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DE WIND WAAIT 
 
Op het speelveldje naast ons huis zie je soms mensen aan het vliegeren. De ene keer lukt 
dat wat beter dan de andere keer. Is er voldoende wind? Als het lukt het om de vlieger de 
lucht in de krijgen, dan is het een prachtig gezicht. Je ziet de wind in het plastic van de, vaak 
mooi gekleurde, vlieger en je ziet de spanning op de touwen. De vliegeraar houdt de vlieger 
goed in de gaten en trekt weer even aan de touwen als dat nodig is. Wind heb je nodig om 
de vlieger in beweging te krijgen.  
We vieren straks het Pinksterfeest. De leerlingen van Jezus zijn in Jeruzalem en wachten tot 
de Heilige Geest over hen komt. Jezus heeft hen dat belooft. Dan vult het huis waar ze zijn 
zich met het geluid als van een hevige windvlaag. Die wind zet wat in gang daar in huis. 
Zoals die vlieger in beweging wordt gezet door de wind, zo worden hier de leerlingen in 



 

 

beweging gezet door Gods Geest. God brengt wat in gang. Iets wat van grote betekenis is 
voor mensen die geloven. 
De leerlingen gaan naar buiten toe. In de stad Jeruzalem wonen mensen uit verschillende 
volkeren op aarde. De leerlingen worden in beweging gezet en ze gaan naar buiten toe. 
Maar ook innerlijk worden ze in beweging gezet. Ze gaan vertellen aan ieder die maar horen 
wil, aan iedereen, waar ze ook maar vandaan komen. Ze gaan vertellen over Jezus, wat Hij 
heeft gezegd, wat Hij heeft gedaan, hoe Hij is gestorven, maar ook dat Hij is opgestaan. Ze 
vertellen over God.  
De vlieger is op de grond zichtbaar voor de mensen die er dichtbij staan. Maar als die vlieger 
hoog in de lucht hangt is die van verre zichtbaar, voor nog meer mensen. Zittend op het 
terras kun je de vlieger in de lucht zien hangen, door de wind. 
Zo zet hier op het Pinksterfeest Gods Geest mensen in beweging om te vertellen over Jezus. 
En zo wordt het goede nieuws van Jezus en God verspreid over de hele wereld. Vanuit het 
ene huis gaat het de hele wereld over, door Gods Geest. 
 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,     
 
    ds. Carolina Koops-Verdoes 
 
 
 
 
KERKDIENSTEN 
* 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 
  
* Pinksteren 4 juni  Zuiderwoude 10.00 uur 
Voorgangers:   ds. C. Kremer-Elzinga en ds. C. Koops-   
 Verdoes 
Ouderling:   mw. I. Spelt 
Autodienst:   contactpersoon ds. Carolina 
 
* Zondag 11 juni   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. H. de Roest, Amersfoort 
Ouderling:    G. Bechger 
Medewerker diaconie:  mw. J. Antheunisse 
Organist:   Ton Senf 
1e collecte:   Werelddiaconaat 
Autodienst:   G. Bechger 
 
* Zondag 18 juni   Holysloot  19.30 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes  
Medewerker eredienst:  mw. E. Westerneng 
Diaken:    Chr. van Zanten 
Organist:   Rob v.d. Veen 
1e collecte:   Binnenlands diaconaat 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
Viering Heilig Avondmaal 
 
 



 

 

* Zondag 25 juni   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. R.J. van Amstel, Zunderdorp 
Ouderling:   mw. G. Breedijk   
Medewerker diaconie:  J. Honingh  
Organist:   Niek Hartog 
1e collecte:   Waterlandproject 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
* Zondag 2 juli   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling:   mw. I. Spelt 
Diaken:    K. Schouten 
Organist:   Ton Senf  
1e collecte:   Jeugdwerk Protestantse Kerk 
Autodienst:   fam. Spelt 
Zangdienst 
 
* Zondag 9 juli   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling:   G. Bechger 
Medewerker diaconie:  mw. J. Antheunisse 
Organist:   Rob Verselewel   
1e collecte:   Kerk in Actie: Ghana 
Autodienst:   G. Bechger 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 4 juni is het Pinksteren. Vorig jaar hebben we deze zondag in onze kerk gevierd 
samen met de Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam. Deze Pinksterzondag gaan wij 
naar Zuiderwoude toe. Ds. Charlotte Kremer-Elzinga en ds. Carolina Koops-Verdoes gaan 
gezamenlijk voor in deze dienst. Wie vervoer nodig heeft of wie nog ruimte in de auto over 
heeft voor passagiers kan dat doorgeven aan ds. Carolina, tel. 8457369, c-koops@live.nl. 
Wie zin heeft om naar Zuiderwoude te wandelen kan dat ook aan haar doorgeven. 
Zondag 11 juni gaat ds. Henk de Roest voor, een weerzien met zijn eerste gemeente. 
Zondag 18 juni vieren we het Heilig Avondmaal. We lezen uit het Bijbelboek Matteüs, 
namelijk 9:35-10:15. Jezus stuurt zijn leerlingen op pad, om overal het verhaal van Jezus en 
God te gaan vertellen en mensen helpen die dat nodig hebben. 
Zondag 25 juni gaat ds. Robert-Jan van Amstel uit Zunderdorp bij ons voor. 
Zondag 2 juli zal er een zangdienst zijn. Meer informatie vindt u verderop in het kerkblad. 
  
ZANGDIENST  
Op zondag 2 juli is er een zangdienst, waarbij de liederen weer door iedereen aangedragen 
kunnen worden. De liederen kunnen gekozen worden uit verschillende bundels. Johannes de 
Heer, Evangelische Liedbundel, Nieuwe Liedboek, Liedboek 1973 enz. Uit de aangedragen 
liederen wordt een keuze gemaakt en ook de schriftlezing zal daarbij uitgezocht worden. We 
beginnen al voor de dienst met zingen, dus kom gerust iets eerder naar de dienst. De 
liederen kunnen uiterlijk zondag 25 juni doorgeven worden aan ds. Carolina, via de lijst in de 
kerk, per mail of telefoon. 
 
LITURGISCHE KLEDEN 
Op de avondmaalstafel ligt altijd een kleed (antipendium) in de kleur van het kerkelijk jaar: 
wit, groen, paars of rood. Het witte kleed was na verloop van jaren niet helemaal wit meer en 
ook het groene kleed, dat vaak op tafel ligt, was niet mooi meer. Mw. Krijnie Schouten-
Breedijk heeft met veel geduld en precisiewerk van de binnenkant van de kleden weer mooie 
kleden gemaakt met bijpassende symbolen. Onze hartelijke dank voor zoveel minuscule 
steekjes, tijd en energie. Het resultaat is prachtig. 



 

 

 
EINDEXAMENS 
De schoolexamens  zijn  weer  van  start  gegaan.  Veel examens zijn al weer gemaakt en 
daarna is het wachten op de uitslag. Hopelijk zullen we weer veel vlaggen zien wapperen als 
teken dat het diploma is behaald. Wij  wensen alle  examenkandidaten  heel  veel  sterkte  
toe  in  deze spannende tijd. Weet  u  welke  jongeren examen doen? Laat het ons weten, 
dan kunnen wij aandacht aan hen besteden als de uitslagen bekend zijn. 
 
WORLD SERVANTS MONNICKENDAM 
Hartelijk dank voor de extra gift van € 165,20 die wij van de Protestantse Gemeente 
Ransdorp-Holysloot hebben ontvangen, naast de bijdrage van € 500,00 voor de hulp bij 
Samen Eten! We zijn heel blij met jullie steun voor ons project in Malawi. Hierdoor zijn we 
weer een stapje dichterbij ons doel gekomen.  
Mede dankzij jullie steun kunnen wij deze zomer meehelpen aan het verbeteren van de 
opleiding van de kinderen van Mkumbanjara. Nogmaals hartelijk bedankt!  
  
Met vriendelijke groeten namens World Servants Monnickendam,  
Vincent en Lucas Lageweg  
 
MEELEESKRING 
Maandagmiddag 12 juni komt de meeleeskring voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar. We 
lezen Matteüs 9:35-10:15, over Jezus die zijn leerlingen uitzendt. We lezen de tekst en 
vergelijken verschillende Bijbelvertalingen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over wat 
ons opvalt in de tekst, welke vragen de tekst bij ons oproept, of en hoe wij een verbinding 
zien tussen de tekst en ons dagelijks leven. Soms komen we tot antwoorden, soms blijft het 
bij vragen. Voorkennis en voorbereiding is niet nodig. Wie wil meedoen is van harte welkom 
van 13.30-14.30 uur in de pastorie.   
 
GOD VOOR BEGINNERS 
Een dag later komt de groep God voor beginners bij elkaar. We gaan voor de laatste keer dit 
seizoen verder met het lezen en bespreken van het boekje En dan nog dit. Wandelen met 
God van ds. Nico ter Linden. 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.  
 
SAMEN ETEN 14 JULI 
Op vrijdagavond 14 juli staan de kerkdeuren open en zijn de tafels feestelijk gedekt. 
Iedereen is van harte welkom, inwoners van Ransdorp en Holysloot, en daarbuiten, jong en 
oud…. Het menu is nog een verrassing. Wie wel mee wil helpen koken, kan dat bij 
aanmelding doorgeven. Graag weten we hoeveel mensen er komen, vandaar graag uiterlijk 
dinsdag 11 juli aanmelden bij ds. Carolina Koops-Verdoes, tel. 8457369, c-koops@live.nl of 
bij Ineke Spelt, tel. 6368846, fam.spelt@kpnmail.nl  Tenslotte horen we het graag als we 
rekening moeten houden met een allergie of dieet. Mocht u willen komen, maar geen vervoer 
hebben, dan wordt daar voor gezorgd. U kunt dit bij het opgeven doorgeven. Voor een 
vrijwillige bijdrage staat er een collectebus. Iedereen is van harte uitgenodigd.  
 
11 JUNI KUNST IN DE KERK: FERNANDO LAMEIRINHAS 
Een van de iconen van de wereldmuziek in Nederland. In Een fado voor mijn vader vertelt en 
bezingt Fernando Lameirinhas zijn familie- en muzikale geschiedenis. Meer informatie vindt 
u op www.lameirinhas.net. 
Het concert begint om 15.00 uur en vindt plaats in het Witte Kerkje in Holysloot. De toegang 
is 10 euro inclusief koffie en thee in de pauze. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree. Een 
kaartje reserveren kan via de website www.holysloot.nl.  
 



 

 

WATERLAND KERKENLAND: 17 EN 18 JUNI, 24 EN 25 JUNI.  
Muzikale fietsroutes door het prachtige Noord-Hollandse landschap, naar kerkjes, waar u op 
muzikale intermezzo's wordt getrakteerd. 
Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot zigeunermuziek en van chansons tot brass-
music.  
De tocht op 17 en 18 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam, Ransdorp en 
Holysloot. Op 24 en 25 juni, fietsen we langs de kerkjes van Zuiderwoude, Uitdam, Broek in 
Waterland en de R.K. Kerk van Monnickendam. 
De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk heel uur, 13.00, 
14.00, 15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk langs de route een concertje. Ieder concertje 
duurt 20 minuten. 
U geniet van de muziek, kunt even heerlijk uitrusten en hebt dan weer voldoende energie en 
alle tijd om naar de volgende kerk te fietsen. 
Beide routes zijn ongeveer 18 kilometer. De afstand tussen de kerken- tussen de drie en vijf 
kilometer- maakt het heel goed mogelijk om van kerk tot kerk te fietsen. 
Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 7,50. Verkrijgbaar tijdens 
het fietsweekend bij iedere deelnemende kerk. Vanaf 1 juni ook in de voorverkoop bij 
boekhandel NIMO in Monnickendam. Er kunnen geen plaatsen worden gereserveerd. Voor 
kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. 
Wie het leuk vindt om op zaterdagmiddag 17 juni of zondagmiddag 18 juni, of een deel van 
de middag, in de kerk van Ransdorp of Holysloot te zitten, kan contact opnemen met Gerard 
Bechger, tel. 4904269 (Ransdorp) of Ineke Spelt, tel. 6368846 (Holysloot). 
 
VERSLAG GENERALE SYNODE 20-21 APRIL 2017 (DEEL 1) 
Op 20 en 21 april vergaderde de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Lunteren. 
Voor het laatst in Congreshotel De Werelt. Voortaan zullen de synodevergaderingen 
gehouden worden in Nieuw Hydepark in Doorn. Als afgevaardigde van de classis Edam-
Zaandam was ik erbij aanwezig.  
 
Kerk 2025 en Kerkordewijzigingen 
De classicale vergaderingen zijn druk bezig (geweest) met de consideraties die betrekking 
hebben op Kerk 2025. Het zal u niet zijn ontgaan: We zitten als kerk momenteel in een 
reorganisatieproces. Dat houdt ons nog wel even bezig. Maar het gaat om de geestelijke 
vernieuwing van de kerk: Back to basics, terug naar de Bron van ons geloof en ons kerk-zijn. 
Het is goed om dit voortdurend duidelijk te communiceren, ook in de classis, de kerkenraden 
en de gemeenten. 
De consideraties zullen in een extra synodevergadering in september worden ‘gewogen’. 
Dan zal blijken of de eerste ronde kerkordewijzigingen er ongeschonden doorkomt, of dat de 
overwegingen vanuit de basis leiden tot min of meer ingrijpende aanpassingen. Op dit 
moment is daar nog weinig over te zeggen. Het is helder, dat de generale commissie van de 
kerkorde, moderamen en synode de stem vanuit de basis zeer serieus zullen nemen. 
Ook in deze synodevergadering stond veel in het teken van de kerkorde. Juist daarom had 
het moderamen bewust ook agendapunten van heel andere aard opgevoerd, waardoor het 
tot een gewaardeerde afwisseling kwam van typische ‘regelzaken’ en inhoudelijk gesprek. 
Veel van wat er besproken en besloten is, kunt u op de website van de PKN vinden. Ik 
probeer in dit verslag een persoonlijke impressie te geven, zoals u dat van mij gewend bent. 
 
Gemeente 2025 
a. Voorafgaande aan de kerkordelijke zaken, bezonnen we ons op de presentatie Op Hoop 
van Zegen. Ontwikkelingen, geleerde lessen na acht jaar pionieren. Er zijn nu 91 
pioniersplekken. Pionieren is inmiddels breed omarmd in onze kerk. Het gaat om nieuwe, 
creatieve, experimentele vormen van kerk-zijn voor mensen die niet (meer) naar de kerk 
gaan. Pioniersplekken zoeken aansluiting bij de context. Ze zijn niet bedoeld om mensen te 
trekken naar een gevestigde gemeente, al is er wel vaak sprake van goede samenwerking. 
Onderzoek leert, dat pioniersplekken vooral mensen uit de leeftijdsgroepen 20-40 en 40-60 



 

 

jaar trekken. Veel initiatieven zijn nog kwetsbaar. Het kost tijd om ze te laten ‘landen’. De 
uitdaging is om ze bestendig te maken in een zo licht mogelijke organisatiestructuur.  
b. Sake Stoppels en Nynke Dijkstra – klinkende namen in het missionaire werk – 
presenteerden een nieuw boek Back to basics. Zeven cruciale vragen rond missionair kerk-
zijn. Dit boek kan ons helpen om de inhoudelijke gesprekken waar Kerk 2025 op doelt, te 
verdiepen.  
c. Op vorige synodevergaderingen zijn er kritische noten gekraakt over het wegbezuinigen 
van de gemeenteadviseurs. Wat hebben we nog wèl? Inmiddels is er op het Landelijk 
Dienstencentrum in Utrecht een heel team aan de slag gegaan, bedoeld om de gemeenten 
te adviseren en bij te staan bij zo ongeveer alle vragen die denkbaar zijn. Er wordt 
samengewerkt met tal van partners, zodat er steeds meer expertise voorhanden is. Wie met 
een vraag komt, krijgt binnen twee dagen antwoord. Het team is ook in de avonduren 
beschikbaar. Met name richt dit adviesteam zich op de thema’s geloofsoverdracht, missionair 
gemeente-zijn en kernen van geloven, maar zoals gezegd: alle vragen en problemen kunnen 
ingebracht worden. Deze presentatie heeft veel van mijn bezorgdheid weggenomen na het 
slikken van de opheffing van het beproefde traject van gemeenteadvisering. De 
Dienstenorganisatie van onze kerk maakt er echt werk van en dat mag ook wel eens worden 
gezegd! 
 
Ethische bezinning 
Elk jaar bezint de synode zich op een ethisch vraagstuk, liefst iets wat in de actualiteit speelt. 
In de PKN beleidsnota De hartslag van het leven wordt de verbinding tussen geloof en ethiek 
nadrukkelijk gelegd. De synode ziet nu af van het aanvaarden van uitgewogen rapporten en 
brochures. Die blijken niet te werken. Gekozen is voor bezinnende gesprekken in de synode, 
die als voorbeeld kunnen dienen voor gesprekken in kerkenraden en gemeenten. 
Deze keer stond ‘Veiligheid’ op de agenda. Niemand minder dan de spraakmakende 
professor Beatrice de Graaf was in ons midden voor een prikkelende inleiding. Drie 
stellingen uit haar betoog: (1) De kerk spreekt te weinig over het kwaad. Dit zou meer en 
reëler moeten. (2) Gelovigen moeten doordrongen zijn van het verschil tussen aardse, 
onvolkomen veiligheid (securitas) en de zekerheid van Gods genade (certitudo). (3) De kerk 
moet haar gelovigen oproepen meer werk te maken van de heilige strijd. Wij zijn geen kerk 
van watjes. 
Zeer actuele problematiek, die door een forum, aangevuld met scriba René de Reuver en 
burgemeester Jos Wienen van Haarlem (voorzitter Ver. Ned. Gemeenten m.b.t. asiel en 
integratie) in samenspraak met synodeleden indringend aan de orde werd gesteld. 
 
Voor ik toe kom aan kerkordelijke zaken, een kort overzicht van andere agendapunten: 
• Benoemingen – deze worden altijd ‘in comité’ behandeld (achter gesloten deuren); 
daar meld ik dus niets over; de belangrijkste benoemingen betreffen een docente en 
hoogleraar aan de Prot. Theologische Universiteit. 
• Verwelkoming van, presentatie door en zegening van nieuwe proponenten 
(aankomende predikanten) en kerkelijk werkers. 
• Enthousiaste presentatie van de Federatie van Diaconieën. 
• De campagne ‘Geloven en Delen’ van Kerk in Actie: deze actie (het  verscheuren van 
een portret van Jezus) levert in den lande zeer uiteenlopende reacties op, zo ook in de 
synode; de bedoeling van de campagne was om te confronteren, niet om te kwetsen, ingezet 
op de vraag hoe je als kerk relevant kunt zijn in de samenleving. 
• Bezinnend gesprek over Categoriaal Pastoraat (studenten-, binnenvaart-, 
koopvaardij-, doven-, luchthavenpastoraat). Allemaal belangrijke vormen van pastoraat, 
waarop helaas behoorlijk bezuinigd moet worden. Plaatselijke gemeenten kunnen soms tot 
nieuwe financiële ondersteuning komen. 
• Vereenvoudiging wijziging ordinanties: Dit is eerder in onze classis aan de orde 
geweest en is nu in tweede lezing en dus definitief door de synode vastgesteld. De synode 
kan besluiten om een ordinantiewijziging vast te stellen zonder consideraties vanuit de basis. 
Dit kan alleen wanneer het evident is dat het om een kleine aanpassing gaat én wanneer alle 



 

 

geldig uitgebrachte stemmen in de synode ervóór zijn. Als één synodelid wil dat de wijziging 
ter consideratie wordt voorgelegd, dan gebeurt dat. Besloten is verder, dat deze 
vereenvoudiging pas geëffectueerd wordt als de reorganisatie in het kader van Kerk 2025 is 
voltooid, om de mogelijke suggestie weg te nemen dat de synode wijzigingen er even snel 
doorheen wil drukken. Dat is op geen enkele manier het geval. 
• Opening en sluiting van de dagen. Deze liturgische, meditatieve momenten ervaar ik 
altijd als verrijkend, juist omdat de breedte van onze kerk erin tot uitdrukking komt. Heel 
bijzonder vond ik het afsluitende avondgebed op vrijdag, na lange synodedagen een 
indringend moment van stilte en inkeer, tot de Eeuwige en je eigen ziel.  
 
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. 

 

 


