
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Januari – Februari 2018 

 
GROEN 
 
Een eerste associatie bij het woord groen kan nu Hendrik Groen zijn, van de serie, het boek 
of toneelstuk over een aantal ouderen in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Waarbij 
we in de serie af en toe bekende plekken uit onze omgeving voorbij zagen komen. 
Maar op Hendrik Groen doel ik niet bij de titel van dit stukje. Groen is de komende weken de 
kleur van de kleden in de kerk. In de adventsperiode hebben we de kleur paars gehad, een 
kleur van boete en inkeer. Het is de kleur tijdens de voorbereidingstijd op Kerst en Pasen. 
Daarna was er het feestelijke kleur wit, passend bij het kerstfeest. Het wit van reinheid, 
zuiverheid en vreugde. Na het feestelijke wit is er nu het groen. Groen is de kleur van hoop, 
groei en toekomst. De hoop die als gemeente mogen uitstralen, op weg naar het Koninkrijk 
van vrede en recht. 



 

 

Het ontluikende groen in de tuinen wakkert in ons het verlangen naar het voorjaar aan. We 
zien de puntjes van de bolletjes weer boven de grond komen. Aan sommige takken zie je de 
knoppen al weer verschijnen. Het zijn vaak nog maar kleine puntjes en knoppen. Je moet 
goed kijken, maar dan weten we dat het voorjaar er weer aan komt. De tijd waarin het groen 
zal ontluiken en de bomen en struiken in blad komen te staan. Het duurt nog even, we weten 
niet wat de winter ons zal brengen, maar de eerste tekenen zijn er al weer. 
Zo is het ook met het Koninkrijk. Waar we hoopvol naar uitkijken als dat volledig is 
aangebroken. We kunnen er nu de kleine tekenen van zien. We moeten goed kijken, om die 
kleine tekenen te zien: toenadering die wordt gezocht tot verzoening, vrede die wordt 
gesloten, mensen die recht wordt gedaan, al die plekken waar liefde gegeven en gedeeld 
wordt, daar waar gebrokenheid wordt geheeld.  
Het lijken soms maar kleine puntjes in een donkere wereld vol verdriet en gebrokenheid, 
geweld, een wereld waarin de één leeft in overvloed en een ander met niets tot bijna niets. 
Maar die kleine tekenen mogen ons hoop geven en bemoedigen op weg naar het Koninkrijk 
dat komt. 
 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,         
 
ds. Carolina Koops-Verdoes 
 
 
 
 
KERKDIENSTEN 
* Zondag 21 januari  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Henk de Roest, Amersfoort  
Ouderling van dienst:  mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie:  J. Honingh 
Organist:   Rob van der Veen 
1e collecte:   Oecumene  
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
* Zondag 28 januari   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. T.C. Wielsma, Uithoorn 
Ouderling:   mw. I. Spelt 
Diaken:    K. Schouten 
Organist:   Niek Hartog 
1e collecte:   Catechese en educatie 
Autodienst:   fam. Spelt 
 
 
* Zondag 4 februari   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   dhr. A. Greidanus 
Ouderling van dienst:  G. Bechger 
Medewerker diaconie: mw. J. Antheunisse 
Organist:   Rob van der Veen 
1e collecte:   Werelddiaconaat 
Autodienst:   G. Bechger 
Preek van de Leek, koffie en thee voor de dienst 
 
* Zondag 11 februari  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Robert-Jan van Amstel, Zunderdorp  
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng 
Diaken:   Chr. van Zanten 
Organist:    Rob Verselewel 



 

 

1e collecte:   Missionair werk en kerkgroei 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
 
* Zondag 18 februari  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes  
Ouderling van dienst:  mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie:  J. Honingh 
Organist:   Ton Senf 
Collecte:   40 dagentijdcollecte Kerk in Actie  
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
1e zondag veertigdagentijd, Viering Heilig Avondmaal 
 
* Zondag 25 februari Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  mw. I. Spelt 
Diaken:   K. Schouten 
Organist:   Ton Senf 
1e collecte:   40 dagentijdcollecte Kerk in Actie  
Autodienst:   fam. Spelt 
2e zondag veertigdagentijd 
 
* Zondag 4 maart  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Liesbeth Baars, Zuidoostbeemster 
Ouderling van dienst:  G. Bechger  
Medewerker diaconie: mw. J. Antheunisse 
Organist:   Ton Senf 
1e collecte:   Voorjaarszending 
Autodienst:   G. Bechger 
3e zondag veertigdagentijd 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Door ruilingen in het rooster gaat ds. Carolina Koops-Verdoes niet voor in de tweede helft 
van januari en verwelkomen we bekende gastvoorgangers. 
Zondag 21 januari gaat ds. Henk de Roest voor en op zondag 28 januari gaat ds. T.C. 
Wielsma bij ons voor. 
Zondag 4 februari is een bijzondere dienst. Er is dan een preek van de leek, door dhr. Aus 
Greidanus. Meer over deze dienst leest u verder in het kerkblad. 
Op zondag 11 februari gaat ds. Robert-Jan van Amstel uit Zunderdorp bij ons voor.  
Zondag 18 februari is het al weer de eerste zondag van de veertigdagentijd. We vieren deze 
zondag met elkaar het Heilig Avondmaal. We lezen Marcus 1:12-15 over de doop van Jezus 
in de Jordaan. Ook in deze periode willen we weer een passende symbolische schikking 
maken bij de lezingen van de zondagen en stille week en Pasen. 
 
ZONDAG 4 FEBRUARI: PREEK VAN DE LEEK 
De goede mens is het thema van de preek van de leek door acteur, regisseur en 
dorpsbewoner Aus Greidanus. We streven er als mensen naar om een goed mens te zijn. 
Het is een thema dat o.a. in oude Griekse verhalen, in de wereldliteratuur en in de Bijbel 
voorkomt. Aus Greidanus neemt ons mee in zijn verhaal over dat oeroude thema.  
De preek van de leek is een laagdrempelige dienst waarin de preek door een leek wordt 
gehouden. Pianomuziek zal ten gehore worden gebracht door zijn vrouw Mees. De dienst 
begint om 10 uur, maar daarvoor beginnen we al met een kop koffie en thee. Na de preek 
van de leek is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje 
koffie en thee met wat lekkers. 
 
TERUGBLIK KERST EN NIEUWJAAR 



 

 

Veel kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden hebben het kerstverhaal 
gezien met beelden van de zandtovenaar. Het verhaal werd verteld door de kinderen van de 
lessen GVO bij juf Carmen. Tussendoor hebben we bekende kerstliederen gezongen, die 
begeleid werden door het opleidingsorkest, o.l.v. Thomas Geerts. 
De collecte voor Noodonderwijs in Ethiopië heeft € 129,44 opgebracht. Onze hartelijke dank 
daarvoor! 
Lichtjes stonden er aan weerskanten van het pad naar de kerk in Ransdorp. Daar vierden we 
Kerst voor iedereen, met prachtige kerstmuziek van de Waterlandse Harmonie, we zongen 
bekende kerstliederen, hoorden het verhaal van de geboorte van Jezus en gedachten van 
dorpsgenote Willy van Wetter over kerst. We schreven op waar wij zachtheid om ons heen 
zien en deelden dat én het licht met elkaar. Na afloop konden we elkaar ontmoeten onder 
het genot van glühwein of warme chocolademelk. 
Kerstmorgen zong de cantorij Waterland. Ook in deze dienst hebben we vele bekende 
kerstliederen gezongen en lazen het verhaal uit Lucas over de geboorte van Jezus. In de 
symbolische schikking zagen we telkens een ‘verderkijker’. In deze dienst waren het de 
herders die als eersten in Bethlehem zien wat de engelen hen hebben verteld, een kind 
liggend in de kribbe, de Verlosser. Na afloop was er feestelijke koffie. 
Ook dit jaar was er op nieuwjaarsmorgen gelegenheid om elkaar nieuwjaarswensen te geven 
onder het genot van een kopje koffie en thee. Daarna was er een kort morgengebed in de 
kring, met bijdragen van gemeenteleden. 
Iedereen heel hartelijk dank die heeft meegewerkt en meegevierd. 
 
BEDANKBRIEF REGENBOOG 
We hebben op zondag 26 november gecollecteerd voor de Regenboog. Daarnaast hebben 
we sokken en ondergoed ingezameld voor de bezoekers van Inloophuis Oud West. We 
kregen een bedankbrief van de Regenboog. Een deel uit deze brief: “Hartelijk dank daarvoor! 
De bezoekers van Oud West gaan er zeker van genieten. Vooral goede sokken zijn erg 
belangrijk voor mensen die vaak kilometers lang lopen overdag, schoon ondergoed is 
daarnaast ook erg belangrijk om een gevoel van waardigheid te behouden. … Wilt u mijn 
dank ook aan de andere mensen die hebben ingezameld doorgeven? Met vriendelijke groet, 
Hans Wijnands, directeur.”  
 
VEERTIGDAGENKALENDER 
Op woensdag 18 februari begint de veertigdagentijd. Een periode van voorbereiding op 
Pasen, een bezinningstijd. Zoals de laatste jaren het geval was, zal er ook dit jaar weer een 
40dagenkalender worden samengesteld. Voor iedere dag een tekst, een gedicht, een lied en 
voor de zondag een Bijbeltekst. Wie een mooie tekst o.i.d. heeft voor deze kalender, kan die 
doorgeven aan ds. Carolina. Wie graag de kalender wil ontvangen kan dit ook aan haar 
doorgeven, tel. 8457369, c-koops@live.nl.  
 
MEELEESKRING 
Op maandag 12 februari komt de meeleeskring weer bij elkaar, om de tekst van de komende 
zondag met elkaar te lezen en te bespreken, Marcus 1:12-15. Voorbereiding en voorkennis 
is niet nodig. We vergelijken enkele vertalingen met elkaar en benoemen wat onze vragen 
zijn bij de tekst, wat ons opvalt, of we een verband zien met onze tijd. Iedereen is van harte 
welkom, van 13.30 tot 14.30 uur in de pastorie.  
 
GOD VOOR BEGINNERS 
Eens in de maand komen we op een dinsdagavond bij elkaar. We lezen het boekje En dan 
nog dit van Nico ter Linden. We beginnen om 19.00 uur met een maaltijd. Rond 20.15 uur 
gaan we dan met elkaar in gesprek over En dan nog dit en ronden om 22.00 uur het gesprek 
af. Wie zin heeft om mee te doen of meer informatie wil kan contact opnemen met ds. 
Carolina Koops-Verdoes, tel. 8457369, c-koops@live.nl.  
 
21 JANUARI CONCERT EN NIEUWJAARSRECEPTIE 



 

 

Op zondag 21 januari is er een nieuwjaarsreceptie in Holysloot, om 15.00 uur in het Witte 
Kerkje. Het nieuwe jaar luiden we in met een open podium. Klassiek op de piano met zang 
en natuurlijk speelt ook de Holyslootband! Aansluitend is er een borrel met speech van de 
Dorpscommissie. 
 
 

 
EVOLUTIETHEORIE EN SCHEPPINGSGELOOF              
Wessel Lageweg en Eugène Baljet  
Naar het besef van velen gescheiden werelden. Onverenigbaar ook. Hang je het ene aan, 
dan val je het andere af. Kan niet anders. Of de evolutietheorie of het scheppingsgeloof 
bepaalt je wereldbeeld: zo stellen vele gelovigen en niet-gelovigen het.  En lijken er tevreden 
mee. Hebben we intussen echt helder voor ogen waar we het over hebben?  Wat eigenlijk 
behelst de evolutietheorie?  
Welke gegevens / waarnemingen riepen deze theorie op? Waarom lijkt het momenteel met 
voorsprong de beste verklaring? Wessel Lageweg, docent pure sang, bioloog, krijgt eerst en 
ook veruit het langst het woord en legt u de laatste stand van zaken haarfijn aan u uit.  
Voor welke theologische problemen stelt de evolutieleer het christelijk scheppingsgeloof? En 
zijn er problemen die onoverkomelijk zijn? Eugène Baljet, predikant, zet de meest prangende 
kwesties voor u kort en helder op een rij.  Het theoretisch slagveld overziend benutten we de 
rest van de tijd voor een ongetwijfeld geanimeerd gesprek tussen aanwezigen en inleiders.     
     
Dinsdag 23 januari  
De Lutherse kerk, Zuideinde 39/41 Monnickendam.  Aanvang 20.30 uur Kerk open vanaf 
20.00 uur. Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.     
 
ONVERMOGEN EN ONWIL 
Filmavond 
Lee Chandler is een solitaire man, ongevoelig voor sociale codes. Na het plotselinge 
overlijden van zijn oudere broer wordt Lee Chandler aangesteld als voogd voor diens zoon. 
Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zorgen. Daar moet hij om zien te 
gaan met zowel zijn ex-vrouw Randi als de gemeenschap van North Shore. Als kijker komen 
we steeds meer te weten over het verleden. 
 
Donderdag 25 januari 
De Bolder, ’t Spil 1, Monnickendam. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, collectebus bij de uitgang. 
 
IMPRESSIE GENERALE SYNODE 16 EN 17 NOVEMBER 2017 (DEEL 1) 
Op donderdag en vrijdag 16 en 17 november 2017 vergaderde de Generale Synode van de 
Protestantse Kerk in Nieuw Hydepark in Doorn. Als afgevaardigde van de classis Edam-
Zaandam was ik erbij aanwezig.  
 
Een enerverende Synodevergadering  
Wie de agenda van deze vergadering tevoren inzag, kon weten dat het op vrijdagmiddag 
spannend zou worden. Op de agenda stond droog vermeld Gesprek over voorgestelde 
wijziging van Ord. 5.3 en Ord. 5.4. Kenners weten dat achter deze aanduiding een zaak 
schuilgaat die onze kerk tot op het bot verdeelt: de inzegening van het huwelijk tussen man 
en vrouw en de mogelijkheid - na beraad in de gemeente - tot zegening van andere 
relatievormen. Ook onze Classis heeft de Synode gevraagd om hier nogmaals over te 



 

 

spreken. Het werd een indringende, emotionele bespreking. Maar ook bij andere 
agendapunten liepen de gemoederen onverwacht hoog op, vooral toen het op 
donderdagavond laat ging over de toekomst van het categoriale pastoraat en op vrijdag over 
de kerkordelijke voorstellen (deel 3) m.b.t. de predikant. In vijf jaar deelname aan de Synode 
heb ik niet eerder zulke intense besprekingen meegemaakt. Wie denkt dat de Synode een 
gezelschap brave mensen is die keurig volgen wat het moderamen zegt, weet na deze 
vergadering beter. De Synode heeft ‘tanden’ en die heeft ze laten zien. In het onderstaande 
geef ik u een persoonlijke impressie. Voor de exacte uitkomsten van de besprekingen verwijs 
ik u naar de website van de Protestantse Kerk in Nederland.  
 
Viering dienst van Schrift en Tafel  
Zoals gebruikelijk werd ook deze keer de donderdagvergadering, die tot ca. 21.30 uur 
duurde, afgesloten met een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel. Altijd een bijzonder 
gebeuren, na een lange, boeiende, vermoeiende dag van soms verhitte gesprekken. In deze 
viering gaan preses en scriba altijd voor. Maar deze keer waren mijn Harense collega ds. 
Marja de Jager en ondergetekende door het Synodebestuur gevraagd om samen deze 
dienst te verzorgen. Het heeft me veel gedaan om bij de avondmaalsviering Synodeleden 
van links tot uiterst rechts de Vrede van Christus te mogen wensen, in de vorm van een 
stukje gebroken brood. Ik vond het een voorrecht om met mijn collega voor te gaan.  
 
Gesprek over liturgie  
In de liturgie van deze viering sloot ik aan bij het gesprek op donderdagmorgen over Tot 
Gods eer. Handreiking voor gesprekken over liturgie, op verzoek van het moderamen 
geschreven door prof. dr. Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie en 
liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit en daarvoor predikant, o.a. 
in Broek in Waterland. Deze handreiking zal aan de gemeenten worden toegezonden, iets 
toegankelijker gemaakt met filmpjes over diverse vormen van eredienst. Ik vind het een 
doorwrochte, inhoudsrijke notitie, waard om in kerkenraad, gemeente, gesprekskring of 
(toekomstige) ring te bespreken. Op mij maakte de meeste indruk de zeer persoonlijke, 
doorleefde wijze waarop Barnard deze handreiking in de Synode inleidde. Voor mij was de 
toon van deze vergadering gezet en die toon klonk aanstekelijk, diepgravend en in de goede 
zin van het woord vroom.  
 
ds. Martien Pettinga  
afgevaardigde naar de Generale Synode namens de Classis Edam-Zaandam  
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GEDACHTE 
 
Wat kan ik nou 
daar moeten ze mij niet voor vragen 
dat weet ik ook niet 
wie ben ik nou? 
 
Nou en 



 

 

zeg dan maar wat je wel weet 
geef dan maar van wat je hebt 
durf maar op je eigen benen te gaan. 
 
Samen zullen we velen ondersteunen 
samen zullen we elkaar ondersteunen 
samen zullen we een open gemeenschap worden 
waar Hij alles in allen zal zijn. 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

  

  
   
  

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

 

 


