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September – Oktober 2018 

 
 
 

 
HANDEN 
 
Als we op vakantie zijn, gaan we meestal even naar de plaatselijke VVV. Wat is er te zien en te 
doen in de omgeving? Zo vonden we in één van de VVV’s een folder van een kerkje met 
gebrandschilderde ramen.  
Op een regenachtige dag gingen we met de auto op pad. En lang leve de TomTom én de folder 
vonden we het kerkje, verscholen tussen de bomen. Als we beide niet hadden gehad, waren we het 
kerkje straal voorbij gereden. En dat zou jammer zijn geweest, want het was bijzonder om dit oude 
kerkje in Maniquerville met de nieuwe ramen te zien. 



2 
 

De ramen zijn ontworpen door Yvan Schlewitz en ze werden gemaakt in de werkplaats van Didier 
Bourdeau. Op alle ramen zie je een of twee handen. Met je handen kun je veel doen. Jje kunt iets 
aanbieden, ontvangen, iets nemen, beschermen, iets verzamelen, leiden, helpen, bidden enz. Door 
de handen af te beelden, heb je geen woorden nodig. Uit de positie van de hand of handen wordt al 
duidelijk wat de handen doen. Je hebt geen woorden nodig. 
Aan je rechterkant in het kerkje zie je een raam gewijd aan St. Maarten, de patroonheilige van 
Maniquerville, dan volgt St. Gerard, met zijn gebed voor vruchtbaarheid, dan Maria Magdalena, St. 
Philippe, St. Clara. Aan de linkerkant zie je achtereenvolgens de geboorte, de doop, communie, 
huwelijk, de herfst van het leven. In de sacristie is nog een raam van St. Martin. En er is een raam 
ter gedachtenis aan abt Xavier Desbois. Maar als je de kerk binnenkomt en recht vooruit kijkt zie je 
het raam, achter het altaar, dat me het meest raakte. Een rond raam waar het licht prachtig 
doorheen valt. Een hand met daarin een duif die de vleugels uitslaat en daaromheen de kleuren 
geel en blauw. De duif symboliseert de Heilige Geest, de liefde van de Vader en de Zoon. Een raam 
vol beweging.  
Dan ziet zo´n regenachtige dag er ineens veel mooier uit. 
Onze handen en Gods Geest. Dat Gods Heilige Geest ons mag inspireren bij al onze vieringen en 
activiteiten in dit nieuwe seizoen.  
 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,  
     ds. Carolina Koops-Verdoes 
 
 
 
 
KERKDIENSTEN 
* 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 
 
* Zondag 16 september  Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  mw. I. Spelt 
Diaken:   dhr. K. Schouten 
Organist:   dhr. Ton Senf 
1e collecte:   Vredeswerk 
Autodienst:   fam. Spelt 
 
* Zondag 23 september  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Mirjam Elbers, Overveen 
Ouderling van dienst:  dhr. G. Bechger  
Diaken:    dhr. Chr. van Zanten 
Organist:   mw. Diana de Haan 
1e collecte:   Light for the World: onderwijs in Afrika 
autodienst:   dhr. G. Bechger 
 
* Zondag 30 september  Durgerdam   10.30 uur 
Voorganger:   ds. Pieter Lootsma  
Autodienst:   fam. Spelt 
gezamenlijke dienst m.m.v. Cantorij Durgerdam o.l.v. Chris Helfensteijn 
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* Zondag 7 oktober   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes  
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng 
Medewerker diaconie: mw. J. Antheunisse 
Organist:   mw. Diana de Haan 
1e collecte:   Kerk en Israël 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
 
* Zondag 14 oktober  Holysloot   10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie:  dhr. J. Honingh 
Organist:   dhr. Rob Verselewel 
1e collecte:   Werelddiaconaat 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
* Zondag 21 oktober   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. H. van Olst, De Rijp 
Ouderling van dienst:  mw. I. Spelt 
Diaken:   dhr. K. Schouten 
Organist:   dhr. Ton Senf 
1e collecte:   Waterlandproject 
Autodienst:   fam. Spelt 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 16 september staat Marcus 9:14-29 op het rooster. De leerlingen van Jezus hebben een 
zieke jongen niet kunnen genezen.  Jezus geneest hem wel.  
Zondag 30 september is er geen dienst in onze kerk, maar hebben we een gezamenlijke dienst met 
de Protestantste Gemeente Durgerdam in hun kerk. Let op deze dienst begint om 10.30 uur! Ds. 
Pieter Lootsma gaat voor en de cantorij o.l.v. Chris Helfensteijn werkt mee aan de dienst.  
Zondag 7 oktober lezen we Marcus 10:1-16. Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Jezus wijst 
daarbij naar kinderen.  
Zondag 14 oktober lezen we verder in Marcus 10, nl. de verzen 17-31. Een rijke man vraagt aan 
Jezus wat hij moet doen om bij God te horen. Hij houdt zich aan alle geboden. Jezus zegt hem al 
zijn bezittingen te verkopen. 
 
ZONDAG 14 OKTOBER: PRESENTATIE PLATENBIJBEL 
Tijdens de koffie en thee na de dienst op zondag 14 oktober zal mw. Joke Slager-van den Beukel 
haar Platenbijbel presenteren. Zij woont in Ouderkerk aan de Amstel en is lid van de Protestantse 
kerk. De Platenbijbel is in 2016 uitgekomen. Acht jaar lang heeft ze er aan gewerkt en studie 
gemaakt. Ze wil meer aandacht geven aan een Bijbel, die begrijpelijk is voor " ALLE " leeftijden. De 
tekst bij de platen is in eenvoudig Nederlands geschreven. Het is een boek om in te lezen, uit vóór 
te lezen of gewoon lekker door heen te bladeren en de illustraties te bekijken. 
Tijdens de koffie kan er door de Platenbijbel gebladerd worden, bekeken worden, besteld of 
gekocht. De prijs is € 39,50. 
 
MEELEESKRING 
Op maandag 10 september komt de meeleeskring voor het eerst weer bij elkaar dit seizoen. We 
lezen met elkaar Marcus 9:14-29. 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. 
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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 18 september. Eén van 
de deelnemers kiest een thema en dat bespreken we met elkaar. Wie zin heeft om mee te doen kan 
contact opnemen met ds. Carolina Koops-Verdoes, tel. 8457369, c-koops@live.nl.  
 
OPEN MIDDAG IN HOLYSLOOT 
De hittegolf was gelukkig voorbij, toen we op dinsdag 31 juli de open middag hadden in het 
wijkgebouw. Iedereen kon binnenlopen voor een kopje koffie of thee en een praatje. En daarna was 
er gelegenheid om nog iets anders te drinken met een hapje erbij. Het was een klein gezelschap, 
maar wel erg gezellig. De spelletjes bleven deze keer in de kast. Maar wie weet komen ze daar 
volgend jaar wel uit. 
 
CONCERTEN KUNST IN DE KERK: 16 SEPTEMBER & 14 OKTOBER  
Zondag 16 september treedt dr. Joran Institute op in het Witte Kerkje in Holysloot. Dr. Jordan 
Institute bestaat uit de klassiek geschoolde zanger en tekstschrijver Nicole Jordan uit Trinidad, Mark 
Tuinstra (The Nordanians, Omar Ka Band, Keppler Sessions) en Stefan Kruger (o.a. SFeQ, New 
Cool Collective, Zuco 103 and Krupa & The Genes), twee muzikanten / producers uit Amsterdam. 
De muziek is een mix van carib, elektronica, pittige gitaar en hybride ritmes bekroond met Nicole’s 
vocale acrobatiek. In het najaar verschijnt hun eerste CD. Meer informatie over hen vindt u op hun 
website: 
https://www.drjordaninstitute.com 
 
Op zondag 14 oktober komt Het Nieuwe Lied naar het Witte Kerkje. Het Nieuwe Lied is een 
collectief van vijftien Nederlandstalige theaterzangers. Zij geven in wisselende samenstellingen 
optredens. Soms solo, maar soms ook samen. Samen solo dus. Deze middag spelen Dafne (o.a. 
bekend van haar band Zazí) en Frank (speelt ook bij muziektheatergezelschap Circus Treurdier en 
de bands Altstad en Sir James). Frank bracht in 2017 zijn Nederlandstalige soloalbum ‘Voor je het 
weet’ uit. Dafne zal nummers laten horen van haar komende album. Meer informatie: 
http://hetnieuwelied.nl/, over Dafne: www.zazimusic.com, over Frank: www.circustreurdier.nl/frank-
van-kasteren/ 
 
Beide concerten beginnen om 15.00 uur. De entree is 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 75 kaarten beschikbaar, vooraf online je kaarten kopen is aan te raden! 
Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws: https://www.facebook.com/HolyslootKunstindeKerk/ 
 
 



5 
 

 

 
 

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