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MET ANDERE OGEN 
 
Laatst liep ik, op weg naar een vergadering, door Edam. Een mooie plaats met prachtige 
oude panden. Niet heel ver weg, maar ik ben er tot nu toe alleen vanwege mijn werk 
geweest. Maar het is zeker een bezoek waard om eens doorheen te wandelen en de 
kaasmarkt te bezoeken. 
De toren van Ransdorp, hoe vaak ben ik daar niet langs gefietst of gereden, heb ik er dichtbij 
gestaan of vlakbij gezeten in de kerk. Maar het heeft jaren geduurd, voordat ik die toren op 
ben geklommen en heb genoten van het uitzicht dat je boven op de toren hebt. Op weg naar 
boven hebben we halverwege even gepauzeerd bij de tentoonstelling over de watersnood in 
1916.  
En wanneer ga je zo’n mooi plaatsje als Edam bezoeken of die eeuwenoude toren in 
Ransdorp? Juist ja, als je bezoek krijgt. Dan ga je bedenken waar je met hen naartoe kunt 
gaan in de omgeving. En zo kom je al klimmend op de toren van Ransdorp. Nu moet ik wel 
zeggen, dat het leuker is daarboven als je de omgeving van Ransdorp al wat beter kent. Dan 
herken je de gebouwen dichtbij en aan de horizon.  
Als je bezoek hebt en je zoekt een uitje of bezienswaardigheid, dan ga je met andere ogen 
naar je omgeving kijken. Wat zou voor hen nu leuk zijn om te bekijken? En dan kijk je anders 
naar die toren en de steden en dorpen. 
Hoe kijken wij naar de mensen om ons heen? Familie, vrienden, de buren, de toeristen in 
onze dorpen, enz. Met liefde, onverschilligheid of ergernis? Het maakt uit hoe we kijken naar 
de mensen om ons heen. Hoe wij hen zien, maar ook welke emotie dat bij ons oproept en 
hoe wij reageren op de ander. In de Bijbel lezen we hoe Jezus met ontferming kijkt naar de 
mensen om Hem heen. Hoe Hij de mensen liefheeft tot het einde toe. Hij zíet mensen en 
gaat niet aan hen voorbij. Daarbij vertelt Hij over het Koninkrijk van God, waarin liefde heerst 
en waar het goed is voor iedereen. Liefde maakt verschil. Als wij nu eens met ogen vol liefde 
kijken naar de mensen, hoe zou dat zijn voor ons en voor hen?  
 
Een goede zomer gewenst en een hartelijke groet vanuit de pastorie,  
     ds. Carolina Koops-Verdoes 
 
 
KERKDIENSTEN 
* 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. E. Westerneng 
 
* Zondag 22 juli   Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  mw. I. Spelt 
Diaken:   dhr. K. Schouten 
Organist:   dhr. Rob van der Veen 
1e collecte:   Diaconie 
Autodienst:   fam. Spelt 
 
* Zondag 29 juli     Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Klaas Vos, Naarden 
Ouderling van dienst:  dhr. G. Bechger  
Medewerker diaconie: mw. J. Antheunisse 
Organist:   dhr. Ton Senf 
1e collecte:   Roosevelthuis 
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autodienst:   dhr. G. Bechger 
 
* Zondag 5 augustus  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Gerdien Neels, Hoofddorp  
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng 
Diaken:    dhr. Chr. van Zanten 
Organist:   dhr. Niek Hartog 
1e collecte:   Stichting Ariane 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
 
* Zondag 12 augustus Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. W. Stuijvenberg, Gouda 
Ouderling van dienst:  mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie:  dhr. J. Honingh 
Organist:   dhr. Rob Verselewel 
1e collecte:   Zending 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
* Zondag 19 augustus Holysloot   10.00 uur 
Voorganger:   ds. Liesbeth Baars, Zuidoostbeemster 
Ouderling van dienst:  mw. I. Spelt 
Diaken:   dhr. K. Schouten 
Organist:   dhr. Rob van der Veen 
1e collecte:   Amref Flying doctors 
Autodienst:   fam. Spelt 
 
* Zondag 26 augustus  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  dhr. G. Bechger  
Medewerker diaconie: mw. J. Antheunisse 
Organist:   dhr. Niek Hartog 
1e collecte:   Waterlandproject 
Autodienst:   dhr. G. Bechger 
Viering Heilig Avondmaal 
 
* Zondag 2 september  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes  
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng 
Diaken:   dhr. Chr. van Zanten 
Organist:   dhr. Rob van der Veen 
1e collecte:   Missionair werk en kerkgroei 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
 
* Zondag 9 september  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. T.C. Wielsma, UIthoorn 
Ouderling van dienst:  mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie:  dhr. J. Honingh 
Organist:   dhr. Niek Hartog 
1e collecte:   Jeugdwerk Protestantse Kerk 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 22 juli lezen we Marcus 6:30-44. Jezus deelt brood en er is genoeg voor iedereen.  
In de zomer gaan een aantal bekende gastvoorgangers voor. 
Zondag 26 augustus vieren we met elkaar het avondmaal en lezen we Marcus 8:1-21. 
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De zondag erna, 2 september, lezen we verder in hoofdstuk 8, nl. de verzen 22 tot en met 
26. 
 
GIFT 
We hebben 2 giften van € 50 ontvangen van n.n. en n.n. 
Onze hartelijke dank daarvoor! 
 
EINDEXAMENS 
Wat hingen er veel vlaggen met schooltassen eraan in Ransdorp en Holysloot. De geslaagde 
jongeren hebben een felicitatiekaart gekregen. Heerlijk dat de vlag uit kon en veel succes 
met het vervolg, een vervolgopleiding, een tussenjaar of een baan vinden. En wie het 
examenjaar nog een keer over moet doen, veel succes volgend jaar!  
  
OPEN MIDDAG IN HOLYSLOOT 
In de zomerperiode is er op dinsdag 31 juli 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 staan 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. Voor meer informatie: ds. Carolina Koops-Verdoes, tel. 8457369, c-
koops@live.nl. 
 
IMPRESSIE GENERALE SYNODE 19-20 APRIL 2018 (DEEL 2)  
Nieuwe ontwikkelingen  
* Nieuwe vormen van kerk-zijn - In november 2018 komt het moderamen van de synode met 
een rapport over nieuwe vormen van kerk-zijn. Als opwarmer kregen we nu enig inzicht in 
twee pioniersplekken: op Kanaleneiland in Utrecht en in Nieuw Vennep. We spraken over 
wat deze nieuwe vormen bij ons oproepen, wat gaat goed, wat zou anders moeten? Op 30 
mei zal er in Amersfoort een soort ‘kerkplekkensafari’ worden gehouden, waar een mozaïek 
aan kerkplekken zal worden gepresenteerd.  
* Geloven met hart en ziel – In samenwerking met de NCRV worden momenteel korte films 
gemaakt en uitgezonden over ‘Vindplaatsen van geloof, hoop en liefde’. Wij konden de 
première meemaken, die smaakt naar meer.  
* Vestiging Bijzondere Leerstoel PThU – De synode stemde in met de vestiging van een 
bijzondere leerstoel vanwege de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging van het 
minsterie van Defensie bij de Prot. Theol. Universiteit. Een belangrijke leerstoel, juist in een 
tijd waarin de vragen rond inzet van geweldsmiddelen, de risico’s en grenzen daarvan, volop 
actueel zijn. Het salaris van degene die benoemd zal worden (nu nog niet bekend) wordt 
betaald door het minsterie van Defensie.  
* De ontvangst van proponenten en kerkelijk werkers. Eens per jaar begroet de synode 
(meestal) jonge mensen, die predikant of kerkelijk werker willen worden of dat al zijn (dat 
geldt dan sommige kerkelijk werkers). Zij stellen zich voor, vertellen iets over hun werk en 
ambities, er wordt tijdens de slotviering op donderdag om zegen voor hen gebeden.  
* Toetreding van PERKI als buitengewone gemeente van de PKN. Perki is de naam van een 
christelijke Indonesische Geloofsgemeenschap in Nederland, met verschillende 
wijkgemeenten, bv. in Buitenveldert, Rotterdam en Utrecht. Een deel van deze 
gemeenschap had al lange tijd de wens zich aan te sluiten bij de PKN. De synode stemde 
daar met vreugde mee in. Vele leden van deze gemeenschap waren op de publieke tribune 
aanwezig en menigeen kon de tranen niet binnen houden, toen het besluit genomen was. De 
slotviering op vrijdag werd door de Perki-gemeenschap geleid, met o.a. een rituele dans als 
gebed om de Heilige Geest. Mooi om dat mee te maken!  
* Catechese behoort niet tot de nieuwe ontwikkelingen in de kerk, inwijding is van oudsher 
een wezenlijk deel van kerk-zijn. Wel is catechese voortdurend in beweging. Wat ik mooi 
vond bij de informatie hierover, was de vruchtbare samenwerking van JOP (jongerenwerk 
PKN) en HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond). De tijd dat zulke organisaties tegen 
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over elkaar stonden, is gelukkig voorbij. Nieuwe methoden worden ontwikkeld, mede op 
grond van enquêtes. Daaruit blijkt o.a. hoe belangrijk in de geloofsopvoeding de rol van 
ouders is, maar zeker ook die van grootouders, de rol van muziek, liederen, creatief aan de 
slag gaan.  
* Van geheel andere orde zijn de ontwikkelingen op het terrein van de Ledenadministratie. In 
mei a.s. zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen worden door een 
Europese verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnenkort 
moeten alle kerken en dus ook alle plaatselijke gemeenten kunnen aantonen, dat zij ‘AVG-
proof’ zijn. De landelijke kerk is druk bezig om de ‘Generale regeling ledenadministratie’ te 
updaten, zodat ze voldoet aan de AVG. Plaatselijk hoeft niet elke gemeente het AVG-wiel 
zelf uit te vinden. Per 1 mei a.s. wordt er op de website van de Protestantse Kerk een 
concept privacy reglement gezet. Nu al zijn aanwijzingen hierover op deze website te vinden. 
Elke plaatselijke gemeente moet zelf zorgen om zo snel mogelijk te voldoen aan de AVG-
regels en zorgdragen voor een privacy reglement. Het is zaak om dit in mei op de 
kerkenraadsvergaderingen te agenderen. Zie www.protestantsekerk.nl en dan doorlinken 
naar ‘Kerken en privacy’.  
Publicaties  
De PKN komt regelmatig met nieuwe publicaties. Soms interessant voor de liefhebber, soms 
(zeer) bruikbaar voor gesprekken in kerkenraad, gemeente en wellicht ringverband. Deze 
keer ging het om drie nieuwe uitgaven:  
1. Geloven in de classis. Kerk 2025 en de classicale reorganisatie in de PKN, geschreven 
door prof. Leon van den Broeke, gepromoveerd op ‘de classis’. In zijn Woord vooraf noemt 
dr. René de Reuver dit een “dapper boek”. Omdat er een lans wordt gebroken voor de 
classis als bovenplaatselijk verband. “Het doet een appèl op de classis om niet te verworden 
tot een bestuurlijk apparaat, maar een ontmoetingsplek te zijn van en voor lokale gemeenten 
waar geloof groeit en bloeit”. Kortom: een kort, maar krachtig pleidooi voor de regionale 
kerkverbanden.  
2. Tot Gods eer. Handreiking voor gesprekken over liturgie, geschreven door prof. Marcel 
Barnard. De oorspronkelijke notitie is al eerder in de synode besproken. Dit boekje is een 
bewerkte vorm daarvan, voor gesprek geschikt gemaakt door toevoeging van 
gespreksvragen. Via de link www.protestantsekerk.nl/liturgie zijn enkele filmpjes te 
downloaden die behulpzaam kunnen zijn voor het gesprek over liturgie. Naar mijn mening 
prima materiaal voor goede inhoudelijke ontmoetingen.  
3. De Waalse Kerken in Nederland. In de synode zit ook een vertegenwoordiger van de 
‘Réunion Wallonne’, twaalf Franstalige gemeenten in Nederland die behoren bij de PKN en 
die vanaf 1 mei a.s. een ring vormen binnen de nieuwe classis Noord-Brabant, Limburg, 
Réunion Wallonne. Een boeiende uitgave van de PKN, ook voor wie zijn/haar Frans wat wil 
ophalen, want het geschrift is in twee talen geschreven.  
De Kerkorde  
Misschien wel het meest spannende onderwerp van deze synodevergadering. Voor 
sommigen is de bespreking van ordinantiewijzigingen net zo slaapverwekkend als een 
minder geslaagde preek die langer dan pakweg 20 minuten duurt. Anderen gaan er bij dit 
onderwerp eens goed voor zitten, lopen graag naar de microfoon, dienen moties, 
amendementen of tegenvoorstellen in, waarna het spel gaat beginnen: wat halen we binnen, 
wat lukt niet en wat is aan het eind van de rit het resultaat? Het lijkt de politiek wel, al blijft het 
op de synode netjes en vliegen we elkaar niet in de haren.  
Deze keer ging het over de zogenaamde ‘derde tranche’ – Mobiliteit predikanten. De synode 
had al eerder wijzigingen in eerste lezing vastgesteld. Daarna hebben de kerkenraden en 
classicale vergaderingen gelegenheid gehad om te considereren, waar intensief gebruik van 
is gemaakt, net als bij de eerste en tweede tranche. Als je de kerkorde goed brengt, in 
kerkenraad en classis, dan komt er heus wel wat op gang! Bij consideraties gaat het 
vervolgens niet om ‘tellen’, maar om ‘wegen’ van de argumenten. Het Generale College voor 
de Kerkorde (GCKO) is daar erg sterk in en komt telkens met een afgewogen advies naar de 
synode. Meestal worden de adviezen van het GCKO gevolgd, maar op met name één punt 
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maakte de synode in grote meerderheid een andere afweging, op advies van het 
moderamen.  
Speerpunt in de nieuwe benadering is het werken aan een omslag naar een ‘cultuur van 
mobiliteit en flexibiliteit’. Wat je ook voor moois kunt zeggen over de predikant die voor 
onbepaalde tijd beroepen wordt, de huidige tijd laat zien dat de kerk met deze generieke 
aanpak niet meer uit komt. Kerkbreed, bleek ook uit de consideraties, is men overtuigd van 
de noodzaak van deze omslag. Maar hoe doe je dat? En zijn de instrumenten die daarvoor 
aangedragen worden, overtuigend?  
Twee punten haal ik eruit, de rest kunt u vinden op de website van de PKN.  
Als ‘een’ middel om de mobiliteit van predikanten te vergroten, was de zogenaamde 
‘vertrekcompensatie’ bedacht. Een maatregel die predikanten die vrijwillig naar een 
gemeente zouden gaan met een kleinere aanstelling, financieel zou compenseren. Deze 
maatregel, vond de synode, wordt veel te duur en zal het levenslicht dus niet aanschouwen.  
Dan de beroemde, of vinden sommigen, beruchte ’12 jaars regeling’. In de beginfase van 
synodaal nadenken hierover, is even met de gedachte gespeeld: na 12 jaar is het genoeg, 
dan moet de predikant uitzien naar een andere werkplek. De synode kreeg al snel genoeg 
van dit spel en verwierp deze radicale mobiliteitsbevorderende maatregel. Uiteindelijk kwam 
eruit: van het gesprek over mobiliteit moet het taboe af, het moet een gewoon onderwerp zijn 
in de jaargesprekken (die moeten dan wel gehouden worden!) en de gesprekken van de 
classispredikant met kerkenraden en predikanten. Is een predikant 12 jaar aan een 
gemeente verbonden, dan kan dit gesprek een verdergaande stap opleveren. Als kerkenraad 
en predikant beide (!) vinden: het is goed om een nieuwe uitdaging aan te gaan – met 
wederzijdse instemming dus – dan gaat een nieuwe fase in. De predikant komt tijdelijk op 
wachtgeld, de gemeente betaalt, maar kan alvast nadenken over een nieuwe aanpak in de 
gemeente. Er zitten nog tal van elementen aan deze regeling vast, maar die laat ik even voor 
wat ze zijn.  
Vele synodeleden aarzelden. In de synode van november 2017 werd een ‘noodrem’ op deze 
regeling gezet. Die houdt in, dat de synode de komende vijf jaar steeds de bevoegdheid 
heeft om deze maatregel in te trekken, bijvoorbeeld als blijkt dat ze niet werkt of veel te duur 
wordt.  
Tijdens deze synodevergadering werd duidelijk, dat er nog een tweede ‘noodrem’ nodig was 
om de synode in (uiteindelijk grote) meerderheid over de streep te trekken. Deze houdt in, 
dat aan de nieuwe classispredikanten gevraagd wordt de komende jaren te monitoren in 
hoeverre deze 12jaarregeling zou kunnen werken. In september 2020 is er dan enige 
expertise opgebouwd, waarna deze bepaling ingevoerd kan worden in januari 2021. 
Vooralsnog gaat deze 12jaarsregeling dus nog niet in. Duidelijk is ook, dat ze niet als een 
soort Vut-nieuwe-stijl kan worden gehanteerd (uw verslaggever kan er dus geen gebruik van 
maken).  
Tenslotte besloot de synode, op grond van moties die waren ingediend door 
vertegenwoordigers uit Noord-Holland, om een Regiewerkgroep in het leven te roepen, die 
de voortgang en implementatie van alles wat met Kerk 2025 te maken heeft, te monitoren 
(een woord dat tijdens deze vergadering regelmatig viel), te stimuleren en te coördineren. 
Want: met het vaststellen van deze derde tranche is het kerkorde-traject voltooid (applaus!), 
maar – zoals het vaak klinkt bij de zegen – “ons werk in de wereld begint nu!”.  
Tenslotte  
Voor mij speelt een synodevergadering zich af in de vergaderzaal, maar zeker niet minder in 
de wandelgangen, tijdens ontmoetingsplekken als maaltijd en bar. Daar heb je gelegenheid 
om allerlei mensen te spreken, uit de breedte van de kerk. Je leert mensen kennen uit de 
synode, van het moderamen, de pers en zo kijk je over je eigen muurtjes heen. Een zeer 
verrijkende ervaring, elke keer opnieuw.  
Over de nieuwe synodepreses, ds. Saskia van Meggelen, kan ik kort zijn: natuurlijk was het 
over en weer even wennen, maar ze deed het naar mijn gevoel prima.  
 
ds. Martien Pettinga  
afgevaardigde namens de Classis Edam-Zaandam  
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en vanaf 1 mei 2018 namens de nieuwe Classis Noord-Holland 
 
NIEUWSBRIEF STICHTING HOEBOEH APRIL 2018 NR.2 
Project bezoek en transport in Roemenië. Op 12 maart arriveerde de trailer met 100 m3 aan 
goederen op het eerste losadres, in Oradea bij Alfa & Omega is 20 m3 aan goederen gelost. 
A & O verdeelt de goederen in Oradea en omgeving. A & O is een actieve Roemeense 
groep, ze organiseert kinderkampen, ondersteunt kansarme kinderen uit omliggende dorpen 
om te kunnen studeren, bouwt en verbouwt huisjes van minderbedeelden, die door 
omstandigheden in de ellende verzeild zijn geraakt. Het tweede losadres is het particuliere 
bejaardenhuis  'Christiana' 40 m3 in Sacele. Dit huis groeit, ze gaan weer bouwen. Hoeboeh 
heeft dankzij grote giften kunnen bijdragen bij renovatie, de personenlift, geïsoleerde 
vensters en wasruimte. Nu mag Hoeboeh bijdragen dankzij wederom grote giften aan de 
nieuwbouw van een koffie/thee room, ook passanten zijn hier welkom. Beneden het 
koffie/restaurant en boven een huiskamer voor de bewoners. De 40m3 aan goederen van 
Hoeboeh is incontinentiemateriaal, bedden en kleding ect. Wat niet gebruikt wordt door het 
bejaardenhuis, b.v. de fietsen en het gereedschap en veel kleding wordt verkocht in de 
winkel van 'Christiana'. Dit geeft arbeid en inkomsten voor het bejaardenhuis. Het derde 
losadres is in Cristian. De goederen die hier zijn gelost, zijn bestemd voor de psychiatrie in 
Zarneste, Bradet, de kerk in Sacele, de zigeunerkerk in Vulcan, Home Emanuel in Codlea en 
nog enkele kleine projecten. In Sacele zijn we gestopt met twee projecten, één project het 
aanleveren van goederen aan de kerk in Sacele, het tweede project is Ildiko ook in Sacele, 
het aanleveren van goederen en gestopt met salarisondersteuning. Dit is in gezamenlijk 
overleg gedaan. In Bradet de school voor gehandicapte kinderen, is Jolanda gelukkig weer 
de directrice. En kan Hoeboeh doorgaan met aanleveren van goederen. Anders moest 
Hoeboeh hier helaas stoppen, vanwege desinteresse van de tijdelijke directrice. In het 
psychiatrisch ziekenhuis in Zarneste is aan alle bewoners weer een presentje uitgedeeld. 
Ook de incontinentie en kleding en educatief materiaal waren weer welkom. In de Zigeuner 
kerkgemeenschap heeft de voorganger grote zorgen, hijzelf wordt oud, en ook de oudsten 
en diakenen vertrekken naar het buitenland om te werken. En toch zitten er in de kerk heel 
veel kinderen, en kinderen hebben de toekomst, toch ? Nu het jonge moederhuis 'Home 
Emanuel', het nieuwe gebouw voor dagbesteding is zo goed als klaar. Er is nu geld 
achtergelaten om de buitenkant nog te isoleren. En hierna start Home Emanuel met een 
nieuwe cv installatie voor  hout en gas. Dankzij een grote gift kan Hoeboeh dit bekostigen. 
Ook word er gedacht aan zonnecollectoren, eventueel met een kleine verbouwing. Dit alles 
moet gebeuren om de EU norm te kunnen halen. Zie voor meer informatie over de projecten, 
de website van Hoeboeh. www.hulpoosteuropamonnickendam.nl  In de volgende nieuwsbrief  
bezoeken we  Moldavië. Groet namens Hoeboeh Ineke en Piet de Boer. 
 
CURSUS THEOLOGIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN (TVG) 
(van eind augustus 2018 – eind april 2019)  
Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Korintiërs 
13 niet bedoeld als huwelijkstekst, hoe beleven andere volken hun geloof, wat was Paulus 
voor een man, hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus en welke 
invloed heeft Augustinus op de huidige theologische inzichten gehad?  Dit soort kwesties 
komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden. Cursisten zeggen 
voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. 
Het verbreedt en verdiept de kijk op dingen die (soms) allang bekend waren vanwege 
achtergrond maar het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring! De cursus, 
die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is 
voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist. In 
totaal duurt de cursus drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 34 
weken bijeenkomsten belegd (locatie: Arie Biemondstraat 103, Amsterdam). Per jaar 
bedragen de kosten € 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk om niet de 
gehele cursus maar slechts een aantal uit het aanbod van 12 vakken te volgen. Meer 
informatie en aanmelding kan bij de secretaris:  Pieter Licht, tel. 06 83995520, e-mail: 
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pieter.licht@gmail.com of via de website: www.tvg-amsterdam.nl. Op verzoek kan een 
informatieboekje of een uitgebreide studiegids worden toegezonden. 
 
VAKANTEBIJBELWEEK 2018  
Voor de 37e keer wordt de VakantieBijbelWeek (VBW) georganiseerd.  Het thema van dit 
jaar is: Zoek je mee?! Ga je mee op zoek? We gaan uitzoeken wie Jezus is. Als een reporter 
gaan we op onderzoek uit. We stellen vragen; Wie is Jezus, Waar woont en Wat doet Jezus? 
We gaan luisteren naar Bijbelverhalen, zingen, spelletjes doen en knutselen.   
Na vier ochtenden hopen we donderdagavond antwoord te hebben op onze vragen. Deze 
avond sluiten we de VWB spetterend af met pannenkoeken eten, een buitenspel en een 
swingende afsluiting.  Tijdens de afsluiting laten we aan ouders, opa’s en oma’s  en andere 
belangstellenden horen en zien wat we deze dagen gehoord, geleerd, gevoeld en gezien 
hebben.    
 Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom van maandag 23 t/m donderdag 26 juli 
2018 in de Hervormde kerk in Ilpendam en in het dorpshuis De Nieuwe Boet in Watergang.  
Het duurt van 9.30 uur tot 11.30 uur.   
De donderdagavond begint om 17.30 uur met pannenkoeken eten en een fantastisch 
buitenspel. Daarna om 19.00 uur mogen de ouders en andere belangstellenden komen 
kijken wat wij de afgelopen dagen gehoord hebben. Daarna is er nog tijd, onder het genot 
van een kop koffie/thee, na te praten en iets te kopen van de gevarieerde boekentafel.   Het 
belooft weer een vrolijke en gezellige week te worden!  
  
Met vriendelijke groet namens het VBW-team,  
Astrid Wals(0299-372778) 
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