelang de wensen die in een regio leven. 
 
Consideratieronde 
Het is m.i. van groot belang, dat u als classis en kerkenraadsleden uw achterban informeert 
over enkele grote consideratierondes die er aan komen. U heeft als kerkenraad en classis 
echt wat te zeggen! Het is taaie kost die velen het liefst naast zich neer leggen, maar dat is 
niet terecht. Niet alles raakt u als plaatselijke gemeente direct, maar veel ook zeker wél. We 
moeten er met elkaar even doorheen, om daarna weer ruimte te krijgen voor waar onze kerk 
via Kerk 2025 echt op wil inzetten: het geloofsgesprek, terug naar de kern, naar de bron. 
 
Werkbegeleiding predikanten 
Dit punt stond niet op de agenda, maar is toch via een motie ingebracht. Even een stukje 
context: in de synodevergadering van april 2016 is uitvoerig het nieuwe Beleidsplan van de 
Dienstenorganisatie van onze kerk besproken. Als voorzitter van een Commissie van 
Rapport heb ik toen vrij kritisch gesproken over de opheffing van de kerkelijke adviespraktijk 
(gemeenteadviseurs). Bezuinigen is nodig, maar waarom op de gemeenteadvisering? Deze 
beleidskeuze is niet meer terug te draaien. In het Beleidsplan werd met geen woord gerept 
over de opheffing van de Werkbegeleiding voor predikanten (en kerkelijk werkers). In de 
Kleine Synode heb ik daar scherpe woorden over gesproken aan het adres van de directeur, 
dhr. Feenstra. Via een motie kwam dit punt terug in deze synode. Ook nu bleek dat dit beleid 
niet meer kan worden teruggedraaid. Ik heb de vérgaande motie geïnterpreteerd als ‘motie 
van treurnis’: je hebt er niks aan, maar je spreekt als synode wel je gevoel uit. Dit gevoelen 
werd opgepakt door moderamen en Dienstenorganisatie. Maar helaas is deze vorm van 
werkbegeleiding passé. M.i. een verarming. 
Uiteraard ben ik bereid om punten uit dit verslag nader toe te lichten, indien gewenst. 
 
ds. Martien Pettinga, afgevaardigde naar de generale synode namens de classis Edam-
Zaandam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

  

  
   
  

    
 
 
 
   Wilt u uw advertentie hier? 
 
   Neem dan contact op met dhr. 
   Willem Kuiper, tel. 4904262. 

 

 


