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Juli – Augustus 2017 
 
 
 
 

KIEZEN 

Iedere dag maakt de mens keuzes. Het kunnen kleine keuzes zijn: wat doen we op onze 
boterham, gaan we eerst dit of eerst dat doen. Maar ook grotere keuzes. Keuzes voor de 
lange termijn, waarbij soms de gevolgen onduidelijk en niet helemaal te overzien zijn. 
Sommige keuzes maken we snel, aan andere keuzes gaat lang nadenken vooraf, soms 
slapeloze nachten.  
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In de bijbel staan verhalen over mensen die voor een keuze staan. Kies je zoals Lot voor 
datgene wat op het eerste gezicht mooi lijkt? Maar in het mooie land dat hij koos, lag wel 
Sodom. Kies je zoals Ezau voor de verlokkingen van het moment, de geurige linzensoep, 
maar je verliest je eerstgeboorterecht? Deze verhalen laten zien dat kiezen niet alleen iets 
van het moment is, maar dat keuzes ook in  de toekomst doorwerken.  
Het boeiende van de bijbel vind ik dat ze ons een spiegel voorhoudt en vraagt naar hoe wij in 
het leven staan en hoe wij zouden kiezen in zo’n situatie. Maken we als christenen andere 
keuzes? Heeft ons geloof invloed op onze keuzes? Zo ja, hoe dan?  
Soms lijkt het alsof geloven niet zoveel te maken heeft met de keuzes die we maken. Maar 
als we dan in gesprek gaan met mensen over onze keuzes en waarom we die hebben 
gemaakt, blijkt er soms meer achter te zitten dan je denkt. Dan blijkt dat de keuze voor 
milieu-vriendelijke producten niet alleen te maken heeft met zorg voor het milieu en het 
nageslacht, maar ook met Gods schepping.  
Als kerk is het belangrijk om samen te ontdekken hoe geloven gestalte krijgt in ons dagelijks 
leven. Hoe ons geloof bepaalt hoe we in het leven staan. In gesprekken kunnen we ons er 
soms van bewust worden hoe geloven ons leven doordrenkt. Kiezen doen we iedere dag. 
Soms is het goed om eens stil te staan bij de keuzes die we maken en waardoor we ons 
laten leiden bij het kiezen.  
 
Een goede zomer gewenst en een hartelijke groet vanuit de pastorie,     
    ds. Carolina Koops-Verdoes 
 
 
 
 
 
 
KERKDIENSTEN 
* 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 
 
* Zondag 16 juli   Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   dhr. W. Vreeken, Amstelveen 
Medewerker eredienst:  mw. E. Westerneng 
Diaken:   Chr. van Zanten 
Organist:   Niek Hartog 
1e collecte:   Roosevelthuis 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
  
* Zondag 23 juli   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling:   mw. I. Spelt 
Medewerker diaconie:  J. Honingh  
Organist:   Rob van der Veen 
1e collecte:   St. Ariane 
Autodienst:   mw. Hennie Breedijk 
 
* Zondag 30 juli   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   mw. Ellen Kok, Amsterdam  
Ouderling:   mw. G. Breedijk   



 

4 
 

Diaken:    K. Schouten 
Organist:   Diana de Haan 
1e collecte:   Waterlandproject 
Autodienst:   fam. Spelt 
 
* Zondag 6 augustus Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Liesbeth Baars, Zuidoostbeemster 
Ouderling:   G. Bechger 
 
Medewerker diaconie:  mw. J. Antheunisse 
Organist:   Niek Hartog 
1e collecte:   Plan Nederland 
Autodienst:   G. Bechger 
 
* Zondag 13 augustus  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Hans Reedijk, Ede 
Medewerker eredienst:  mw. E. Westerneng 
Diaken:   Chr. van Zanten 
Organist:   Rob van der Veen  
1e collecte:   Zending 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
 
* Zondag 20 augustus  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   mw. Florisca van Willegen, Uithoorn 
Ouderling:   mw. G. Breedijk  
Medewerker diaconie:  J. Honingh 
Organist:   Ton Senf 
1e collecte:   Dorcas 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
* Zondag 27 augustus Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling:   mw. I. Spelt   
Diaken:    K. Schouten 
Organist:   Diana de Haan 
1e collecte:   HIVOS 
Autodienst:   fam. Spelt 
Viering Heilig Avondmaal 
 
* Zondag 3 september   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling:   G. Bechger 
Medewerker diaconie:  mw. J. Antheunisse 
Organist:   Niek Hartog   
1e collecte:   Missionair werk en kerkgroei 
Autodienst:   G. Bechger 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 9 juli lezen we Matteüs 11:25-30, waarin die bekende woorden staan: “Komt tot Mij, 
allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”  
In de zomerperiode gaan verschillende bekende gastvoorgangers voor.  
Zondag 27 augustus vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. We lezen deze zondag 
Matteüs 16:21-27. Jezus zegt voor de eerste keer tegen zijn leerlingen dat Hij zal lijden. 
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EINDEXAMENS 
Er hingen weer verschillende vlaggen mét schooltassen in Ransdorp en Holysloot. Alle 
geslaagden feliciteren we van harte. Wie gezakt is wensen we volgend jaar een goede 
herkansing toe.  
 
POSTZEGELS EN (ANSICHT)KAARTEN 
Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen 
mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw ansicht- en 
geboortekaarten, postzegels in te leveren in de kerk of bij Truida van de Graaf of bij Krijna 
Schouten.  
Enkele tips: • Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van 
ansichtkaarten. • Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is 
een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor 
adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud 
papier. • Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton 
Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen. 
In 2016 hebben veel mensen met hartstocht, tijd en aandacht zich ingezet voor de 
inzamelingsactie van Kerk in Actie/GZB. En alle moeite is niet voor niets geweest. Onze 
verkopers hebben voor € 41.289 verkocht aan verzamelaars en handelaren. Een 
recordopbrengst voor partners van Kerk in Actie en Gereformeerde Zendingsbond.   
 
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.  
 
OPEN MIDDAG 22 AUGUSTUS 
In de zomerperiode is er op dinsdag 22 augustus een open middag: een kopje koffie of thee, 
gezelligheid, een praatje. Juist in de zomerperiode kan het stil zijn. Buurtgenoten en 
familieleden zijn op vakantie. Activiteiten staan op een laag pitje. Vandaar deze open middag 
zonder programma, de koffie en de thee staat klaar. Spelletjes zijn aanwezig, dus ook dat 
behoort tot de mogelijkheden. Iedereen is tussen 14.30 en 16.30 uur van harte welkom in het 
Wijkgebouw in Holysloot. Voor meer informatie: ds. Carolina, tel. 8457369, c-koops@live.nl. 
 
16 JULI CONCERT KUNST IN DE KERK: DAISY CHUTE EN ELIZABETH HUNTER 
Op zondag 16 juli is er weer een Kunst in de Kerk concert, deze keer met Daisy Chute (UK) 
en Elizabeth Hunter (USA) Multi-instrumentalist Daisy Chute (UK), gitaar, piano, ukelele, 
banjo, speelt eigen new folk songs. Bassist/songwriter Elizabeth Hunter (NYC) wordt 
geroemd om haar "indie-pop goodness," en “killer case of blue-eyed soul"  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! Locatie: Witte Kerkje, Dorpsstraat 30, 1028 BE 
Holysloot Aanvang 15.00 uur Toegang € 10,- incl. koffie, thee en koekjes, kinderen tot 12 
jaar gratis entree Tickets reserveren kan via https://holysloot.nl/events/concert-16-july-
daisychute/ meer info: http://holysloot.nl/kunst-in-de-kerk/ en Facebook: Holysloot Kunst in 
de KerK 
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VERSLAG GENERALE SYNODE 20-21 APRIL 2017 (DEEL 2) 
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.  
 
Kerkorde 
Nogal wat uren besteedden we aan nieuwe voorstellen van het generale college voor de 
kerkorde, een groep kerkordelijk begaafde mensen in onze kerk, die werkelijk met een 
enorme daadkracht de zaken waar het in Kerk 2025 om gaat, vertalen in kerkordetaal en 
aangepaste ordinantieteksten. Hoe je ook over de uitkomsten denkt, deze denk- en 
daadkracht is hogelijk te waarderen! Ik loop niet alles tot in details na, om de eenvoudige 
reden dat alles wat de synode nu ‘in eerste lezing’ heeft vastgesteld op de tafels komt van 
kerkenraden en classicale vergaderingen voor de aloude consideraties. We kunnen er straks 
weer goed tegenaan gaan! Het gaat dus om een tweede ronde.  
Ordinantie 2 komt daarbij aan de orde - over de gemeenten (lidmaatschap, benaming van de 
verschillende leden, ledenregister e.d.). Vervolgens Ordinantie 3 – over de ambten en 
andere diensten (wie zijn stemgerechtigd, kandidaatstelling e.d.). Daarna Ordinantie 4-6 – 
over de kerkenraad (minimum aantal, samenstelling, werkgroepen) en tenslotte Ordinantie 
11 – vermogensrechtelijke aangelegenheden.  
De punten die samenhangen met de eerste ronde, waarvan de consideraties dus nog niet 
zijn verwerkt, werden nu overgeslagen; het is beter om die te behandelen als de uitkomsten 
van de eerste ronde duidelijk zijn. 
Vanuit de synode lag er een stapel aan moties en amendementen op tafel. Soms leidde dat 
tot enige wijziging van de voorstellen. Zelf heb ik me o.a. druk gemaakt om het minimum 
aantal kerkenraadsleden, vooral met het oog op de kleine gemeenten. Voorgesteld wordt om 
het minimum te bepalen op zeven (nu acht), mijn amendement zette in op vier. Dit 
amendement haalde geen meerderheid, maar wel komt er een ruimere 
dispensatiemogelijkheid, en daar ben ik dan toch wel tevreden mee. 
In z’n algemeenheid kun je stellen, dat moties en amendementen vanuit de synode wel 
degelijk effect kunnen hebben. Het moderamen van de synode, bij monde van de scriba, 
heeft wel de neiging om alles zodanig te ‘masseren’ dat je de neiging voelt alles maar in te 
trekken; maar als je die neiging trotseert, dan kun je als gewoon synodelid toch wel wat 
successen boeken. Dit doet wellicht vermoeden dat het een kolossaal strijdtoneel is, zo’n 
synodevergadering, maar alles verloopt in een uiterst plezierige sfeer. En na afloop is er de 
borrel … of de tv-uitzending met Europees voetbal, waarbij je de top van onze kerk ook weer 
op een heel andere manier leert kennen …. 
 
Naar een cultuur van mobiliteit 
Hierop hebben de media zich vooral gefocust en dan vooral op de ’12 jaar termijn’. In de 
vorige synodevergadering is over dit punt uitvoerig van gedachten gewisseld. De synode is 
ervan overtuigd geraakt dat het spreken over mobiliteit van predikanten een goede zaak is. 
De huidige regel is, dat een predikant voor onbepaalde tijd wordt beroepen. Dat heeft voor- 
en nadelen. Een voordeel is bijvoorbeeld, dat er door de ‘stabilitas’ van de predikant een 
band kan groeien tussen gemeente en predikant. Voor de predikant houdt dit de zekerheid in 
van een sterke rechtspositie. Er zijn ook nadelen: gemeente en predikant kunnen op elkaar 
uitgekeken raken, of predikant en gemeente groeien in de loop der jaren inhoudelijk uit 
elkaar. Geen probleem, als de predikant een beroep naar elders aanneemt. Verkassen naar 
een andere gemeente (of een andere werkkring): dat wordt met ‘mobiliteit’ bedoeld. 
Het gaat in deze discussie dus niet om probleemsituaties. Het is goed om dat te 
onderstrepen. Als het helemaal misgaat tussen gemeente en predikant, dan biedt de 
kerkorde de mogelijkheid om beide van elkaar los te maken. Is er sprake van onoirbaar 
handelen van de predikant, dan kan zelfs tot ontzetting uit het ambt worden besloten. Dan is 
er sprake van een onhoudbare situatie. Dat heeft niets met mobiliteit te maken. 
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In de synodevergadering van november 2016 heeft de synode de verplichte mobiliteit 
afgewezen. Dat voorstel hield in, dat de predikant na 12 jaar verplicht werd om om te zien 
naar een andere gemeente/werkkring. De synode koos voor een groeien naar een ‘cultuur 
van mobiliteit’, niet voor een mobiliteitsdwang. Ook besloot de synode om een breed 
samengestelde Werkgroep Mobiliteit in het leven te roepen, die met een totaalplan zou 
moeten komen. Dat is gebeurd en dit ‘totaalplan’ lag nu op de synodetafel. 
Ik zal u niet vermoeien met alle details. Er is door amendementen en moties ook het een en 
ander gewijzigd in het plan dat de synode werd voorgelegd. Maar de hoofdlijn is aanvaard.  
Die houdt in, dat het gesprek over mobiliteit zonder taboes wordt gevoerd. Met name door de 
classispredikant, die eens per vier jaar gemeente, kerkenraad en predikant bezoekt en in dit 
gesprek ook de vraag aan de orde stelt: Hoe gaat het met jullie, gemeente en predikant? 
Deze vraag komt na 12 jaar wat nadrukkelijker ter sprake. Zeggen beide (na 12 jaar dus): 
Het gaat goed met ons, we willen graag met elkaar verder, dan gaat men met elkaar verder. 
Zeggen beide  (met wederzijdse instemming dus): We zijn – bij al het waardevolle dat we in 
elkaar hebben gevonden – toe aan een nieuwe uitdaging, dan komt een proces van mobiliteit 
op gang. De predikant gaat op zoek naar een nieuwe werkkring, wordt daar door de kerk ook 
bij geholpen. Lukt dit binnen een redelijke termijn toch niet, dan komt de predikant op 
wachtgeld en kan de gemeente op zoek naar een nieuwe voorganger.  
De termijn van 12 jaar is arbitrair, maar is gekozen omdat deze parallel loopt aan de 
maximumtermijn van de andere ambtsdragers.  
Het is in de communicatie naar binnen en naar buiten belangrijk om uit te dragen: Het gaat 
niet om mobiliteitsdwang, het gaat er niet om dat een gemeente na 12 jaar zomaar van een 
predikant af kan, het gaat ook niet om een focus op de houdbaarheidsdatum van de 
predikant. Als dat wél het geval zou zijn, kan de aandacht voor een cultuur van mobiliteit 
betekenen, dat wat nooit een probleem wás het wel wórdt. 
Is deze regeling een antwoord op een dringende vraag? Daar is niet ieder het over eens. Feit 
is dat de mobiliteit van predikanten stagneert. Dat heeft allerlei oorzaken (parttime plekken, 
werkende partner, belang van kinderen, eventueel eigen huis, geen andere werkkring 
kunnen vinden etc.). Mobiliteit hoort bij het predikantschap, zo wordt gesteld. Deze 
regelingen willen een cultuur van mobiliteit bevorderen, niet (van bovenaf) afdwingen. 
Hierdoor krijgen én gemeenten én predikanten – zo is althans de bedoeling – meer ruimte 
om zich te ontwikkelen. Want de mogelijkheden voor predikanten om werkzaam te zijn in de 
kerk, worden verruimd. Het moderamen zal (op mijn verzoek) t.z.t. komen met een 
deelnotitie m.b.t. de pastorie. 
In de komende tijd wordt wat nu door de synode is aangenomen, vertaald in kerkordelijke 
bepalingen. Deze zullen uiteraard ter consideratie worden voorgelegd aan de classicale 
vergaderingen. 
Waarschijnlijk is, dat een groeiende cultuur van mobiliteit zal leiden tot een groter beroep op 
wachtgeldregelingen, wat de kerk en dus de plaatselijke gemeenten geld zal kosten. Hoeveel 
is op dit moment nattevingerwerk. 
 
Tenslotte. Ik mag de classis Edam-Zaandam nu ruim vier jaar in de synode 
vertegenwoordigen. Ik doe dat met veel plezier, merkend, dat je als synodelid wel degelijk 
invloed kunt uitoefenen. Het moderamen van de synode heeft besloten om kerkenraden en 
classicale vergaderingen wat meer tijd te geven voor de consideratieronde die gaande is en 
die nog zal komen. Daarom zal de ‘implementatie’ van de herstructurering van onze kerk iets 
langer op zich laten wachten. Waarschijnlijk zal het moderamen beslissen, dat de 
afvaardiging vanuit de classicale vergadering naar de synode ‘bevroren’ zal worden. Dat 
klinkt koud, maar betekent, dat de synode zal bestaan uit veel in de materie ingewerkte 
vertegenwoordigers. Zo lang de classis mij deze ruimte geeft, zal ik er met passie invulling 
aan geven. 
 
ds. Martien Pettinga 
afgevaardigde naar de generale synode namens de classis Edam-Zaandam 
 



 

8 
 

WEGWIJS IN GELOOF EN THEOLOGIE – EEN CURSUS THEOLOGISCHE VORMING 
VOOR GEMEENTELEDEN.  
In Amsterdam wordt al vele jaren de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden en 
Geïnteresseerden georganiseerd. Van eind augustus t/m eind april op de dinsdagochtend 
komen de cursisten bij elkaar voor een heel pakket van theologische lessen. Er is ruim 
aandacht voor de Bijbelse vakken die inzicht geven in het Oude en Nieuwe Testament. 
Eveneens komt aan bod wat de literatuur van de christelijke boodschap in de loop van de 
eeuwen heeft teweeggebracht: Kerkgeschiedenis. Daarnaast komen de vakken Filosofie (de 
wijze waarop wij denken), Geloofsleer (doordenken van ons christelijk geloof) en Ethiek (de 
consequenties voor ons alledaagse leven) aan bod. In de praktische vakken wordt vanuit de 
geloofsgemeenschap gekeken hoe mensen samen kerk kunnen zijn in Pastoraat, Diaconaat 
en Liturgiek. Verder worden de vakken Contextuele en Feministische Theologie, Jodendom 
en Wereldgodsdiensten gedoceerd. 
Iedereen die geïnteresseerd is in geloof en levensbeschouwing kan deze cursus volgen. Er 
worden geen eisen gesteld aan opleiding en kerkelijke achtergrond.  
De docenten zijn vakdocenten en zijn predikant of als medewerker aan een theologische 
instelling verbonden of daar werkzaam geweest. Juist de interactie tussen mensen van 
allerlei achtergronden maakt de TVG-cursus voor cursist en docent spannend en waardevol. 
We willen van elkaar leren én elkaar respecteren. 
De cursus die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) duurt drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 30 weken van 
september tot april bijeenkomsten belegd in Amsterdam. De kosten bedragen € 235,- 
(gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk niet de gehele cursus maar een aantal 
vakken te volgen. 
Voor informatie zie ook  www.tvg-amsterdam.nl. Meer informatie en/of aanmelding bij de 
secretaris a.i.: André Fox, tel. 020 6731335, e-mail: afox@xs4all.nl. Op verzoek kan een 
uitgebreide studiegids worden toegezonden. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

  

  
   
  

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

 

 


