
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

September – Oktober 2017 
 

 
OPEN DEUREN 
Een voorbijganger die de kerkdeuren van de Witte Kerk open aantrof reageerde aangenaam 
verrast. Zo vaak was hij al langs het kerkje gefietst en was de kerk gesloten. Nu stonden de 
deuren open. Hij nam meteen zijn kans waar om een kijkje te nemen in de kerk. Hij was 
nieuwsgierig geworden naar wat er achter die buitenkant schuilging. Hoe ziet de binnenkant 
eruit?  
Een aantal zondagmiddagen is de Witte Kerk open geweest, zodat mensen buiten de 
kerkdiensten en concerten om, een kijkje in de kerk konden nemen. Telkens was er een 
gastheer of gastvrouw aanwezig om mensen te verwelkomen.  



 

 

In de zomermaanden openen vele kerken hun deuren. Uitnodigend staan de deuren open of 
worden de mensen welkom geheten via een poster of bord langs de kant van de weg. 
Een open deur nodigt uit en maakt nieuwsgierig. Je krijgt al snel de neiging even te kijken. 
Soms is er nog een drempel te nemen, letterlijk of figuurlijk. Je gaat ergens naartoe waar je 
anders niet komt. Hoe zou het zijn? Ben ik welkom? Hoe word ik ontvangen? Zo’n bord met 
welkom of een uitnodigende gastheer of gastvrouw kan je over de drempel helpen. De stap 
wordt gemakkelijker als ook anderen naar binnen gaan. Of als anderen jou meenemen die 
drempel over.  
Na de vakantie gaan veel verenigingen weer beginnen en wordt er weer gestart met 
activiteiten. Ook in de kerk gaan we weer beginnen met onze activiteiten. De kerkdiensten 
gaan ook in de zomer gewoon door. Maar de kringen gaan weer van start en dat willen we 
vieren in een startzondag. Een bijzondere dienst aan het begin van het seizoen.  Iedereen is 
van harte welkom om mee te vieren en na afloop kan er nagepraat worden en is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  
Kom gerust. Wees welkom, de deuren staan open.  
 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,     
    ds. Carolina Koops-Verdoes 
 
 
 
 
 
KERKDIENSTEN 
* Zondag 10 september Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   ds. L. Baars, Zuidoostbeemster 
Medewerker eredienst:  mw. E. Westerneng 
Diaken:   Chr. van Zanten 
Organist:   Ton Senf 
1e collecte:   Jeugdwerk Protestantse Kerk 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
  
* Zondag 17 september Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling:   mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie:  J. Honingh  
Organist:   Rob Verselewel 
1e collecte:   Vredeswerk 
Autodienst:   mw. Hennie Breedijk 
 
* Zondag 24 september Durgerdam  10.30 uur 
Voorganger:   Ds. P. Lootsma 
Autodienst:   via ds. Carolina, tel. 8457369  
 
* Zondag 1 oktober  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling:   mw. I. Spelt 
Diaken:    K. Schouten 
Organist:   Ton Senf 
1e collecte:   Kerk en Israël 
Autodienst:   fam. Spelt 
 
* Zondag 8 oktober   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. T.C. Wielsma, Uithoorn 
Ouderling:   G. Bechger 



 

 

Medewerker diaconie:  mw. J. Antheunisse 
Organist:   Rob van der Veen  
1e collecte:   Waterlandproject 
Autodienst:   G. Bechger 
 
* Startzondag 15 oktober  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Medewerker eredienst:  mw. E. Westerneng 
Diaken:   Chr. van Zanten 
Organist:   Niek Hartog 
1e collecte:   Werelddiaconaat 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
m.m.v. zangeres Inge Brouwer, na de dienst feestelijke koffie 
 
* Zondag 22 oktober  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. H. van Olst, De Rijp 
Ouderling:   mw. G. Breedijk   
Medewerker diaconie:  J. Honingh 
Organist:   Rob Verselewel 
1e collecte:    
Autodienst:   mw. H Breedijk 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 10 september gaat ds. Liesbeth Baars voor. 
Zondag 17 september lezen we Matteüs 18:21-35. Over schuld en vergeving. Vergeving 
ontvangen en zelf vergeven. Deze tekst zullen we in de meeleeskring op maandagmiddag 
lezen en bespreken. Zondag 24 september is er de jaarlijkse gezamenlijke dienst in 
Durgerdam. Let op, deze dienst begint om 10.30 uur (!). In deze dienst zal ds. Pieter 
Lootsma voorgaan en de cantorij van Durgerdam o.l.v. Chris Helfensteijn verleent haar 
medewerking aan deze dienst. Van harte welkom in  de Dorpskerk van Durgerdam! 
Zondag 1 oktober lezen we Matteüs 21:23-32. Je kunt met je mond mooie dingen belijden, 
maar als je daden niet daarbij kloppen, ben je 
niet betrouwbaar. Woord en daad horen als het goed is bij elkaar. 
Zondag 8 oktober gaat ds. Wielsma uit Uithoorn voor. 
Zondag 15 oktober vieren we onze startzondag. Zangeres Inge Brouwer uit Amsterdam zal 
zingen tijdens deze dienst. Na afloop is er feestelijke koffie.  
 
STARTZONDAG 15 OKTOBER 
Op veel plaatsen gaan de activiteiten weer van start. Ook in de kerk. Aan het begin van het 
nieuwe seizoen willen we een startzondag houden met een dienst waarin zangeres Inge 
Brouwer zal zingen. Na de dienst is er gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kopje koffie of thee mét taart. Wie zin heeft om een taart of iets 
anders lekkers te bakken kan contact opnemen met ds. Carolina, tel. 8457369, c-
koops@live.nl. Meer bijzonderheden over deze startzondag kunt u lezen in ’t Zwaantje van 
oktober. 
 
MEELEESKRING 
Op maandag 11 september komt de meeleeskring bij elkaar. We lezen met elkaar Matteüs 
18:21-35. We vergelijken verschillende vertalingen.  We bespreken wat de tekst bij ons 
oproept. Ook als u zondags niet naar de kerk gaat, kan het inspirerend zijn om zo met elkaar 
een Bijbeltekst te lezen en te bespreken. Wie de komende zondag wel naar de kerk gaat, zal 
merken dat je anders luistert naar de preek. Voorbereiding is niet nodig. Iedereen kan 
meedoen. Wie mee wil doen is van harte welkom, van 13.30 tot 14.30 uur in de pastorie. 
 
 



 

 

GOD VOOR BEGINNERS 
We zijn een klein groepje dat  eens in de maand op een dinsdagavond bij elkaar komt. We 
beginnen om 19.00 uur met gezellig samen eten. Daarna gaan we vanaf 20.15 uur het 
thema van de avond bespreken. De eerste keer van het nieuwe seizoen is op dinsdag 12 
september. We kiezen telkens met elkaar een boek uit om te lezen of een onderwerp om te 
bespreken. Wie zin heeft om mee te doen kan contact opnemen met ds. Carolina Koops-
Verdoes, tel. 8457369, c-koops@live.nl.  
 
TERUGBLIK SAMEN ETEN 14 JULI 
Op vrijdagavond 14 juli stonden de kerkdeuren open voor een maaltijd. We willen iedereen 
hartelijk danken die aan deze smakelijke en gezellige maaltijd heeft meegewerkt of heeft 
meegegeten. Wie deze keer niet kon of graag eens mee wil eten is van harte welkom. De 
volgende datum wordt weer in het kerkblad bekend gemaakt. 
 
TERUGBLIK OPEN MIDDAG 22 AUGUSTUS 
De spelletjes lagen klaar, maar die bleven onaangeroerd liggen. We hebben met elkaar een 
gezellige middag gehad, onder het genot van koffie/thee en een hapje en een drankje. 
 
10 SEPTEMBER CONCERT KUNST IN DE KERK: GABBI LIEVE & VERA VAN DER POEL 
Op zondag 10 september treden twee singer-songwriters op, de jonge Gabbi Lieve en de 
breed georiënteerde muzikale duizendpoot Vera van der Poel. Het programma wordt 
gepresenteerd door muzikant Abel de Lange die ook bij ieder concert op zijn vintage pick-up 
plaatjes vooraf en in de pauze draait. 
Gabbi Lieve is zangeres en songwriter. Met haar bijzondere stem beschouwt ze in haar 
songs met frisse blik het leven. Haar eerste EP ‘Hide and Seek’ verscheen eind 2014, 
waarop o.a. een samenwerking met ‘Jake Reese’ Jaap Reesema. Ze speelde samen met 
Tim Knol op Here Comes The Summer (ITGWO) en was één van de On Stage talenten van 
3FM-dj Giel Beelen. www.gabbilieve.com, www.facebook.com/gabbilieve 
Zangeres en multi-instrumentalist Vera van der Poel houdt van muzikale avonturen en heeft 
een fraaie mix weten te vinden tussen pop en jazz en zo haar plek veroverd in de 
Nederlandse muziek scene. Met haar bands als Mimezine (triphop/electro), Beeswamp 
(funksoul met zus Beatrice), Voer (crossover-jazz met pianist Jeroen van Vliet en violist 
Oene van Geel), maakte zij furore, bracht meerdere CD’s uit en toerde in binnen -en 
buitenland. Haar nieuwste plaat, haar tweede solo-album, is in februari 2017 uitgekomen 
onder de titel Time versus Time. 
Een zangeres in hart en nieren, songwriter, producent, pianist, gitarist, kortom, een breed 
georiënteerde muzikale duizendpoot. Dit alles kanaliseert zij nu in haar soloproject. 
http://veravanderpoel.com/ 
https://www.facebook.com/Veravanderpoel 
Locatie: Witte Kerkje, Dorpsstraat 30 Holysloot. Aanvang: 15.00 uur 
Toegang: 10 euro incl. koffie, thee en koekjes (kinderen tot 12 jaar gratis entree) Tickets: 
reserveren kan via www.holysloot.nl (max. 75 kaarten beschikbaar dus reserveren is aan te 
raden!) Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/HolyslootKunstindeKerk/ 
 
 
 
 
FILMAVOND IN DE BOLDER 
Vrijheid van meningsuiting en geloof staan centraal in de film waarmee we dit seizoen 
beginnen. Maarten Luther schrijft in een open brief dat iedereen in vrijheid moet kunnen 
geloven. De drukker Klaas Voeten wordt gevraagd in het diepste geheim een belangrijke 
brief van Luther te drukken. Al snel wordt dat echter ontdekt. De drukker wordt gearresteerd 
maar zijn zoon Storm weet te ontsnappen met het zetsel. Storm speelt zich af tegen het 
historische decor van de Reformatie, die in 2017 zijn vijfhonderdste verjaardag viert. Een 
spannend verhaal met spectaculaire beelden van historisch Antwerpen.   



 

 

 Donderdag 28 september 
De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang. 

 
DR. SAM JANSE OVER FUNDAMENTALISME, HEILIGE SCHRIFT EN GEWELD  
Heilige Schriften zijn gevaarlijk materiaal. In verkeerde handen veroorzaken ze 
rampzaligheid. En misschien niet alleen in verkeerde handen.  
Moslims hebben de Koran, Joden de Tenach, Christenen de Bijbel. In al die boeken vind je 
teksten waarin geweld wordt gepredikt. Die teksten zijn in de minderheid, maar qua aantal 
niet gering. En leest men de heilige teksten vanuit een fundamentalistisch gezichtspunt, dan 
kan er zomaar een direct gezag aan worden toegekend.   
Naar het besef van vele christenen worden in een goede en overwogen uitleg de Bijbelse 
geweldsteksten geneutraliseerd. Voor hen leggen de vreedzame taal en liefdevolle houding 
van Jezus, de hoofdpersoon in het nieuwe testament, veel meer gewicht in de schaal dan 
welke andere teksten ook. Of is hier de wens de vader van de gedachte?  
Dr. Sam Janse, Nieuw Testamenticus, heeft zich de afgelopen jaren intensief  en met grote 
kennis van zaken bemoeid met discussies over heilige Schrift en geweld. Artikelen van hem 
verschenen in tijdschriften en dagbladen. Ook schreef hij er diverse boeken over, laatstelijk: 
‘Is het de schuld van de ENE? (in gesprek met Paul Cliteur en anderen over monotheïsme 
en geweld). We zijn dan ook verheugd hem op Kerkplein te mogen ontvangen.      
Woensdagavond  11 Oktober  
Inleiding en gesprek: 20.30-22.00 uur. Inloop, koffie en thee vanaf 20.00 uur. 
Plaats: Lutherse kerk, Zuideinde.  
Toegang gratis, er staat een collectebus bij de uitgang. 

 
 
 
 

 

 

  

  
   
 



 

 

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

 

 


