Oktober – November 2018

JE NAAM GENOEMD
Als je wordt geboren, kiezen je ouders een naam voor je. Soms ligt die naam in de lijn van
de verwachting, als je wordt vernoemd. Maar soms wordt er een naam gekozen, die de
ouders mooi vinden of betekenisvol is. Met die naam word je gekend door de mensen. Die
naam gaat je hele leven met je mee. Die naam klinkt bij de burgerlijke stand als jouw
geboorte wordt aangegeven. Misschien heb je wel een roepnaam gekregen.
Je naam klinkt bij bijzondere gebeurtenissen in je leven, die naam zul je telkens weer
noemen als je jezelf voorstelt of je zult die naam horen als je wordt geroepen of
aangesproken.
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In de Bijbel hebben namen vaak een betekenis. Een aantal mensen krijgt een andere naam,
Abram wordt Abraham. God gaf hem die naam met de betekenis ‘vader van vele volkeren’
en dat is hij geworden. Jacob wordt Israël. God gaf Jacob de naam Israël na zijn worsteling
bij Pniël. De naam Israël betekent ‘hij strijdt met God’.
Als mensen geroepen worden door God, klinkt vaak twee maal de naam: Abraham, Abraham
of Samuël, Samuël.
Je naam klinkt aan het begin van je leven, je naam klinkt telkens in jouw leven, met die naam
ben je gekend bij mensen, je naam klinkt aan het eind van je leven.
Bij het gedenken van de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we
de namen van gemeenteleden die zijn overleden. Daar klinkt hun naam, samen met die van
God. Bij het noemen van hun naam, steken we een kaars aan het licht van de Paaskaars
aan. Hun namen worden genoemd, herinneringen worden levend gehouden. Ook al zijn ze
gestorven, we blijven met hen verbonden in geloof en in herinnering. Ook kan wie wil een
kaars aansteken en daarbij in stilte een naam of namen noemen. We noemen hun namen,
met verdriet, met dankbaarheid, maar niet zonder hoop.
God kent ieder bij name. Hij zal ons niet vergeten, onze namen staan in Zijn handpalmen
gegrift. Geschreven voor altijd.
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. Carolina Koops-Verdoes

KERKDIENSTEN
* Zondag 21 oktober
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken:
Organist:
1e collecte:
Autodienst:

Holysloot
10.00 uur
ds. H. van Olst, De Rijp
mw. I. Spelt
dhr. K. Schouten
dhr. Rob Verselewel
Waterlandproject
fam. Spelt

* Zondag 28 oktober
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Medewerker diaconie:
Organist:
1e collecte:
autodienst:
Viering Heilig Avondmaal

Holysloot
10.00 uur
ds. C. Koops-Verdoes
dhr. G. Bechger
mw. J. Antheunisse
mw. Rob van der Veen
Hervormingsdag
dhr. G. Bechger

* Zondag 4 november
Voorganger:
Medewerker eredienst:
Diaken:
Organist:
1e collecte:
Autodienst:

Holysloot
10.00 uur
ds. Bas van der Bent, Alkmaar
mw. E. Westerneng
dhr. Chr. van Zanten
dhr. Rob Verselewel
Zending
mw. E. Westerneng

* Zondag 11 november
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Medewerker diaconie:
Organist:

Holysloot
10.00 uur
dhr. Rob Boersma, Durgerdam
mw. G. Breedijk
dhr. J. Honingh
dhr. Niek Hartog
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1e collecte:
Binnenlands diaconaat
Autodienst:
mw. H. Breedijk
Preek van de leek, koffie en thee voor én na de dienst
* Zondag 18 november
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken:
Organist:
1e collecte:
Autodienst:

Holysloot
10.00 uur
ds. Florisca van Willegen, Uithoorn
mw. I. Spelt
dhr. K. Schouten
dhr. Rob Verselewel
Hoeboeh
fam. Spelt

* Zondag 28 november
Holysloot
10.00 uur
Voorganger:
ds. C. Koops-Verdoes
Ouderling van dienst:
dhr. G. Bechger
Medewerker diaconie:
mw. J. Antheunisse
Organist:
mw. Rob van der Veen
1e collecte:
Regenboog
autodienst:
dhr. G. Bechger
Laatste zondag kerkelijk jaar, m.m.v. Cantorij Waterland o.l.v. Anje Rietberg
* Zondag 2 december
Voorganger:
Medewerker eredienst:
Diaken:
Organist:
1e collecte:
Autodienst:
1e zondag van advent

Holysloot
10.00 uur
ds. C. Koops-Verddoes
mw. E. Westerneng
dhr. Chr. van Zanten
dhr. Ton Senf
Missionair werk en kerkgroei
mw. E. Westerneng

* Zondag 9 december
Holysloot
10.00 uur
Voorganger:
ds. C. Koops-Verdoes
Ouderling van dienst:
mw. G. Breedijk
Medewerker diaconie:
dhr. J. Honingh
Organist:
mw. Diana de Haan
1e collecte:
pastoraat
Autodienst:
mw. H. Breedijk
2e zondag van advent, viering Heilig Avondmaal
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 28 oktober lezen we Marcus 10:46-52, over de blinde Bartimeüs. Deze zondag
vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.
Zondag 11 november wordt er weer een Preek van de Leek gehouden. Verderop in het
kerkblad leest u meer over deze bijzondere dienst.
Zondag 28 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken deze zondag
de overledenen en noemen de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn
overleden. In deze dienst zullen we de namen van Aad Bakker en Geertje Slootweg noemen.
We ontsteken voor hen een speciale kaars aan het licht van de Paaskaars. Symbool van de
opstanding van Jezus. Daarna is er voor iedereen gelegenheid om een kaars aan te steken
ter gedachtenis. De Cantorij Waterland o.l.v. Anje Rietberg zal zingen tijdens deze dienst. De
schriftlezing is op dit moment nog niet bekend.
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Zondag 2 december is het eerste advent. Op vier zondagen bereiden we ons voor op het
kerstfeest, het feest van de geboorte van Jezus. We zullen in de diensten van advent en
kerst telkens een symbolische schikking hebben, passend bij de lezing van die zondag.
ZONDAG 11 NOVEMBER: PREEK VAN DE LEEK
Een goed gesprek is het thema van de preek van de leek op zondag 11 november. Het is
een laagdrempelige dienst waarin de preek door een leek wordt gehouden, deze keer door
oud-Ransdorper Rob Boersma. Hij is psychosomatisch fysiotherapeut en
meditatiebegeleider en woont nu in Durgerdam. Vanuit zijn eigen vakgebied en leven zal hij
op het thema ‘een goed gesprek’ en een Bijbeltekst, ook interactief en met behulp van
beeldmateriaal, ingaan. Iedereen, dorpsgenoten, gemeenteleden en andere
belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.
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. Wie zin heeft om wat lekkers te bakken voor bij de
koffie kan dat doorgeven aan ds. Carolina, tel. 8457369, c-koops@live.nl.
OPBRENGSTEN COLLECTEN
Diaconale collecten
09-09 Jeugdwerk
16-09 Vredeswerk
23-09 Light for the world
07-10 Kerk en Israel

€33,40
€21,70
€39,60
€40,30

De diaconie heeft €1000,- euro geschonken voor noodhulp aan de ramp in Sulawesi
Kerkcollecte
09-09 €43,75
16-09 €43,40
23-09 €37,35
07-10 €30,40
MEELEESKRING
Op maandag 19 november komt de meeleeskring bij elkaar in de pastorie. We lezen dan het
Bijbelgedeelte dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar centraal zal staan. We lezen de
tekst met elkaar, vergelijken verschillende Bijbelvertalingen en gaan dan met elkaar in
gesprek over de tekst. Wat roept de tekst bij ons op, wat is onduidelijk, waar worden we door
geraakt? 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.
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 eerstvolgende keer is dinsdag 30 oktober. 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.
VRIJDAG 16 NOVEMBER SAMEN ETEN
Gezellig met elkaar eten, onder het genot van een drankje, de tafels versierd, er is heerlijk
gekookt. Dat zijn de ingrediënten voor het samen eten. Onmisbaar daarbij zijn de eters en de
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kokers. Iedereen is van harte welkom, dus ook als u niet lid bent van onze gemeente.
Iedereen mag aanschuiven en neem gerust iemand mee.
Het samen eten is op vrijdag 16 november. Het menu is nog onbekend. Graag weten we
vooraf voor hoeveel mensen we gaan koken, opgeven kan bij ds. Carolina, c-koops@live.nl,
tel. 8457369 of bij Ineke Spelt, fam.spelt@kpnmail.nl, tel. 6368846 of via de lijst in de kerk.
Wie zin heeft om te koken of mee te helpen bij de voorbereidingen of op de avond zelf kan
dat ook aan hen doorgeven. Dienen we rekening te houden met dieet of allergie, of heeft u
vervoer nodig, ook dat horen we graag. Van harte welkom om mee te eten!

WANDELING DOOR AMSTERDAM NOORD OP WOENSDAG 24 OKTOBER
Voor de 4e keer hebben wij namens Kerkplein Waterland een wandeling georganiseerd in
Amsterdam. Deze keer door Amsterdam Noord, afstand ca. 10 km.
De start van de wandeling is om 10.00 uur bij het VVV kantoor t/o het Centraal Station en
het eindpunt Metro Station Noord. Onderweg drinken we koffie bij Café-Restaurant Stork en
lunchen we bij het Leger des Heils aan de Rode Kruisstraat 22. De kosten van deze
wandeling bedragen € 15,00 en dat is voor de gezamenlijke lunch. Het maximum aantal
deelnemers is 35.
Wandeling: woensdag 24 oktober. Aanmelden: vóór 20 oktober bij Ed en Adrie Honingh
telefoon 020-4033243 of via e-mail: edenadrie@hetnet.nl
AFSCHEID VAN HET BOERENLEVEN
Filmavond
Jos de Putter filmde het laatste jaar van zijn ouders op hun boerderij in Zeeuws Vlaanderen.
Hij legt met zijn camera activiteiten vast die door hen al vele malen zijn gedaan, maar nu
voor het laatst worden gedaan. Er is geen opvolger. Deze documentaire won de Prijs van de
Stad Utrecht op het Nederlands Film Festival.
Donderdag 25 oktober
De Bolder, tijdelijk in bibliotheek Karmac, ’t Spil 19, Monnickendam! Ingang achter de
bibliotheek, bij de hoge mast, rechtse dubbele blauwe deur.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.
RENE VAN LOENEN GEDICHTEN EN LIEDEREN
Een avond met dichter René van Loenen en de Broeker cantorij o.l.v. Ike Rebel. Ike Rebel
heeft 10 liederen gekozen en René van Loenen zal gedichten lezen.
Dinsdag 13 november
Broeker kerk, Kerkplein 13, Broek in Waterland
Aanvang 20.30 uur. Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.
EEN ZACHTERE BLIK?
filmavond
Een man als Ove is de schrik van elke buurt, een frik, een bemoeial, een scherpslijper van
de bovenste plank. De Zweedse regisseur van deze film Hannes Holm zei over Ove: “Maar ik
wil dat je van hem gaat houden. Dat je hem herkent. Niet alleen in je eigen buurman, maar
ook in jezelf.” Of dat lukt, mag u zelf beoordelen.
Donderdag 29 november
De Bolder, tijdelijk in bibliotheek Karmac, ’t Spil 19, Monnickendam! Ingang achter de
bibliotheek, bij de hoge mast, rechtse dubbele blauwe deur.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.
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CONCERT KUNST IN DE KERK: 18 NOVEMBER
The Bayou Mosquitos uit Amsterdam spelen smeltkroesmuziek uit Louisiana en Texas
waarin een belangrijke rol is weggelegd voor het lyrische geluid van de accordeon. Cajun,
Tex Mex, Rhythm & Blues en Country zijn de ingrediënten in de gumbo van de muggen uit
de delta.
Eigen songs en die van hun helden Hank Williams, Jim Reeves,
Doug Sahm, Allen Toussaint, Ry Cooder, Flaco Jimenez en Los Lobos.
De vier compadres zoeken met veel plezier naar de juiste toon voor elke swamp song. De
groep bestaat 28 jaar en heeft in 2015 een vinyl EP met vier nieuwe liedjes uitgebracht,
waarop gastrollen voor Beatrice van der Poel en Ramón Balderas Sánchez.
The Bayou Mosquitos bestaan uit: Abel de Lange: zang, (slide) gitaar, Marius Bos:
accordeon, piano, zang, Louis ter Burg: mandoline, percussie, Ad van Beusekom op de bas
Ricky Koole is actrice en zangeres. In 1995 studeerde zij af aan de Academie voor
Kleinkunst in Amsterdam. Ze maakt eigen muziektheatervoorstellingen en bracht zeven cd’s
uit. Ze werkte o.a. samen met Leo Blokhuis aan prachtige muziekvoorstellingen. Elke
zondagochtend is ze te horen bij NH Radio.
Maak kennis met de muzikanten: http://bayoumosquitos.com/ en http://rickykoole.nl/
Het concert begint om 15.00 uur. De entree is 10 euro (inclusief koffie, thee en koekjes) –
kinderen tot 12 jaar gratis entree. Tickets voor het concert is te koop via
ttps://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/
ALS WIJ VERGETEN IS ALLES VERGEEFS GEWEEST….
VERHALEND HERINNEREN
Vrijdag 2 november a.s. - op de gedenkdag Allerzielen - schenken we
in het Witte Kerkje aandacht aan onze herinneringen. Herinneringen
aan wie of wat ons zeer dierbaar was. Je kunt eventueel een
voorwerp of foto meenemen, dat je aan die herinnering doet denken.
Voel je vrij om op je eigen manier te herinneren; je kunt jouw
herinneringen samen delen, in stilte overdenken of op een kaartje
schrijven en ophangen. Alleen luisteren kan natuurlijk ook!
Er is prachtige livemuziek…
Er zijn voordrachten…
Er is een lach…
En er is lekkers, koffie, thee en een goed glas wijn.
Mocht je vragen hebben over deze avond of iets willen bijdragen,
dan kun je met ons contact opnemen via wittekerkje@holysloot.nl
We verwachten er samen een mooie avond van te kunnen maken;
dus fijn als je komt!
Vrijdag 2 november in het Witte Kerkje te Holysloot,
tussen 19.30 en 21.30 uur: kom en ga wanneer het jou past
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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.
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