
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
April – Mei 2018

 
 
 
TAIZÉ 
 
Taizé is een klein dorp in het midden van Frankrijk, ongeveer 100 kilometer boven Lyon. Het 
geniet een grote bekendheid. Ieder jaar bezoeken meer dan 100.000 jongeren uit allerlei 
landen de ‘oecumenische broedergemeenschap van Taizé’. Er wonen ongeveer 100 
ingetreden protestantse en katholiek broeders.  
De broedergemeenschap is gesticht door frère Roger. Na zijn dood in augustus 2005 staat 
de gemeenschap onder leiding van broeder Alois. 
Het eenvoudige, maar diep geïnspireerde leven van de broeders maakt vaak een grote 
indruk op jongeren. Om daar zelf een week aan mee te doen is voor velen een onvergetelijke 
gebeurtenis.  
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Tijdens een bezoek aan Taizé neem je drie maal per dag deel aan de gebedsdiensten van 
de broeders. In die diensten speelt de speciale muziek van Taizé (eenvoudige liederen die 
vele malen herhaald worden) en stilte een grote rol.  
Tussen de diensten door vinden er ontmoetingen plaats tussen de bezoekers uit allerlei 
landen. Je gaat met elkaar in gesprek over je dagelijks leven en hoe geloof daar wel of niet 
een rol in speelt. Broeders houden daarvoor een inleiding over wat hen in hun leven 
inspireert. 
Taizé richt zich vooral op jongeren van 17 tot en met 29 jaar, maar ook zij die ouder zijn, zijn 
welkom.  
Ook vanuit Holysloot en Ransdorp hebben mensen een bezoek gebracht aan Taizé, o.a. 
samen met ds. Henk de  Roest. Ook op hen hebben de diensten in Taizé diepe indruk 
gemaakt. Zo kwam het idee op om in onze kerk een dienst te houden in de sfeer van Taizé. 
Zo kunnen we hier iets van de verstilling en meditatieve sfeer uit Taizé proeven. En kunnen 
we ervaren hoe het is om de korte kernachtige liederen meerdere malen te herhalen. Het zal 
een dienst zijn in de sfeer van Taizé waarbij we ook onze eigen inbreng hebben. U leest 
verderop meer over deze viering op zondagmorgen 29 april.  
 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,      
     ds. Carolina Koops-Verdoes 
 
 
 
 KERKDIENSTEN 
* Zondag 15 april   Holysloot   10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  dhr. G. Bechger 
Medewerker diaconie: mw. J. Antheunisse  
Organist:   dhr. Ton Senf 
1e collecte:   Jeugdwerk Protestantse Kerk 
Autodienst:   dhr. G. Bechger 
 
* Zondag 22 april   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. T. Wielsma, Uithoorn 
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng 
Diaken:   dhr. Chr. van Zanten 
Organist:   dhr. Ton Senf 
1e collecte:   Eredienst en kerkmuziek 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
 
* Zondag 29 april    Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie:  dhr. J. Honingh 
1e collecte:   Edukans 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
Taizédienst, m.m.v. Cantorij Waterland o.l.v. mw. A. Rietberg 
 
* Zondag 6 mei   Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   ds. R. Visser, IJburg 
Ouderling van dienst:  mw. I. Spelt 
Diaken:   dhr. K. Schouten 
Organist:   dhr. Rob Verselewel 
1e collecte:   Missionair werk en kerkgroei 
Autodienst:   fam. Spelt 
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* Hemelvaartsdag 10 mei  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  dhr. G. Bechger  
Medewerker diaconie: mw. J. Antheunisse 
Organist:   dhr. Rob Verselewel 
1e collecte:   Mercy Ships 
Autodienst:   dhr. G. Bechger 
 
* Zondag 13 mei    Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   dhr. D. Punt, Kudelstaart 
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng 
Diaken:   dhr. Chr. van Zanten 
Organist:   dhr. Niek Hartog 
1e collecte:   Diaconie 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 15 april lezen we Johannes 21:15-24, Petrus krijgt van Jezus de opdracht zijn 
schapen te weiden. En we lezen Genesis 4:1-16 over de twee broers Kaïn en Abel. 
Zondag 22 april gaat ds. Wielsma uit Uithoorn bij ons voor. 
Zondag 29 april is er een bijzondere dienst, een Taizéviering. U leest hieronder meer over 
deze viering. 
Zondag 6 mei lezen we Johannes 15:9-17 over elkaar liefhebben zoals God ons liefheeft en 
Genesis 8:1-14, over de aarde die langzaam weer droog wordt. 
Veertig dagen na Pasen komen we op Hemelvaartsdag samen in de kerk. ’s Morgens 
hebben we een viering waarin we Lucas 24:49-53 lezen, over Jezus die zijn leerlingen 
zegent en van hen heen gaat.  
Zondag 13 mei gaat dhr. Dirk Punt uit Kudelstaart weer bij ons voor. 
 
TAIZÉDIENST 
Op zondag 29 april is er een Taizédienst. Deze viering zal er anders zijn dan we gewoon 
zijn. We komen in stilte de kerk binnen. De liederen die we zingen zijn liederen uit Taizé. De 
Cantorij Waterland o.l.v. Anje Rietberg werkt mee aan deze dienst. Een aantal liederen die 
we zullen zingen kennen we al uit diensten met de cantorij. Het zijn korte kernachtige 
liederen die een aantal malen herhaald zullen worden. We zullen een Bijbeltekst lezen en er 
is een korte overweging. Ook is er veel stilte in de dienst. Tijdens de dienst is er gelegenheid 
om een kaarsje aan te steken. Van harte welkom om mee te vieren. 
 
VESPER 
Tijdens de vesper op maandag 5 maart is er gecollecteerd voor het Timmerproject in 
Guatamala. De collecte heeft € 219,90 opgebracht. Onze hartelijke dank. 
 
TERUGBLIK PALMZONDAG TOT EN MET PASEN 
Tijdens de veertigdagentijd en stille week stond er telkens een passende symbolische 
schikking op tafel. Tijdens de veertigdagentijd hadden we een vesper met muziek, schilderij, 
zang, gebed, stilte. Op palmzondag kwam aan het eind van de dienst een vrolijke stoet 
binnen van kinderen met hun prachtig versierde palmpasenstokken. Op Witte Donderdag 
hebben we dienst aan tafel gevierd en het avondmaal met elkaar gevierd. De cantorij 
Waterland zong in ons midden. In stilte verlieten we op Witte Donderdag de kerk. In stilte 
kwamen we op Goede Vrijdag weer bij elkaar in de kerk. Om het lijdensverhaal te lezen. 
Deze keer hoorden we verhalen van toeschouwers, Judas, Simon van Cyrene, de hoofdman 
en Petrus over Jezus en zijn lijden en sterven. We doofden de paaskaars. Onder zingen 
werd op Paasmorgen de nieuwe paaskaars binnengedragen. Het licht van Christus schijnt, 
de Heer is waarlijk opgestaan. Paasliederen werden er gezongen, de cantorij zong, een 
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verhaal voor de kinderen (en volwassenen), het was een vreugdevolle dienst. Waarbij we 
zowel voor de dienst als na de dienst van de paaskoffie konden genieten. 
Iedereen heel hartelijk bedankt die heeft meegeholpen bij de voorbereiding van de vieringen, 
tijdens de diensten, bij het maken van de palmpasenstokken, die heeft meegevierd. 
Nog een hele praktische vraag: zouden de kinderen de (lege) palmpasenstokken willen 
inleveren bij Ineke Spelt, de oma van Didi en Mayla op maandagmiddag bij school, bij ds. 
Carolina of in de kerk? Dan kunnen we ze volgend jaar weer gebruiken. 
 
GOD VOOR BEGINNERS 
De gespreksgroep God voor beginners komt zo eens in de maand op een dinsdagavond bij 
elkaar. De komende periode zal telkens één van de groepsleden een tekst of onderwerp 
aanreiken. We komen om 19.00 uur samen en beginnen dan met een maaltijd. Rond 20.15 
uur gaan we dan het thema van die avond bespreken 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. De eerstvolgende keer is dinsdag 1 
mei. 
 
MEELEESKRING 
Maandagmiddag 7 mei komt de meeleeskring weer bij elkaar in de pastorie. We lezen dan 
de tekst die centraal zal staan in de dienst op Hemelvaartsdag, Lucas 24:49-53. We 
vergelijken verschillende Bijbelvertalingen met elkaar, maar gaan vooral met elkaar in 
gesprek over wat ons opvalt in de tekst, wat de tekst bij ons oproept en hoe we de tekst 
kunnen verbinden met het dagelijks leven. Voorkennis en voorbereiding is niet nodig. Wees 
van harte welkom, van 13.30-14.30 uur in de pastorie. 
 
TERUGBLIK SAMEN ETEN 
“Heerlijk gegeten”, “gezellig” waren enkele reacties na het samen eten in de kerk op 
vrijdagavond 6 april. Vertrouwde en nieuwe gezichten. Een gezellig samenzijn onder het 
genot van een drie gangenmenu. Iedereen die heeft meegeholpen bij de voorbereiding en na 
afloop, iedereen die heeft meegegeten, hartelijk bedankt.  
 
HUISKAMERGESPREKKEN 
Er zullen ook dit jaar weer een tweetal huiskamergesprekken georganiseerd worden. Dit jaar 
gaan we met elkaar in gesprek over vragen die te maken hebben met de seizoenen van het 
leven. Op 24 april bent u ’s avonds om 20.00 uur van harte welkom of op 26 april bent u ’s 
middags om 14.30 uur.  De bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur. U kunt zich vooraf 
aanmelden bij ds. Carolina. Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u dat ook aan haar 
doorgeven.  
 
KUNST IN DE KERK CONCERTEN 2018  
In 2018 biedt het Witte Kerkje in Holysloot een serie van vijf concerten met singer-
songwriters en semi-akoestische optredens van upcoming- en artiesten met faam.  
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.  
Aanvang 15.00 uur, entree 10 euro (inclusief koffie, thee en koekjes) – kinderen tot 12 jaar 
gratis entree. Tickets voor de concerten zijn te koop via 
https://www.cangotickets.com/waterlandprojecten/ (exclusief 1,50 per bestelling, dus bij 2 
kaarten slechts 0,75 per ticket)  
Per concert zijn er 70 kaarten beschikbaar, vooraf online je kaarten kopen is aan te raden!  
Kijk op www.holysloot.nl en volg ons op Facebook @HolyslootKunstindeKerk voor het laatste 
nieuws en abonneer je op de nieuwsbrief voor de maandelijkse agenda mail  
 
Programma  
Zondag 15 april: UITVERKOCHT! Barrelhouse (acoustic concert)  
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Zondag 27 mei – Under The Surface  
Under The Surface is een uniek trio van drie muzikanten uit verschillende generaties die 
elkaar hebben gevonden. Drummer Joost Lijbaart (behoort tot de top van de Nederlandse 
jazzscène, bekend om zijn werk met Yuri Honing), gitarist Bram Stadhouders (bekend van 
zijn werk met het Nederlands kamerkoor, Jim Black en Sidsel Endersen) en de jonge 
vocaliste Sanne Rambags (winnaar Conservatorium Talent Award 2017). Het debuutalbum 
uitgekomen op Challenge Records in Maart 2017 kreeg geweldige recensies. Uitgangspunt 
van de groep zijn improvisaties waarbij sfeer, poëzie en samenspel een grote rol spelen. De 
universele taal in de muziek van het trio bracht de groep dit jaar al op grote festivals in Mali, 
Mexico, China , India en Nederland.  
“Is het beluisteren van het album al een intense ervaring, het bijwonen van het concert is 
magisch.” (Jan Jasper Tamboer – Het Parool)  
Website: https://joostlijbaart.com/groups/under-the-surface/ 
 
IMPRESSIE GENERALE SYNODE 9 MAART 2018 
Op vrijdag 9 maart 2018 was er een extra vergadering van de Generale Synode van de 
Protestantse Kerk in Nieuw Hydepark in Doorn. Als afgevaardigde van de classis Edam-
Zaandam was ik erbij aanwezig.  
NB: De classis Edam-Zaandam is inmiddels opgeheven, maar de afvaardiging vanuit de 
voormalige classes blijft voorlopig bestaan. T.z.t. zal de nieuwe classis Noord Holland vijf 
mensen afvaardigen naar de Generale Synode.  
 
Afronding 2e tranche Kerk 2025 – Back to basics  
De openbare gedeelten van een synodevergadering worden altijd live uitgezonden door de 
Reformatorische Omroep. Tijdens de bespreking van dit agendapunt, dwaalden mijn 
gedachten af en toe weg naar de mogelijke kijkers thuis. Als je betrokken bent bij deze 
zaken, is het zeker wel interessant en kun je het belang ervan wel inzien. Maar arme kijker 
thuis …. Wat moet dit saaie TV zijn geweest! Ik denk niet dat deze uitzending hoge kijkcijfers 
heeft gehaald.  
Deze keer ging het om voorstellen tot ordinantiewijzigingen van de 2e tranche ‘in tweede 
lezing’. Eerder heeft de synode dit pakket ‘in eerste lezing’ vastgesteld. Daarna hebben de 
kerkenraden en classicale vergaderingen de gelegenheid gekregen commentaar te leveren 
(‘considereren’ in kerktaal) en daar is wederom ruim gebruik van gemaakt. Hoe zinnig deze 
commentaren ook zijn, het generale college voor de kerkorde (GCKO) zag slechts op enkele 
vrij marginale punten aanleiding om in twee lezing tot een ander voorstel te komen. Om uw 
geheugen even op te frissen: De wijzigingen betreffen Ord. 2 (gemeenten), Ord. 3 (het ambt 
en de andere diensten), Ord. 4 (de kerkenraad) en Ord. 11 (vermogensrechtelijke 
aangelegenheden). Er kwamen deze keer ook nauwelijks moties of amendementen vanuit 
de synode, zodat dit pakket wijzigingen vlotweg unaniem werd aangenomen. Globaal zullen 
de veranderingen per 1 mei a.s. ingaan. Wilt u precies weten waarom het ook alweer gaat, 
verwijs ik u naar de website van onze kerk en naar de sheets die destijds zijn rondgezonden, 
sheets die behoren bij de toelichting die ds. Peter Verhoef (regionaal adviseur classicale 
vergadering) heeft gegeven. Mocht u ze niet kunnen vinden, uw scriba kan u vast verder 
helpen.  
De synode sprak ook deze keer haar grote waardering uit voor het meedenken vanuit 
kerkenraden en classicale vergaderingen en zeker ook voor het vele en kundige werk van 
het GCKO.  
Voor de pauze werd ook het voorstel met betrekking tot huisgemeenten in tweede lezing 
door de synode vastgesteld. Dit houdt in, dat in gebieden waar van regulier kerkelijk leven 
nauwelijks sprake meer is, er door de classis een huisgemeente kan worden gevormd: een 
verband dat zich niet aan alle kerkordelijke bepalingen die voor een plaatselijke gemeente 
gelden, hoeft te houden, maar wel gelieerd is aan een gemeente in de buurt. Ook kan een 
huisgemeente een rol spelen in missionair verband en als pioniersplek.  
Voor deze besprekingen had het moderamen op voorhand de hele ochtend en de helft van 
de middag uitgetrokken, maar we waren al voor de lunch klaar. Zodat we de maaltijd konden 
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nuttigen, zonder dat zware kost van nog voor ons liggende kerkordelijke zaken op onze 
maag drukte.  
 
Verkiezing moderamenleven / preses synode  
Dat was maar goed ook, dat we meer tijd kregen, want dit agendapunt vergde aanzienlijk 
meer tijd dan door het moderamen was begroot. Maar als ik daar uitvoeriger over schrijf, 
begeef ik me op glad ijs. Dit gedeelte van de vergadering vond namelijk plaats ‘in comité’, 
dat wil zeggen: in de beslotenheid, dus ook zonder pers en TV. De synodeleden mogen ook 
niets meedelen over wat zich afgespeeld heeft tijdens de beraadslagingen, maar mogen 
uiteraard wel doorgeven wie er gekozen zijn in het moderamen.  
Herkozen werd ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster, een man uit de rechterflank 
van onze kerk, met veel juridische know how en begiftigd met humor. Als één van de 
assessors (vicevoorzitters) werd gekozen het synodelid ouderling Yke Luinenburg uit het 
noorden des lands, die zich meer op de linkervleugel beweegt. En als nieuwe synodepreses 
is gekozen ds. Saskia van Meggelen, sinds januari 2014 predikant in Breda en sinds begin 
2018 afgevaardigde naar de synode. Zij volgt ds. Karin van den Broeke op, die vijf jaar 
preses is geweest en nu weer ‘gewoon’ gemeentepredikant wordt in Zeeland. Ds. Saskia van 
Meggelen voelt zich, naar eigen zeggen, thuis in het meer charismatische deel van onze 
kerk, maar wil er uiteraard zijn voor de gehele breedte. Opnieuw dus een vrouwelijke preses.  
 
Afscheid ds. Karin van den Broeke  
De synodevergadering werd besloten met een sobere viering in de kapel, waarna een 
receptie plaatsvond in de zogenaamde Orangerie: een fraai gerestaureerd pand op het 
terrein van Nieuw Hydepark.  
Velen waren gekomen om afscheid te nemen van ds. Karin van den Broeke, ook uit andere 
kerken en geloofsgemeenschappen. In de jaren dat ik synodelid ben, heb ik altijd met haar te 
maken gehad en ik kan niet anders zeggen, dan dat ze het voortreffelijk gedaan heeft. Er is 
soms wat spanning tussen het moderamen en de synodeleden. Persoonlijk vind ik dat het 
wel eens lijkt alsof het moderamen het bestuur is en de synode een soort  
parlement. Maar zo is het niet, de synode is het hoogste orgaan in onze kerk. Daar moet je 
het moderamen af en toe aan herinneren. Gelukkig bevinden de moderamenleden zich niet 
in een ivoren toren, maar zijn ze stuk voor stuk zeer benaderbaar.  
Ds. Karin van den Broeke voelt zich, zoals ze zelf aangeeft, thuis in het middenorthodoxe 
deel van onze kerk en dan aan de linkerkant (voor wat zulke kwalificaties waard zijn …), 
maar ze heeft in haar optreden naar binnen en naar buiten altijd de volle breedte van de kerk 
op het oog gehad, ook in oecumenisch en interreligieus verband. En bovendien de 
vergaderingen geleid op een plezierige manier, met vaardige hand, zoals het een ‘goede 
moeder’ betaamt: ruim waar mogelijk, streng waar nodig. Ik zal haar missen.  
 
De volgende vergadering is op donderdag en vrijdag 19 en 20 april 2018.  
Zelf ben ik met nog vijf anderen lid van de zogenaamde bijzondere commissie van rapport: 
een door het moderamen ingestelde adviesgroep, die steeds commentaar levert op het 
gehele proces van Kerk 2025. In elke synodevergadering leveren wij als commissie 
commentaar en tussendoor hebben we contact met moderamenleden en de regiegroep die 
het hele project coördineert. Zoals het er nu naar uitziet, zit onze taak als commissie er na de 
aprilvergadering op.  
 
In deze fase zijn elf sollicitatiecommissies in het land bezig om in elk van de elf nieuwe 
classes een geschikte classispredikant te vinden. Over de voortgang daarvan zou ik u wel 
het een en ander kunnen melden, maar dat doe ik niet, uiteraard vanwege de 
vertrouwelijkheid.  
 
ds. Martien Pettinga  
afgevaardigde naar de Generale Synode namens de Classis Edam-Zaandam 
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