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Juni – Juli 2019 

 
 

BLIJDSCHAP 
 
Bij een oom en tante hing een spreuk in de hal. Je kon er niet omheen als je binnenkwam. Je 
oog viel er op. Op het tegeltje stond te lezen: gasten brengen vreugde aan is het niet bij 
komen dan wel bij het gaan. Tja, dan hoop je als gast maar dat de vreugde er in jouw geval 
is bij het komen en niet bij het gaan. Het zou jammer zijn als de gastheer en gastvrouw je 
met opluchting en met blijdschap in hun hart gaan uitzwaaien. Fijn dat die ook weer is 
vertrokken. 
In dit jaar hebben we in de kerk veel uit het evangelie van Lucas gelezen. Aan het begin van 
dit Bijbelboek wordt geschreven over de geboorte van Jezus. Dan is er grote blijdschap. Een 
engel komt het goede nieuws vertellen aan de herders in het veld bij Bethlehem. De engel 
verkondigt grote blijdschap. Christus, de Heiland, is geboren. Er is vreugde bij het komen 
van Jezus.  
Maar ook aan het einde van het Bijbelboek van Lucas wordt geschreven over grote 
blijdschap. Jezus is na Zijn opstanding met zijn leerlingen bij Betanië, op de Olijfberg vlakbij 
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Jeruzalem. Terwijl Jezus de leerlingen zegent gaat Jezus van hen heen, naar de hemel toe. 
We zullen deze Bijbeltekst in de kerk lezen op Hemelvaartsdag. En dan staat er dat de 
leerlingen met grote blijdschap terugkeren naar Jeruzalem. Ook bij het gaan van Jezus is er 
grote blijdschap. 
Dat is geen grote blijdschap en opluchting omdat Jezus nu eindelijk weggaat. Hier gaat de 
tegeltjeswijsheid niet op. Er is vreugde bij de leerlingen om alles wat ze gezien en gehoord 
hebben van Jezus. Nu gaat Jezus naar de hemel, naar God. En dat bevestigt dat Jezus de 
Heiland, de Brenger van heil is, zoals de engel al verkondigd heeft bij Zijn geboorte. Met hun 
grote blijdschap beamen ze de grote blijdschap die de engelen verkondigen.   
Jezus zegent hen terwijl Hij van hen scheidt, de leerlingen loven God. Zo zetten de 
leerlingen voort wat God in Jezus begonnen is. Die vreugdevolle boodschap mag nog steeds 
klinken. En zo is Hemelvaartsdag geen treurige dag, maar een dag vol blijdschap.  
 
  Een hartelijke groet vanuit de pastorie,      
   

ds. Carolina Koops-Verdoes 
 
 
 
 
KERKDIENSTEN 
* Zondag 26 mei   Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   ds. Hans Reedijk 
Ouderling van dienst:  mw. I. Spelt 
Diaken:   dhr. K. Schouten 
Organist:   dhr. Rob van der Veen 
1e collecte:   ASAPE Project in Noord-Kameroen 
Autodienst:   fam. Spelt 
 
* Hemelvaartsdag 30 mei  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  dhr. G. Bechger 
Medewerker diaconie:  mw. J. Antheunisse 
Organist:   dhr. Rob Verselewel 
1e collecte:   Waterlandproject: Ronoylion 
Autodienst:   dhr. G. Bechger 
 
* Zondag 2 juni   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Henri Frölich, De Purmer 
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng 
Diaken:   dhr. Chr. van Zanten 
Organist:   dhr. Niek Hartog 
1e collecte:   Stichting Hoeboeh 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
 
* Pinksteren 9 juni    Broek in Waterland 10.00 uur 
Voorganger: ds. C. Kremer-Elzinga en ds. C. Koops-Verdoes  
Autodienst:   via ds. Carolina 
Gezamenlijke dienst Zuiderwoude-Uitdam-Broek in Waterland-Ransdorp-Holysloot 
 
* Zondag 16 juni     Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Henk van Olst, De Rijp  
Ouderling van dienst:  mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie:  dhr. J. Honingh 
Organist:   dhr. Ton Senf 
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1e collecte:   diaconie 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
* Zondag 23 juni   Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  mw. I. Spelt 
Diaken:   dhr. K. Schouten 
Organist:   dhr. Rob v.d. Veen 
1e collecte:   Werelddiaconaat 
Autodienst:   fam. Spelt 
 
* Zondag 30 juni  Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Liesbeth Baars, Zuidoostbeemster 
Ouderling:    dhr. G. Bechger 
Medewerker diaconie:  mw. J. Antheunisse 
Organist:   dhr. Ton Senf 
1e collecte:   Waterlandproject: Ronoylion 
Autodienst:   dhr. G. Bechger 
 
* Zondag 7 juli    Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng 
Diaken:   dhr. Chr. van Zanten 
Organist:   dhr. Niek Hartog 
1e collecte:   Binnenlands diaconaat 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
Zangdienst 
 
* Zondag 14 juli  Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   ds. W. Vreeken, Amstelveen 
Ouderling van dienst:  mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie:  dhr. J. Honingh 
Organist:   dhr. Rob van der Veen 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Op Hemelvaartsdag is er een viering, waarin het laatste stuk van het evangelie van Lucas 
gelezen wordt: Lucas 24:49-53. 
Zondag 9 juni het Pinksteren. Zoals we de laatste jaren gewoon zijn te doen is er een 
gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente Zuiderwoude-Uitdam. Deze gemeente 
heeft twee keer per maand een gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente Broek in 
Waterland. Pinksterzondag is zo’n zondag met een gezamenlijke dienst. Vandaar dat we 
deze zondag een gezamenlijke dienst van drie gemeenten hebben in de kerk in Broek in 
Waterland.  Ds. Charlotte Kremer-Elzinga en ds. Carolina Koops-Verdoes gaan voor in deze 
feestelijke dienst. Van harte welkom om mee te vieren!  En wie vervoer nodig heeft kan dat 
doorgeven aan ds. Carolina. 
Zondag 23 juni lezen we Lucas 8:26-39, over een man die vastzit om te voorkomen dat hij 
zichzelf verwondt. Telkens rukt hij zich weer los. Jezus gaat naar hem toe en verlost hem. 
Zondag 7 juli is een zangdienst. Hieronder leest u meer over deze dienst. 
 
ZANGDIENST 
Op zondag 7 juli hebben we weer een zangdienst. Iedereen kan een lied aandragen die hij of 
zij graag wil zingen. Uit de aangedragen liederen zal zo nodig een keuze worden gemaakt. 
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Het kunnen liederen uit verschillende liedbundels zijn, het nieuwe liedboek, het oude 
liedboek, Johannes de Heer, opwekking enz. De liederen kunnen op de lijst in de kerk 
geschreven worden of doorgegeven worden aan ds. Carolina, graag uiterlijk maandag 1 juli. 
Dhr. Niek Hartog zal onze liederen op het orgel begeleiden. U kunt deze zondag gerust wat 
eerder naar deze dienst komen, want vaak beginnen we al voor de dienst met zingen.  
 
WATERLANDPROJECT 
Hemelvaartsdag en zondag 30 juni a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor het 
Project Waterlandse Diaconieën. Sinds 1 januari 2019 steunen we een nieuw project: de 
aankoop van een rijst- en maismolen en de aanleg van een drinkwatersysteem met 5 
tappunten in het dorp Matupe op het eiland Mindanao in de Filippijnen. Het is een project dat 
aangedragen is door de stichting Ronoylion uit Marken. Ronoylion is al sinds 1985 actief op 
de Filippijnen en ze werkt in dit project samen met de lokale partner MISFI (Mindanao 
Interfaith Services Foundation, Inc) en de UCCP (United Church of Christ in the Philipines). 
Omdat Ronoylion met uitsluitend vrijwilligers werkt, komt het bedrag voor 100% ten goede 
aan het project. Ook bezoeken medewerkers van Ronoylion op eigen kosten regelmatig de 
projecten op Mindanao. De hulp aan dorp Matupe is onderdeel van een 5-jaren project dat 
meerdere dorpen begeleidt en ondersteunt in hun landbouwontwikkeling en uiteindelijk tot 
betere voedselzekerheid moet leiden. Door primitieve landbouwmethodes en 
onderontwikkelde landbouwkennis is de landbouwproductie zeer laag en zijn er jaarlijks 
verschillende hongermaanden. Ook het gebrek aan een goed drinkwater- en irrigatiesysteem 
is een probleem en dus is men zeer afhankelijk van regen, dat op zijn beurt onvoorspelbaar 
is geworden door de klimaatveranderingen. Ook de diversificatie in de verbouw van 
landbouwproducten is gering door gebrek aan kennis, wat weer leidt tot eenzijdige voeding. 
Samen met enkele andere gemeenschappen worden de mensen van Matupe nu begeleid en 
ondersteund in hun ontwikkeling. Onze Waterlandse bijdrage is de aankoop van een rijst- en 
maismolen en de aanleg van een drinkwatersysteem in het dorp Matupe. Met een voorschot 
van Ronoylion zijn inmiddels voor het drinkwatersysteem de distributieslangen aangekocht 
en aangelegd, een rampomp geïnstalleerd en een watertank gebouwd. Nu is men bezig met 
een 2e pomp en een schuttank. Uiteindelijk moeten er 5 tappunten voor schoon drinkwater in 
het dorp komen. En lopende het project wordt de rijst- en maismolen aangekocht. Dit project 
ondersteunt deze gemeenschappen niet alleen in hun ontwikkeling en voedselzekerheid, 
maar moet er ook voor zorgen dat jongeren in hun eigen gemeenschappen een toekomst 
kunnen opbouwen. En dus niet naar de grote stad trekken, waar ze vaak verzeild raken in de 
werkloosheid van een krottenwijk, drugsgebruik en meisjes soms in de prostitutie belanden. 
Het tegengaan van ontvolking van de dorpen en moreel verval van de jeugd is dus een 
bijkomend, maar wel heel belangrijk resultaat van dit project. Op de website 
www.ronoylion.nl kunt u meer zien en lezen over de projecten van Ronoylion 
 
VAN PALMPASEN NAAR PASEN 
Op zondag 14 april was het een grote vrolijke stoet van kinderen die door de kerk liepen, 
onder het zingen van twee liederen, met hun prachtig versierde palmpasenstokken. Er was 
hard gewerkt in het wijkgebouw! De kale palmpasenstokken zouden we graag volgend jaar 
weer willen gebruiken. Ze kunnen worden ingeleverd bij ds. Carolina of bij Ineke Spelt, oma 
van Didi en Mayla. 
Op Witte Donderdag zong de cantorij tijdens de dienst waarin we het avondmaal vierden. Op 
Goede Vrijdag lazen we met elkaar het lijdensverhaal en werd de paaskaars gedoofd. Op 
Paasmorgen was er feestelijke paaskoffie voor de dienst en hebben we volop Paasliederen 
gezongen, met de cantorij. Tijdens de dienst werd de nieuwe paaskaars binnengedragen. 
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het meevieren, het meewerken aan de 
vieringen en al de bezigheden voor en na de diensten.  
 
EINDEXAMENS 
De eindexamens zijn gemaakt, nu is het wachten op de uitslag. Hopelijk mag de vlag straks 
uit, met de schooltas eraan. Graag willen we de jongeren die eindexamen hebben gedaan 
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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. 
 
KAARSEN TE KOOP 
Al meer dan 40 jaar geleden ontfermde dominee Wouters zich over verslaafde 
dakloze jongeren in het Vondelpark. Nu is Stichting De Regenboog uitgegroeid 
tot dé Amsterdamse vrijwilligers organisatie voor hulp aan de aller 
kwetsbaarsten. De Colors cadeauwinkel & kaarsenmakerij van de Regenboog 
staat aan de Bilderdijkstraat 184 HS. Een aanrader! We hebben daar witte 
kaarsen van 10,5 cm hoog laten maken met een afbeelding in kleur van het 
Witte Kerkje. Deze kaarsen zijn in de kerk te koop voor € 5 per stuk, na de 
dienst of op zondagmiddag als de kerk bij goed weer open is. De opbrengst 
komt ten goede aan de kerk en de stichting Witte Kerkje.  
 
MEELEESKRING 
De meeleeskring komt op maandag 27 mei weer bij elkaar. We lezen en bespreken dan de 
Bijbeltekst die op Hemelvaartsdag centraal zal staan. Voorbereiding is niet nodig. Wie zin 
heeft om mee te doen is van harte welkom, van 13.30-14.30 uur in de pastorie. Meer 
informatie bij ds. Carolina, tel. 8457369, c-koops@live.nl. 
 
PSALMENAVOND 
In de Psalmen klinken vele emoties, van grote blijdschap tot een gevoel van diepe 
verlatenheid, van verlangen en van woede, van geloof en twijfel. Ook dit jaar is er weer een 
Psalmenavond. Een psalm staat centraal. Deze psalm gaan we lezen in een of meerdere 
Bijbelvertalingen. Maar ook andere vormen komen aan bod en we gaan luisteren naar 
verschillende vertolkingen van deze psalm. Eén psalm zal op hele verschillende manieren 
klinken en kan ons verrassen of ons verstaan verdiepen. De avond vindt plaats op dinsdag 4 
juni om 20.00 uur bij Ben en Ineke Spelt, Poppendammergouw 10. Wie vervoer nodig heeft, 
kan dat doorgeven aan ds. Carolina. 
 
GOD VOOR BEGINNERS 
De gespreksgroep God voor beginners komt zo eens in de maand op een dinsdagavond bij 
elkaar. We gaan het deze laatste keer van het seizoen hebben over Bonhoeffer. 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, tel. 
8457369, c-koops@live.nl.  
 
TERUGBLIK SAMEN ETEN OP 10 MEI 
Vier feestelijk gedekte tafels stonden er in de kerk op vrijdagavond 10 mei. De eerste eters 
arriveren, ook de tafel met daarop de gerechten raakt gevulder. Stemmen vullen de kerk, de 
etensgeuren vullen de neus. Het is tijd om te beginnen. Na een opening van ds. Carolina 
gaan we beginnen aan de eerste gang, daarna volgt nog een tweede en een derde. Er is 
stilte als de mensen genieten van het eten, maar daarna gaan de gesprekken weer door. Ds. 
Carolina sluit de avond af en na een kopje koffie of thee gaat iedereen weer naar huis. Het is 
een gezellige avond, waarop we konden genieten van de kookkunsten van de kokers. Dank 
aan de eters die zo genoten van het bereide eten, dank voor die vele hulpvaardige handen, 
voor, tijdens en na de maaltijd.  
 
OPROEP: PROJECT WERELDDIAKONAAT WATERLAND 2020  
Al vele jaren ondersteunt de Werkgroep Werelddiakonaat van PKN kerken in Waterland 
jaarlijks een ontwikkelingsproject. Het gaat om kleinschalige projecten, met een duidelijk en 
afgebakend doel, waar gemeenteleden direct bij betrokken zijn. Voor het jaar 2020 doet de 
werkgroep een oproep voor een aansprekend nieuw project.  

mailto:c-koops@live.nl
mailto:c-koops@live.nl
mailto:c-koops@live.nl
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Het zogenaamde ‘Waterlandproject’ van de Werkgroep Werelddiakonaat ondersteunt 
initiatieven in steeds verschillende landen. Zo is er bijvoorbeeld in 2013 steun gegeven aan 
de actie ‘100 Euro voor een fiets in Kameroen’ voor vrijwillige landbouwvoorlicht(st)ers in 
Noord-Kameroen, een project ingebracht door Ransdorp/Holysloot en Durgerdam. In 2016 is 
geld ingezameld voor Casa Resgate in Brazilië voor de opvang van straatkinderen, een 
initiatief ingebracht vanuit Monnikendam. Ook zijn er in het verleden projecten ondersteund 
in Oost-Europa. In 2018 stond het project ‘Share’ in Ghana centraal, ingebracht vanuit 
Zunderdorp. Voor 2019 wordt geld ingezameld voor een rijst- en maïsmolen en een 
drinkwatervoorziening op het eiland Mindanao (Filippijnen), een project ingebracht vanuit 
Marken.  
Projecten worden voorgedragen aan de Werkgroep Werelddiakonaat Waterland en na 
afweging gekozen door de Werkgroep. Deelnemende gemeenten zijn de PKN gemeenten 
van Broek in Waterland, Durgerdam, Ransdorp/Holysloot, Marken, Monnickendam, 
Zuiderwoude en Zunderdorp. Gedurende 1 jaar wordt voor een gekozen project geld 
ingezameld. De opbrengst varieert van 8.000 – 12.000 Euro per jaar. Gedurende het jaar 
wordt informatie over het specifieke project gegeven in de vorm van artikelen en 
presentaties.  
Nieuwe projecten kunnen worden ingediend tot 1 september 2019. Wilt u een project 
voordragen of meer informatie over de criteria voor ondersteuning, neem dan contact op met 
Ed Lammes van de Werkgroep Werelddiakonaat Waterland, Email: 
e.lammes@allsolutions.nl 
 
CONCERT KUNST IN DE KERK: ERIC VLOEIMANS EN JUAN PABLO DOBAL ZONDAG 
26 MEI  – UITVERKOCHT 
Het concert op 26 mei is al uitverkocht! Eric Vloeimans is een improviserend trompettist en 
componist die de term ‘jazz’ voor zijn muziek te beperkend vindt. Vloeimans speelt over de 
hele wereld zowel pop, jazz als wereldmuziek , met kamermuziek ensembles, big bands en 
klassieke orkesten. Erics speelplezier ‘vloeit’ over en zijn muziek raakt de mens in het 
publiek. Door zijn brede bekendheid is het voor ons fantastisch dat hij in het Witte Kerkje wil 
komen spelen en daarmee de aandacht op dit podium kan vestigen. 
Juan Pablo Dobal is een Argentijnse pianist. Vanaf zijn negende begon hij met piano spelen. 
In 1989 kwam hij naar Amsterdam om in het toenmalige kwartet Viento del Sur te spelen. Hij 
heeft met vele grote namen in de klassieke muziekwereld samengewerkt. Sinds 2010 is hij 
de vaste pianist van het Karel Kraayenhof Tango Ensemble. Vloeimans en Dobal touren 
sinds 2018 met het programma Viento Zonda (Zonda wind) 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0zvt_PHJEHo 
https://www.facebook.com/ericvloei/ 
Volg ons op https://www.facebook.com/HolyslootKunstindeKerk/ voor het laatste nieuws en 
abonneer je op de nieuwsbrief voor de maandelijkse agenda mail.  
 
WATERLAND KERKENLAND 2019 
Op zaterdag 22 en zondag 23 juni en op zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019 is er voor het 
24e achtereenvolgende jaar Waterland-Kerkenland. 
Muzikale fietsroutes, die  u door het prachtige Noord-Hollandse landschap voeren, naar 
kerken, 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 22 en 23 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam, Ransdorp en 
Holysloot. Dit is de Zuidroute. 
Met de Noordroute, op 29 en 30 juni, fietsen we langs de kerkjes van Zuiderwoude, Uitdam, 
de R.K. Kerk van Monnickendam en dit jaar ook de Grote Kerk van Monnickendam. De kerk 
van Broek in Waterland is dit jaar niet beschikbaar  
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. 

mailto:e.lammes@allsolutions.nl
https://www.facebook.com/ericvloei/
https://www.facebook.com/HolyslootKunstindeKerk/
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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 22 juni of zondagmiddag 23 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). 
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