
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juli –  Augustus 2019 

 
 
EEN ZWALUW 
 
Als ik mijn fiets bij een huis wil neerzetten, word ik gewaarschuwd. Het is verstandig om mijn 
fiets niet op die ene plek neer te zetten. De vogelpoep op de grond maakt de reden voor die 
waarschuwing al wel duidelijk en automatisch kijk ik omhoog. Ik zie dat zwaluwen een plek 
hebben gevonden daar onder de dakrand en er een nest hebben gebouwd.  
Ook in de bijbel komt de zwaluw voor, in Psalm 84. De zwaluw heeft zijn plek gevonden in de 
tempel. Psalm 84 is een pelgrimslied. De pelgrims gaan op weg naar de tempel in Jeruzalem 
en ze verlangen ernaar om hun voeten te zetten in de tempel. Ze willen dit godshuis 
binnengaan om daar God te ontmoeten. Je zou je zo kunnen voorstellen dat de pelgrim na 
een lange tocht aankomt bij de tempel. En daar ziet hij ook het nest van een zwaluw. Dit 
vogeltje is thuis in de tempel, het heeft daar zijn plek gevonden. De zwaluw is een klein, 
kwetsbaar vogeltje. In het nest is de zwaluw veilig en geborgen. Zelfs zo’n klein vogeltje 
heeft een plek in het huis van God, is daar thuis in de nabijheid van God. 



Daar verlangt de pelgrim naar om in het huis van God te zijn en zich veilig en geborgen te 
voelen in de nabijheid van God. Dat er voor hem of haar een plek is. 
De vakantie is voor velen een tijd om op weg te gaan. Om als het ware rond te fladderen als 
een vogel. Om even de vleugels uit te slaan en te gaan naar andere oorden. Maar het is ook 
fijn om te weten dat er ergens een plek is waar je thuis bent, veilig en geborgen. Waar je na 
het rondfladderen weer naar terug kunt keren. Dat er een plek is waar je thuis mag zijn. 
Zoals de pelgrim daar in de tempel ziet dat er plek is voor de rondzwervende vogel. Zou er 
dan ook niet een plek zijn voor de rondzwervende mens op aarde, waar die zich thuis en 
geborgen mag voelen, rust kan vinden? Bij God. 
 
Een goede zomer gewenst en een hartelijke groet vanuit de pastorie,    
     

ds. Carolina Koops-Verdoes 
  
 
KERKDIENSTEN 
* 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 
1e collecte:   Kerk in Actie: Ghana 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
* Zondag 21 juli   Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  mw. I. Spelt 
Diaken:   dhr. K. Schouten 
Organist:   mw. Diana de Haan 
1e collecte:   Waterlandproject : Ronoylion 
Autodienst:   fam. Spelt 
Viering Heilig Avondmaal en na de dienst een presentatie over het Waterlandproject 
 
* Zondag 28 juli    Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. C. Koops-Verdoes 
Ouderling van dienst:  dhr. G. Bechger 
Medewerker diaconie:  mw. J. Antheunisse 
Organist:   dhr. Ton Senf 
1e collecte:   Roosevelthuis 
Autodienst:   dhr. G. Bechger 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers 
 
* Zondag 4 augustus Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. W. Vreeken, Amstelveen 
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng 
Diaken:   dhr. Chr. van Zanten 
Organist:   dhr. Rob Verselwel 
1e collecte:   Stichting Ariane 
Autodienst:   mw. E. Westerneng 
 
* Zondag 11 augustus   Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   dhr. Bas van der Bent, Alkmaar 
Ouderling van dienst:  mw. G. Breedijk 
Medewerker diaconie:  dhr. J. Honingh 
Organist:   dhr. Ton Senf 



1e collecte:   Werelddiaconaat 
Autodienst:   mw. H. Breedijk 
 
* Zondag 18 augustus Holysloot 10.00 uur 
Voorganger:   ds. Ellen Kok 
Ouderling van dienst:  dhr. B Spelt 
Diaken:   dhr. K. Schouten 
Organist:   dhr. Niek Hartog 
1e collecte:   Plan Nederland 
Autodienst:   fam. Spelt 
 
* Zondag 25 augustus Holysloot  10.00 uur 
Voorganger:   ds. Willem van der Meiden 
Medewerker eredienst dhr. G. Bechger 
Medewerker diaconie:  mw. J. Antheunisse 
Organist:   dhr. Niek Hartog 
1e collecte:   Dorcas 
Autodienst:   dhr. G. Bechger 
 
* Zondag 1 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 
Viering Heilig Avondmaal 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Op zondag 21 juli lezen we Lucas 10:38-42, Jezus is te gast bij Martha en Maria. We vieren 
deze zondag het Heilig Avondmaal. Na de dienst wordt er uitgebreid verteld over het 
Waterlandproject van dit jaar. Verderop leest u hier meer over. 
Op zondag 28 juli staat Lucas 11:1-13 op het rooster. Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de 
Vader mogen vragen om wat ze nodig hebben. In deze dienst zullen we afscheid nemen van 
een aantal ambtsdragers en ook een aantal ambtsdragers bevestigen in hun ambt. 
In de zomer gaan een aantal bekende gastpredikanten voor. 
Op zondag 1 september lezen we Lucas 14:1, 7-14. Jezus vertelt het verhaal van de eersten 
die achteraan komen te staan. Deze zondag vieren we het heilig avondmaal.  
 
TOELICHTING WATERLANDPROJECT: RONOYLION 
Op zondag 21 juli komt mw. Eef Visser van Marken om een presentatie te houden over het 
Waterlandproject 2019: Ronoylion. Na de dienst horen en zien wij, onder het genot van een 
kopje koffie of thee, meer over dit project. Zo gaat een project waar we een jaar lang een 
aantal keren voor collecteren meer voor je leven. Ook deze zondag is de eerste collecte voor 
dit project bestemd. Sinds 1 januari 2019 steunen we dit project van Ronoylion: 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. Van harte aanbevolen.  
 
BEROEP VAN GEREFORMEERDE KERK WOUBRUGGE 
Op woensdagavond 22 mei was er een gemeenteavond in de Gereformeerde Kerk van 
Woubrugge. Daar heeft de gemeente ingestemd met de voordracht van de kerkenraad om 
mij te gaan beroepen. En ik heb het beroep aangenomen. Het is dubbel, omdat je dan des te 
meer beseft wie en wat je achter gaat laten. Dit beroep aannemen betekent afscheid nemen 
van deze gemeente, van mensen, die mij, ons, dierbaar zijn geworden. In negen jaar is er 
veel gedeeld, aan lief, maar ook aan leed, vertrouwen geschonken, een band opgebouwd, 



samen gewerkt, gevierd en vergaderd. Met veel plezier werk ik in deze gemeente en wonen 
wij in deze prachtige omgeving. Maar ik vind het goed om als predikant na een aantal jaren 
ook weer verder te trekken naar een volgende gemeente toe. De Gereformeerde Kerk van 
Woubrugge kwam op ons pad. Het is een kleine, warme gemeente, actief en informeel als 
het mag formeel als het moet, vlakbij Alphen aan de Rijn. In Woubrugge zijn een 
Gereformeerde Kerk en een Hervormde Gemeente. Zij werken op een aantal gebieden al 
samen en er zijn gesprekken gaande over verdere samenwerking. Een nieuwe gemeente 
betekent voor mij een nieuwe uitdaging en voor ons een nieuwe woonplaats. De komende 
periode zal een periode van afscheid nemen zijn. Op zondagmorgen 15 september vindt ’s 
morgens om 10.00 uur het afscheid plaats en op zondagmiddag 29 september om 14.30 uur 
is de intrededienst in Woubrugge. 
    
EINDEXAMENS 
Een aantal jongeren konden de vlag mét schooltas buiten hangen. Van harte gefeliciteerd en 
veel succes met het vervolg. En wie het examenjaar nog een keer over moet doen, veel 
succes volgend jaar! 
 
MEELEESKRING 
De meeleeskring komt dit seizoen voor de laatste keer bijeen op  maandag 15 juli. We lezen 
en bespreken dan de Bijbeltekst die op zondag 21 juli centraal zal staan, Lucas 10:38-42, 
over Marta en Maria. 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. 
 
SAMEN ETEN 19 JULI 
Voor de zomer gaan we nog een keer samen eten in de kerk. Op vrijdag 19 juli is iedereen 
om 18.00 uur welkom voor een lekkere maaltijd, feestelijk gedekte tafels en volop 
gezelligheid. Wie zin heeft om mee te eten is van harte welkom. Kom gezellig eens een 
keertje eten ook als u zondags niet naar de kerk gaat of gemeentelid bent. Iedereen is 
namelijk van harte welkom en u mag gerust iemand meenemen. Wie wil helpen met koken, 
de tafels wil dekken, gastvrouw of gastheer wil zijn, kan dat bij aanmelding aangeven. Als we 
rekening dienen te houden met een allergie of dieet dan horen we dat graag.  
Graag willen we vooraf weten hoeveel mensen er zullen komen, vandaar graag uiterlijk 
dinsdag 16 juli aanmelden bij ds. Carolina Koops-Verdoes, tel. 8457369, c-koops@live.nl of 
bij Ineke Spelt, tel. 6368846, fam.spelt@kpnmail.nl. Mocht u willen komen, maar geen 
vervoer hebben, dan wordt daar voor gezorgd. U kunt dit bij het opgeven doorgeven. Voor 
een vrijwillige bijdrage staat er een collectebus. Van harte welkom op vrijdag 19 juli!  
 
OPEN MIDDAG IN HOLYSLOOT 
In de zomerperiode is er op donderdag 25 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. Wie vervoer nodig heeft kan dat ook aan haar doorgeven.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

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