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DE GEEST KRIJGEN 
 
Het is al een poos een rommeltje in huis, overal liggen nog spullen die opgeruimd of 
uitgezocht moeten worden of er is al een hele poos dat knagende besef dat het lijf toch meer 
in beweging moet komen, maar de uitvoering daarvan laat nog altijd op zich wachten. Het 
komt er maar niet van, totdat je ineens de geest krijgt. Waardoor het komt? Maar ineens sta 
je op en gaat aan de slag. De spulletjes leg je weer op de eigen plek neer, wat vuil is in de 
vaat- of wasmachine en dan in alle rust de post doorlezen en verwerken. Wat doet dat een 



 
 

mens toch goed, een opgeruimd huis! Op naar de sportschool of sportles of trots omdat je 
hebt gefietst in plaats van de auto hebt genomen. Het begin is er! 
De geest krijgen, er verandert iets in jezelf waardoor je tot actie overgaat. Een verandering 
ten goede. Je voelt weer energie, kracht en inspiratie. 
In het verhaal dat we op Pinksteren lezen krijgen de leerlingen van Jezus ook de Geest. U 
merkt het misschien al, maar hier staat Geest met een hoofdletter geschreven. De leerlingen 
krijgen de Geest van God, Heilige Geest. De leerlingen krijgen kracht om dingen te doen die 
ze anders niet hadden gedaan. Een goddelijke kracht die mensen in beweging brengt. En 
dan gaat het er niet om dat we uit die luie stoel vandaan komen en wat gaan doen, 
opruimen, sporten, fietsen, wandelen o.i.d.. Ook beweging en die doet een mens goed. Nee, 
het gaat om beweging op Gods weg.  
Met Pinksteren vieren we dat de leerlingen van Jezus de Geest kregen en gingen vertellen 
over God en Zijn liefde voor ons mensen. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat God een 
mens wil bevrijden en vrij wil houden, maar zo dat ook de ander vrij kan zijn. En daarvoor 
heeft God de Tien Woorden gegeven. Jezus vatte ze samen: God liefhebben en de naaste 
als jezelf. Dat nieuws ging de wereld in, in vele talen, tot op de dag van vandaag. Nog steeds 
krijgen mensen de Geest. Dat wij Pinksteren mogen vieren, als mensen met de Geest. 
 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,   
 
     ds. Carolina Koops-Verdoes 
 
 
 
 
 
KERKDIENSTEN 
* Pinksteren 20 mei   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Kremer-Elzinga en ds. C. Koops-   
 Verdoes  
Ouderling van dienst:  mw. E. Westerneng 
Medewerker diaconie:  dhr. J. Honingh 
Organist:   dhr. Rob van der Veen 
1e collecte:   Zending 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
Gezamenlijke dienst met Zuiderwoude-Uitdam, m.m.v. fluitiste Marieke Vos, er is 
kindernevendienst. 
 
* Zondag 27 mei   Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  dhr. G. Bechger 
Diaken:   dhr. K. Schouten 
Organist:   dhr. Ton Senf 
1e collecte:   ASAPE Project in Noord-Kameroen 
Autodienst:   dhr. G. Bechger 
Herbevestiging ambtsdragers 
 
* Zondag 3 juni    Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. H. Reedijk, Zeevang-Oudendijk 
Ouderling van dienst:  mw. I. Spelt  
Medewerker diaconie: mw. J. Antheunisse 
Organist:   dhr. Rob van der Veen 
1e collecte:   Hoeboeh 
Autodienst:   fam. Spelt 
 



 
 

* Zondag 10 juni    Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes  
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng 
Diaken:   dhr. Chr. van Zanten 
Organist:   dhr. Rob Verselewel 
1e collecte:   Werelddiaconaat 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
Viering Heilig Avondmaal 
 
* Zondag 17 juni  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. H. Keur 
Ouderling van dienst:  mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie:  dhr. J. Honingh 
Organist:   dhr. Ton Senf 
1e collecte:   Binnenlands diaconaat 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
* Zondag 24 juni   Holysloot   10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  mw. I. Spelt 
Diaken:   dhr. K. Schouten 
Organist:   mw. Diana de Haan 
1e collecte:   Waterlandproject 
Autodienst:   fam. Spelt 
Zangdienst 
 
* Zondag 1 juli    Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   dhr. W. Vreeken, Amstelveen 
Ouderling van dienst:  dhr. G. Bechger  
Medewerker diaconie: mw. J. Antheunisse 
Organist:   dhr. Rob Verselewel 
1e collecte:   Jeugdwerk Protestantse Kerk 
Autodienst:   dhr. G. Bechger 
 
* Zondag 8 juli    Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes  
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng 
Diaken:   dhr. Chr. van Zanten 
Organist:   Niek Hartog 
1e collecte:   Dorcas 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
 
* Zondag 15 juli  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   mw. Ellen Kok 
Ouderling van dienst:  mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie:  dhr. J. Honingh 
Organist:   dhr. Ton Senf 
1e collecte:   De Regenboog 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 20 mei is het Pinksteren. Deze vreugdevolle dienst zullen we samen met de 
Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam vieren in het Witte Kerkje. Per boot zullen de 
gemeenteleden vanuit Zuiderwoude-Uitdam naar ons toekomen. In deze dienst zullen beide 
predikanten voorgaan en fluitiste Marieke Vos zal muzikaal meewerken aan deze dienst. 



 
 

Voor de kinderen is er deze zondag kindernevendienst. Na afloop van de dienst is er 
feestelijke koffie. 
Zondag 27 mei lezen we Johannes 3:1-16 over Nicodemus, die in de nacht naar Jezus 
toegaat. In deze dienst worden twee ambtsdragers herbevestigd. Meer hierover leest u 
hieronder. 
Zondag 3 juni gaat ds. Hans Reedijk voor, hij is nu predikant in de gemeente Zeevang-
Oudendijk. 
Zondag 10 juni lezen we Job 2 en Marcus 3:20-35. We vieren in deze dienst het Heilig 
Avondmaal met elkaar. 
Ds. Hanneke Keur uit Hilversum gaat deze zondag bij ons voor. Zij is geestelijk verzorger in 
Swaensborch in Monnickendam. 
Zondag 24 juni is een zangdienst. Meer over deze dienst leest u hieronder.  
Dhr. W. Vreeken uit Amstelveen gaat zondag 1 juli bij ons voor. 
Zondag 8 juli lezen we Marcus 6:1-6, over Jezus in de synagoge van Nazareth. 
 
HERBEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
Van diaken Chris van Zanten en ouderling Greet Breedijk-Hoeve is de ambtstermijn 
afgelopen. Beiden hebben aangegeven hun ambtsperiode te willen verlengen. Daar zijn wij 
als kerkenraad zeer blij mee. Mochten er geen wettige bezwaren worden ingediend tegen 
hun herbevestiging dan zullen zij in de dienst van 27 mei worden herbevestigd in hun ambt. 
 
ZANGDIENST 24 JUNI 
Voor deze dienst kunnen liederen worden aangedragen. Dat mag uit het nieuwe liedboek, 
daar staan vele mooie liederen in. Maar het hoeft niet. Er zijn vele andere bundels met mooie 
liederen, oudere bundels, nieuwere bundels. U mag een keuze maken en liederen 
aandragen, dat mogen ook meerdere liederen zijn. We beginnen voor de dienst al met 
zingen, dus u kunt gerust eerder komen, en we zingen volop tijdens de dienst. Zijn er teveel 
liederen aangedragen, dan wordt er een keuze uit gemaakt. U kunt de liederen aandragen 
via de lijst in de kerk, een lijstje in de brievenbus of overhandigen of via de mail bij ds. 
Carolina. Graag uiterlijk zondag 17 juni. Dan is er nog voldoende tijd om te overleggen met 
de organist Diana de Haan, die de liederen zal begeleiden. 
 
EINDEXAMENS 
De schoolexamens  zijn  weer  van  start  gegaan.  We wensen de jongeren veel sterkte en 
succes. Hopelijk mag straks de vlag buiten hangen met de schooltas. Graag willen wij deze 
jongeren feliciteren of bemoedigen als de uitslagen bekend zijn. Daarvoor willen we graag 
weten wie er dit jaar eindexamen doen. U kunt de namen doorgeven aan ds. Carolina, c-
koops@live.nl of tel. 8457369.  
 
GOD VOOR BEGINNERS 
De gespreksgroep God voor beginners komt zo eens in de maand op een dinsdagavond bij 
elkaar en bespreekt telkens een onderwerp of deel uit een boek. De laatste bijeenkomst van 
dit seizoen is op dinsdag 5 juni.  We komen om 19.00 uur samen en beginnen dan met een 
maaltijd en daarna zullen we een film o.i.d. gaan bekijken en bespreken. Wie meer informatie 
wil kan contact opnemen met ds. Carolina Koops-Verdoes, tel. 8457369, c-koops@live.nl.  
 
 
MEELEESKRING 
Maandagmiddag 2 juli komt de meeleeskring weer bij elkaar in de pastorie. We lezen en 
bespreken dan Marcus 6:1-6, de nieuwtestamentische lezing van zondag 8 juli. Zijn er 
verschillen tussen de verschillende vertalingen? Welke vragen roept de tekst bij ons op? 
Vragen waarover we met elkaar in gesprek gaan van 13.30-14.30 uur in de pastorie. Wie 
mee wil doen is van harte welkom. 
 
 



 
 

OPBRENGST INZAMELINGSACTIE POSTZEGELS EN KAARTEN IN 2017: € 31.533! 
Ook in 2017 zijn er in plaatselijke gemeenten weer dozen vol postzegels en ansicht- en 
geboortekaarten ingezameld. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd 
om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan 
handelaren. De opbrengst in 2017 is totaal € 31.533,-. Een heel mooi bedrag! 
Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die met veel inzet en enthousiasme voor een mooie 
opbrengst hebben gezorgd voor Kerk in Actie en de GZB. Hiermee kunnen beide 
organisaties mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven. Zo kan Li uit China naar 
school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven aan vrouwen in Papoea. 
Ook uw ansicht- en geboortekaarten, postzegels kunt u inleveren 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. 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. 
 
TAIZÉDIENST 
Op zondag 29 april was er een Taizédienst.  Er was veel stilte in deze dienst en we zongen 
meditatieve liederen, die de cantorij Waterland met en voor ons zong. Korte teksten die een 
aantal malen werden herhaald. Stilte om de Bijbeltekst te overdenken of….. Een kaarsje kon 
worden aangestoken en door de spiegel leken het er veel meer, meer kleine lichtpuntjes. 
Een heel andere sfeer, een andere beleving van een viering. Een viering die de één erg 
aansprak, een ander minder. We zijn allemaal gelovigen, die aangesproken worden uit den 
hoge en dat kan op verschillende manieren. 
 
27 MEI KUNST IN DE KERK CONCERT: UNDER THE SURFACE 
Zondag 27 mei is er een concert in het Witte Kerkje in Holysloot. 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  
 
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/ 
 
WATERLAND-KERKENLAND 2018 
Op zaterdag 16 en zondag 17 juni en op zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018. 
Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-Hollandse landschap, naar 
kerkjes, waar u op muzikale intermezzo’s wordt getrakteerd. Een gevarieerd aanbod: van 
klassiek tot zigeunermuziek en van chansons tot brass-music. In totaal zijn er 64 optredens 
van 16 ensembles, orkesten, koren en bands. 



 
 

De tocht op 16 en 17 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam, Ransdorp en 
Holysloot. Dit is de Zuidroute. 
Met de Noordroute, op 23 en 24 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. Er kunnen geen plaatsen worden gereserveerd. 
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. Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. Ook als u 
maar 1 of 2 concertjes wilt bezoeken dient u € 7,50 te betalen. Dat is noodzakelijk om dit 
evenement in stand te houden. 
Het 'passe-partout' dient u niet letterlijk te nemen: vol is vol. Op last van de brandweer 
dienen de vrijwilligers toezicht te houden dat alles volgens de voorschriften geschiedt. 
Oproep: 
Wie het leuk vindt om op zaterdagmiddag 16 juni of zondagmiddag 17 juni, of een deel van 
de middag in de kerk van Ransdorp of Holysloot te zitten om de fietsers te ontvangen, kan 
contact opnemen met Gerard Bechger, tel. 4904269 (Ransdorp) of Ineke Spelt, tel. 6368846 
(Holysloot) 
 
IMPRESSIE GENERALE SYNODE 19-20 APRIL 2018 (DEEL 1)  
Historische transitie  
Wereldschokkend is het niet, historisch is het wel: op 1 mei 2018 is het oude classicale 
stelsel dat ongeveer 450 jaar bestaan heeft, overgegaan in de nieuwe structuur met 11 grote 
classes. Deze transitie is één van de vele gevolgen van het project Kerk 2025. Een tamelijk 
ingrijpende reorganisatie van onze kerk, die echter vooral bedoeld is als een beweging terug 
naar de Bron (’back to basics’), een beweging om de kerk in al haar geledingen op te roepen 
het geloofsgesprek aan te gaan, met het oog op de uitdagingen van deze tijd. In deze 
synodevergadering waren wij allen nog één keer namens onze ‘oude’ classis aanwezig. In 
de volgende synodevergadering vertegenwoordigen wij de nieuwe classis Noord-Holland. Ik 
zal mijn oude buurman (uit Ede …) missen, maar ben benieuwd wie mijn nieuwe buurman of 
buurvrouw gaat worden! In de toekomst zullen de (dan) vijf synodeafgevaardigden bij 
toerbeurt zorgen voor een verslag.  Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland 
zijn alle besluiten te vinden. In een persoonlijk verhaal beoog ik niet in alle opzichten volledig 
te zijn, maar probeer ik iets weer te geven van de sfeer en de indruk die de vergadering op 
mij heeft achter gelaten. Een subjectief verslag dus, vooral bedoeld om de vaak ervaren 
kloof tussen ‘grondvlak’ en synode enigszins te dichten. Ik hoop iets te kunnen overbrengen 
van het plezier waarmee ik aanwezig ben bij deze vergaderingen van de kerk.  
 Alleen binnenkerkelijk bezig?  
De laatste tijd staan hele series (‘tranches’ in kerktaal) kerkordewijzigingen op de agenda. 
Drie tranches hebben we nu gehad. Voorlopig zijn we klaar. Steeds konden kerkenraden en 
classicale vergaderingen hun mening geven (considereren) over wat de synode eerder ‘in 
eerste lezing’ had vastgesteld. Ik kom hier verderop op terug. Dat klinkt erg binnenkerkelijk 
en dat is het ook. Toch kijkt de synode gelukkig ook bijna elke vergadering over de eigen 
kerkmuren heen, over de grenzen van eigen land en werelddeel. Enkele van zulke 
momenten stip ik kort aan (in het vorige kerkblad schreef ik al over het 70-jarig bestaan van 
(1) de Wereldraad van Kerken en (2) de Staat Israël. � Migratie - Een derde moment, meer 
dan een moment, was de bespreking van het ethische thema ‘Migratie’. Elk jaar agendeert 
de synode een ethisch thema, dat de belangstelling heeft niet alleen in de kerken, maar in de 
breedte van de samenleving. Migratie behoort bij uitstek tot deze categorie. Het thema werd 
ingeleid met een lezing door prof. dr. Dorottya Nagy, in 1978 geboren in Roemenië. Een 



 
 

interview met haar over deze thematiek kunt u vinden op de website van de PKN. Eén van 
de kernen van haar betoog was: Leer migratietaal spreken. Op haar niet zo eenvoudige 
voordracht reageerden eerst dr. De Reuver, vervolgens één van de predikanten en tenslotte 
meerdere sprekers. De bedoeling is, dat er een publicatie over dit thema verschijnt, te 
vergelijken met het boek van Beatrice de Graaf over ‘Heilige strijd’, onderwerp in een 
eerdere synodevergadering.  
Benoemingen en afscheid  
In vrijwel iedere synodevergadering worden benoemingen gedaan. Dit gedeelte vindt plaats 
‘in comité’ (d.w.z. achter gesloten deuren) en dus mag ik niets zeggen over wat daar 
besproken wordt. Alleen de uitkomsten mogen worden gedeeld. De meest in het oog 
springende benoemingen haal ik er even uit.   

• Mr. J.H. Donner, tot oktober a.s. vice-voorzitter van de Raad van State en oud-
minister (en ook belijdend lid van de PKN en niet van de KPN, zoals in Trouw stond) 
werd benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de PThU.  

• Ing. G.J. (Jurjen) de Groot werd benoemd tot Algemeen Directeur van de 
Dienstenorganisatie van de PKN, opvolger van dhr. Haye Feenstra. Vanaf 2014 is hij 
operationeel directeur van de IZB, één van de missionaire organisaties in onze kerk.  

• Ds. K.A. Bakker, predikant te Doetinchem en binnenkort emeritus, werd benoemd tot 
voorzitter van het nieuwe Generale College voor de Visitatie. Hij is lid van het oude 
college, maar in de nieuwe kerkstructuur krijgt de visitatie-nieuwe-stijl vooral de taak 
toe te zien op de ontmoetingen in de ringen. Ook wordt de visitatie ingezet bij 
situaties die om bijzondere aandacht vragen, steeds in samenspraak met de 
classispredikant.  

• Van het ‘oude’ Generale College voor de Visitatie werd afscheid genomen. Vele 
honderden toegewijde visitatoren hebben jaren lang werk gemaakt van het bezoeken 
van kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers. Met name de voorzitter van het 
GCV, ds. Wijnand Sonnenberg, werd in het zonnetje gezet, na 35 jaar inzet voor de 
visitatie, in allerlei verbanden.  

  
ds. Martien Pettinga afgevaardigde namens de classis Edam-Zaandam 
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