
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Januari – Februari 2019

 
ESTHER 
 
Is er een Bijbelboek waar de naam van God niet in staat? Je zou verwachten dat het 
antwoord nee is, maar toch is het antwoord ja. In het Bijbelboek Esther staat het woord God 
namelijk niet. En uit dat Bijbelboek gaan we de komende weken lezen in onze gemeente.  
Esther vertelt het verhaal over het Joods meisje Esther dat koningin wordt in het Perzische 
Rijk. Het Joodse volk dreigt vernietigd te worden en Esther wordt op de hoogte gebracht van 
dit gevaar. Haar oom Mordechai doet een beroep op Esther om een keer te brengen. Tot 
dan toe heeft ze niet verteld dat ze Joods is, maar nu maakt ze dat wel bekend. Niet zonder 
gevaar! Ze spreekt de koning aan en vraagt de koning om het volk te sparen.  
Het is een intrigerend boek, waarin het draait om macht. Maar het boek staat ook vol 
omkeringen: het volk dat eerst wordt bedreigd wordt later overwinnaar. Haman die wil dat de 
Joodse Mordechai voor hem knielt en hem later dood wil, moet zelf voor Mordechai knielen 
en wordt zelf ter dood gebracht.  
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Tussen de regels door kun je lezen van Gods hand, maar ook van mensen die hun 
verantwoordelijkheid nemen. Niet zonder gevaar voor hun eigen leven. Het leidt wel tot de 
redding van het Joodse volk. 
Het is een oud boek dat nog steeds verrassend actueel is. De machtsverhoudingen die door 
een tegenstem worden verstoord en waarbij de machthebbers zo snel mogelijk de status quo 
weer willen herstellen. De macht die naar meer smaakt. Maar ook het geweld en de dreiging 
van geweld, de underdog die uiteindelijk winnaar wordt, het mooie uiterlijk van vrouwen dat 
telt. 
Het was en is nodig om het kwaad te benoemen in de wereld, nog steeds. Maar er staan 
gelukkig ook steeds mensen zoals Esther en Mordechai op, die willen bouwen aan een 
betere wereld. Zo opent zich een hoopvolle toekomst. Esther is een boek dat je vragen stelt 
en tot nadenken stemt. Dat gaan we de komende weken doen. 
 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,      
 
     ds. Carolina Koops-Verdoes 
 
 
KERKDIENSTEN 
* Zondag 20 januari   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:   Oecumene 
Autodienst:   fam. Spelt 
 
* Zondag 27 januari   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Pieter Pronk 
Ouderling:    dhr. G. Bechger 
Medewerker diaconie:  mw. J. Antheunisse 
Organist:   dhr. Rob van der Veen 
1e collecte:   Jeugdwerk JOP 
Autodienst:   dhr. G. Bechger 
 
* Zondag 3 februari  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:   Werelddiaconaat 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
Viering Heilig Avondmaal 
 
* Zondag 10 februari   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Henk de Roest, Amersfoort 
Ouderling van dienst:  mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie:  dhr. J. Honingh 
Organist:   dhr. Rob Verselewel 
1e collecte:   Catechese en educatie 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
* Zondag 17 februari Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  mw. I. Spelt 
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Diaken:   dhr. K. Schouten 
Organist:   dhr. Ton Senf 
1e collecte:   Kerk in Actie Noodhulp 
Autodienst:   fam. Spelt 
 
* Zondag 24 februari   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling:    dhr. G. Bechger 
Medewerker diaconie:  mw. J. Antheunisse 
Organist:   dhr. Rob van der Veen 
1e collecte:   Missionair werk en kerkgroei 
Autodienst:   dhr. G. Bechger 
 
* Zondag 3 maart   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Klaas Vos, Vianen  
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng 
Diaken:   dhr. Chr. van Zanten 
Organist:   dhr. Rob van der Veen 
1e collecte:   Waterlandproject 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Op zondag 20 januari beginnen we met het lezen uit het Bijbelboek Esther. Een verhaal over 
vervolging en dreiging, maar ook over geloof en hoop en redding. Een oud verhaal, maar 
nog steeds actueel. We zullen deze zondag Esther 2:1-17 lezen. Het Joodse meisje Esther 
wordt gekozen als de nieuwe koningin door koning Ahasveros. 
Op zondag 27 januari gaat ds. Pieter Pronk voor. 
Zondag 3 februari lezen we Esther 4. Het Joodse volk dreigt te worden uitgeroeid. De oom 
van Esther, Mordechai, doet een beroep op Esther om hulp. We vieren deze zondag met 
elkaar het Heilig Avondmaal. 
Zondag 10 februari gaat voor ds. Henk de Roest voor. 
Zondag 17 februari lezen we weer verder in het Bijbelboek Esther. We lezen van Esther 7:1-
8:2. Tijdens een feestelijke maaltijd vertelt Esther de koning over de verschrikkelijke plannen 
die Haman met haar volk, het Joodse volk, heeft. 
Zondag 24 februari sluiten we de lezingen uit Esther af met het lezen van Esther 8:3-8. De 
wet om de Joden uit te roeien kan niet veranderd worden, het is een wet van Meden en 
Perzen. De koning maakt een nieuwe wet waarin staat dat zij zich wel mogen verdedigen. 
 
TERUGBLIK KERST EN NIEUWJAAR 
De dienst op zondagmorgen 23 december was voorbereid en geleid door een aantal 
gemeenteleden. We zongen kerstliederen, hoorden gedichten, de Bijbellezing van die 
zondag, de uitleg bij de symbolische schikking. Ook werden enkele kerstliederen gelezen en 
dan komen ze toch anders bij je binnen dan als je ze zingt. Kortom, het was een hele  mooie 
viering! 
Op woensdagmiddag 19 december gingen we tijdens het kinderkerstfeest in de kerk van 
Ransdorp op zoek naar sterren. We hebben ze gevonden deze middag! Allemaal sterren. 
We hebben ook geld ingezameld voor een project van Edukans: onderwijs aan dove 
kinderen in Peru. De collecte heeft € 159,85 opgebracht.   
Kerstavond was er weer ‘Kerst voor iedereen’ met de Waterlandse Harmonie. Zij hebben 
prachtige kerstmuziek ten gehore gebracht en de kerstliederen begeleid. We lazen het 
kerstverhaal uit de Bijbel en mw. Everdien Westerneng las een eigentijds waargebeurd 
kerstverhaal van ds. Rob Visser, voormalig predikant van IJburg, voor. Na afloop konden we 
elkaar ontmoeten onder het genot van warme glühwein en warme chocolademelk. We 
hebben gecollecteerd voor Kinderen in de knel.  
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Op kerstmorgen zong de Waterlandse Harmonie o.l.v. Anje Rietberg in de dienst. Voor de 
dienst begonnen we al met het zingen van bekende kerstliederen. De kaarsen branden, ook 
bij de symbolische schikking met de gouden ster en de witte bloemen. We lazen het 
kerstverhaal uit Lucas en zongen de laatste coupletten van het projectlied. Na afloop van 
deze vreugdevolle dienst was er feestelijke koffie.  
Op 6 januari konden we elkaar voor de dienst onder het genot van een kopje koffie of thee 
een gelukkig nieuwjaar wensen. Daarna vierden we in de kring. Jannet Antheunisse zong het 
lied ‘Vol van pracht’ in samenzang met de gemeente. 
We willen iedereen heel hartelijk danken die geholpen heeft bij de voorbereidingen, de 
uitvoering van deze diensten en het meevieren van de feesten. Zonder jullie was het niet 
mogelijk geweest. Heel hartelijk dank! 
 
VEERTIGDAGENKALENDER 
Op woensdag 6  maart begint de veertigdagentijd. Een periode van voorbereiding op Pasen, 
een bezinningstijd. Zoals de laatste jaren het geval was, zal er ook dit jaar weer een 
40dagenkalender worden samengesteld. Voor iedere dag een tekst, een gedicht, een lied en 
voor de zondag een Bijbeltekst. Wie een mooie tekst o.i.d. heeft voor deze kalender, kan die 
doorgeven aan ds. Carolina. Wie graag de kalender wil ontvangen kan dit ook aan haar 
doorgeven, tel. 8457369, c-koops@live.nl. Ook bij de Protestantse Kerk is een gratis 
veertigdagentijdkalender te bestellen: 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/veertigdagentijd, tel. 030 880 1880. 
 
COLLECTE BIJ LANDELIJKE ACTIES  
Bij uitzonderlijke rampen bundelen vele organisaties hun krachten in een landelijke actie Giro 
555. Want samen red je meer levens. Er wordt dan een landelijke Radio- en TV-actie 
gehouden. We hebben in de kerkenraad besloten om, als er zo’n landelijke Radio- en TV-
actie gehouden wordt, op de zondag erná een derde collecte te houden voor deze actie. Zo 
kunnen ook wij ons steentje bijdragen.   
 
MEELEESKRING 
Bij de meeleeskring, op een maandagmiddag, lezen we de tekst van de komende zondag. 
We lezen de tekst in verschillende vertalingen. We vergelijken, we kijken wat ons opvalt, wat 
vragen oproept en hoe we de tekst kunnen verbinden met ons dagelijks leven. De ervaring 
leert dat je anders luistert naar de preek na een uurtje meeleeskring. Maar ook wie zondags 
niet naar de kerk gaat is van harte welkom,  
van 13.30-14.30 uur in de pastorie. De eerstvolgende datum is bij het samenstellen van het 
kerkblad nog niet bekend, voor meer informatie kunt u terecht bij ds. Carolina, tel. 8457369, 
c-koops@live.nl 
 
GOD VOOR BEGINNERS 
De gespreksgroep God voor beginners komt zo eens in de maand op een dinsdagavond bij 
elkaar. We bespreken een onderwerp dat een van de deelnemers heeft uitgekozen en 
voorbereid. 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.  
 
 
 
 
 
ACHTER HET GORDIJN  
Filmavond met de maker 
De Koerdisch-Nederlandse Janyar Zakholi uit Monnickendam maakte een hele korte maar 
indrukwekkende film (5 min.) over de rol van sociale media in het Groot Midden Oosten. Zij 
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deed de opleiding Media Communicatie en Informatie, Audiovisueel & Animatie aan het ROC 
in Amsterdam en doet vrijwilligerswerk bij Omroep PIM en verzorgt de techniek bij de 
filmavonden van Kerkplein Waterland.  
Op deze avond van Kerkplein Waterland vertelt  zij over zichzelf en over haar  film. Natuurlijk 
zullen we haar film, die op het Arab Filmfestival te zien was, ook gaan bekijken.  
Aansluitend bij het thema van haar film vertonen we de documentaire NIET MEER ZONDER 
JOU van regisseusse Mijke de Jong. In deze korte documentaire (40 min.) gaat de 
vrijgevochten Nederlands-Turkse Nazmiye Oral het gesprek aan met haar moeder, een 
traditionele moslima. Zij bespreekt alles waar vroeger in het gezin níet over gesproken werd. 
Het verhaal van Nazmiye schept afstand binnen haar familie, maar ook intimiteit.  
Woensdag 23 januari, in de de Bolder, tijdelijk in bibliotheek Karmac, ’t Spil 19, 
Monnickendam! Ingang achter de bibliotheek, bij de hoge mast, rechtse dubbele blauwe 
deur. Aanvang 20.30 uur! Toegang vrij, collectebus bij de uitgang. 
 
OP ZOEK NAAR DE BIOLOGISCHE OUDERS 
Filmavond 
Je verdwaalt als kind in India, je wordt geadopteerd door een Australisch echtpaar en hebt 
een gelukkige jeugd. Maar flarden van herinneringen aan vroeger doen je later op zoek gaan 
naar je biologische ouders. Dat zijn de ingrediënten van deze film die gebaseerd is op een 
waar gebeurd verhaal. Een zoektocht naar een speld in een hooiberg met een ontroerende 
ontknoping. 
Donderdag 31 januari, in 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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   Wilt u uw advertentie hier? 
 
   Neem dan contact op met dhr. 
   Willem Kuiper, tel. 4904262. 
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