
Voorbij de wolk  

van mijn verdriet 

licht jouw gelaat 

soms even op. 

 

Je bent ver weg 

en toch dichtbij, 

het licht 

dat jouw omgeeft  

is ook in mij 

wanneer ik bid: 

ik geloof in de Liefde 

ik geloof in het Leven 

ik geloof in het Licht 

waarin jij woont voorgoed. 

 

Voorbij de wolk 

van mijn verdriet 

raakt tijd 

de eeuwigheid. 

 
Caritas van Houdt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: R. Dijkstra   december 2017 – De Kapel Andijk.  
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36e jaargang nummer 6 

17 november 2018 

 

Voorwoord 
 

Ik bewandel het Willibrorduspad. Het loopt van Utrecht naar Alkmaar. 

Op het hele pad refereren maar twee elementen aan de naamgever, 

namelijk een standbeeld van Willibrord te paard, met een kerk in zijn 

rechterhand, op het St. Janskerkhof in Utrecht. En de Witte Kerk met 

de Willibrordusput in Heiloo. Deze twee tonen wie Willibrord was. 

Sommigen van ons herinneren zich misschien de schoolplaat: 

Willibrord de apostel der Friezen, die samen met een groep monniken 

te paard zit en langs het kerkje rijdt dat hij in Utrecht heeft gesticht, 

op weg naar de Friezen om hen te bekeren. Eigenlijk gaat dit over 

ónze voorouders, want Groot Friesland strekte zich uit van Brugge tot 

aan de Weser bij Hamburg. Heidenen waren het, de Friezen die circa 

700 na Chr. in deze kustgebieden woonden. 

Willibrord werd in 658 na Chr. in het 

Engelse landsdeel Northumbrië 

geboren. Als 4-jarige ging hij met z’n 

vader in het naburige klooster. Later 

deed hij zijn intrede in een klooster in 

Ierland. Toen Willibrord drieëndertig 

jaar was, nam hij volgens de legende 

het besluit om op die akkers te gaan 

werken waarvan hij al die tijd 

gehoord had dat ze wit stonden van 

de oogst, maar dat er bijna geen 

arbeiders voor waren. Sommigen 

zeggen dat hij met elf broeders de 

oversteek naar het vasteland 

waagde; volgens anderen waren het 

er twaalf. Zo landde hij in 690 aan de 

monding van de Oude Rijn, bij wat nu 

Katwijk heet. Onze voorouders waren 

niet zo bereid om hun oude geloof op 
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te geven, zoals zijn voorgangers al hardhandig hadden gemerkt. 

Daarom verzekerde Willibrord zich eerst van de steun van de 

heersende vorst én de paus van Rome, die hem in 695 alvast tot 

aartsbisschop der Friezen wijdde. In 696 vestigde Willibrord zich in 

Utrecht en herbouwde het door de Friezen vernielde kerkje op de plek 

waar nu de Dom staat. Vanuit Utrecht trok hij erop uit om het 

evangelie te verkondigen. Toen Willibrords beschermheer, de 

Frankische koning Pepijn, stierf zag de opstandige Friese vorst Redbad 

zijn kans schoon en verwoestte de pas gebouwde kerkjes, doodde de 

priesters en vernietigde zo het moeitevolle zendingswerk. Willibrord 

week uit naar het Frankische rijk. Na de dood van Redbad keerde hij 

terug, Willibrord was al op leeftijd, en begon aan de wederopbouw van 

het christendom. En ditmaal met meer succes. Willibrord stierf in 739 

in Echternach (Luxemburg) op 80 jarige leeftijd. Vele wonderverhalen 

doen er van hem de ronde. Zo zou zijn bijzondere taak al negen 

maanden voor zijn geboorte zijn aangekondigd. Hij zou bij een 

gelegenheid wijn hebben vermeerderd zodat die niet opraakte. Dat 

ging door het zegenen van een kruik wijn in de naam van degene die 

destijds op de bruiloft te Kana water in wijn had weten te veranderen. 

Na die zegen dronk het hele gezelschap van het beetje wijn: zowel 

Willibrord met zijn reisgenoten, als de vriend met al zijn huisgenoten: 

wel veertig man...! Ze dronken tot zij verzadigd waren en hielden zelfs 

nog over. Op het strand zou zout water door hem in zoet water zijn 

veranderd, hij zou de bron van de Willibrordusput hebben doen 

ontspringen door, toen hij in de bossen van Heiloo grote dorst had, 

met zijn staf op de grond te slaan. Het moge duidelijk zijn dat een 

man van dergelijk statuur kandidaat was voor heiligverklaring. Zijn 

naamdag is op 7 november. In ons land zijn talloze katholieke kerken 

die naar Willibrordus zijn genoemd. Ook zijn er scholen naar hem 

geheten, zijn beeltenis staat in gemeentewapens, zijn voorspraak 

wordt ingeroepen bij epilepsie en aanverwante zaken, hij is 

schutspatroon voor verschillende beroepen enz. In de negentiende 

eeuw ontstond ook bij ons protestanten waardering voor Willibrordus. 

Immers, aan zijn zegenrijk missiewerk in de Lage Landen hebben wij 

veel te danken. Want Willibrord is de grondlegger van het christendom 

dat wij delen. 

 

Wiebe de Bruin 
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Meditatie 
 

Sint Maarten, strijdbaar man 

en wijs in 't ware weten, 

zo hoog te paard gezeten, 

heeft liefde uitgemeten 

als edelman. 

 

Sint Maarten, strijdbaar man 

in waken en in dromen 

heeft hij een stem vernomen 

dat 't Rijk van God zou komen: 

goedheiligman! 
 

Liedboek 2013, lied 744 
 

Mantelzorg 

Beelden zeggen soms meer dan woorden. 

In het zuiden van Spanje kwam ik de 

beelden tegen. Spanje is jaren overheerst 

geweest door de Moren, oftewel de 

Arabieren. De prachtige Moorse 

gebouwen getuigen er vandaag de dag 

nog van. Tot 1500, toen was de laatste 

Arabier vertrokken, of uitgemoord door 

de christenen. In de grote kathedraal van 

Granada zag ik een altaarstuk met een 

beeld van Sint Jacobus. Jacobus de 

apostel, die in Santiago de Compostella 

begraven zou zijn. Sint Jacobus staat 

afgebeeld zittend op een paard, met een 

groot zwaard in zijn hand. Onder de 

hoeven van het paard wordt een Arabier 

vermorzeld. Het is een zegevierend beeld, en tegelijk zo 

afschrikwekkend en kwetsend. Het beeldt voor mij de macht uit en 

het misbruik tegen alles wat vreemd is en ongewenst, kwetsbaar en 

zwak. Het is het beeld van de kerk die de vrijheid van geloven aan 

banden legt en de oecumene om zeep helpt. Een bezield leven wordt 

onmogelijk gemaakt. Het is het beeld van de geestelijken die 

ongestraft kinderen voor hun leven tekenen met hun misbruik.  
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Een tegenbeeld. In het ziekenhuis staat op mijn bureau al jaren een 

beeldje. Ik kreeg het nadat ik een lezing in het Alkmaarse Hospice had 

verzorgd. Over palliatieve zorg. Zorg in de laatste fase van het leven. 

Letterlijk: mantelzorg. Kijk, dit is een foto van het beeldje:  

 

Mooi. Een open mantel. Iedereen die ‘als een mantel’ voor de ander 

is kun je er in zien. Achter het beeldje staan de beginwoorden van het 

lied van Huub Oosterhuis: 

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heengeslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 
Liedboek 2013, lied 221 
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Sint Maarten was mantelzorger. Zijn beeld is ook een tegenbeeld van 

de man met het zwaard. Het beeld staat in Tours aan de Loire, waar 

Sint Maarten ligt begraven. U kent het verhaal. De Romeinse soldaat 

Martinus kwam een bedelaar tegen, sneed een deel van zijn mantel 

af en schonk deze aan de bedelaar. ’s Nachts in een droom verscheen 

Jezus aan Martinus en zei: Die bedelaar was ik, die mantel schonk je 

aan mij.  

 

Onze term ‘palliatieve zorg’ is van die mantel afgeleid. Mantel is 

letterlijk ‘pallium’ in het latijn. Dit jaar valt 11 november 2018 op 

zondag. De dag van Sint Maarten. Bisschop van Tours. Een bisschop 

die zich in het ganzenhok verstopte omdat hij geen behoefte had aan 

een hoog kerkelijk ambt. Hij bleef liever een eenvoudig mens; een 

eenvoudige monnik. Maar ja, dat duurde niet lang want ganzen zijn, 

zoals u ongetwijfeld weet, de beste waakhonden die er zijn en de 

beste man was dan al gauw gevonden en hij werd alsnog bisschop 

gemaakt. Gelukkig maar. Want nu hebben wij mooie verhalen 

waaraan we ons kunnen spiegelen en werd Sint Maarten een van de 

belangrijkste heiligen van de kerk, beschermer van kinderen armen 

en soldaten. Hij is zelfs in ons protestantse liedboek terechtgekomen 

als ‘de edelman die liefde heeft uitgemeten.’ En die ‘in waken en in 

dromen een stem heeft vernomen, dat ’t Rijk van God zou komen.’ 

Een echte goed-heiligman. Een Mantelzorger. 

 

Mantelzorg betekent overigens niet dat je jezelf vergeet. Ik zie veel 

mantelzorgers stuk lopen op hun zorg. Teveel gegeven, ze kregen het 

koud en werden ziek. Het lijkt mij beter om twee jassen te hebben, 

zodat je er één kunt weggeven. Want door goed voor jezelf te zorgen 

kun je pas echt iets voor een ander betekenen. Aan deze gedachte 

wordt in het Nieuwe Testament verschillende keren een mooie 

uitwerking gegeven. In de Galatenbrief lezen we bijvoorbeeld: U allen 

die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met 

Christus bekleed. De mantel der liefde van Christus bedekt gezonden 

en zieken, jonge en oude mensen, levenden en doden. Wij zijn met 

de opstanding van Christus bekleed. 

Geen geheimtaal. Heel concreet: God wordt gevonden in 

naastenliefde van mensen.  

  

Op 11 november liepen er weer talloze kinderen door de straten met 

hun Sint Maarten lampions. Ze zingen er liedjes bij: “11 november is 

de dag dat mijn lichtje branden mag.” Naar goede gewoonte bellen ze 
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aan in de hoop dat de mensen opendoen en ze iets lekkers krijgen. 

Ons talentvolle lichtje hoort te schijnen voor anderen. Belangstelling 

tonen, echte interesse, luisteren, doen wat in je vermogen ligt. 

Iedereen heeft in zijn dagelijkse leven veel kansen om iets voor een 

ander te doen, als je het maar wilt zien, als je je lampion er maar op 

richt. Anderen helpen, je talent gebruiken, je licht laten schijnen voor 

de ander, het is eigenlijk niet zo moeilijk.  

 

Is er een Sint Maarten voor mij als het nodig is? Ben ik voor een ander 

een Sint Maarten?  Dat gezegd kan worden: Naakt was je, maar nu 

gekleed. Dankjewel!  

 

Pastor Gert 

 

 

Van de Pastor 
 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, 25 november. 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overledenen 

van het voorafgaande (kerkelijk) jaar bij naam genoemd, in het 

midden van de gemeente en zo mogelijk in de aanwezigheid van hun 

nabestaanden. Voor elke naam staat er een kaars en ligt er een witte 

steen. Een witte steen waarop de naam van de overledene geschreven 

staat. In Openbaringen wordt over deze steen geschreven. “Een steen 

met een naam die niemand weet dan wie hem ontvangt.” Een mooi 

beeld. Er zal een dag komen waarop Hij het verborgen ik van iedereen 

zal ontsluiten. Op die steen wordt een naam geschreven die ons tot in 

onze diepste kern weet te treffen. Dat wat niemand weet en wat we 

ook zelf vaak alleen maar bij benadering vermoeden, ons aller 

intiemste levensgeheim. Een naam die alleen Hij begrijpt die ons 

gemaakt heeft en hij die hem ontvangt. We gedenken en wij noemen 

de namen van onze overledenen op zondag 25 november hardop. 

Want ook al zijn zij gestorven, wij voelen ons nog met hen verbonden. 

De dood doet dat niet teniet. De apostel Paulus schrijft: “Of wij leven 

of sterven, wij zijn van de Heer” (Romeinen 14, vers 8). In onze 

gemeente noemen wij deze zondag Eeuwigheidszondag. Daarmee 

drukken wij uit, dat mensen bij God en bij ons horen, al zijn ze ‘uit de 

tijd’. 
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Advent 

Zondag 2 december is het de 1e zondag van Advent. De Adventstijd 

markeert het begin van het kerkelijk jaar. Advent betekent: komst. 

De vier zondagen van Advent staan in het teken van de verwachting 

van de komst van Jezus. Zijn komst namens God in de wereld, wordt 

niet alleen gevierd in het feest van de geboorte van Jezus van 

Nazareth, het Kerstfeest, maar kleurt eigenlijk het hele christelijk 

geloof, dat verwachtingsvol gericht is op de toekomst van vrede en 

recht, die God aan de wereld heeft beloofd. De Adventstijd is voor de 

gemeente een periode van concentratie op de betekenis van deze 

verwachting. Ik wijs u op een adventsretraite van de Jezuïeten. Zie, 

Ik maak alles nieuw is de titel van deze retraite. Zij schrijven: “Onze 

wereld is onvolmaakt, onaf, niet liefdevol. Deze retraite wil jou laten 

ontdekken dat God juist in deze chaotische wereld mens wordt om 

alles nieuw te maken.” De teksten zijn geschreven door pater Toon 

Suffys sj. U vindt ze op www.ignatiaans.bidden@jesuits.org 

 

 
 

Kerst 

Na de zondagen van Advent wordt op 25 december Kerstmis gevierd. 

Kerstmis is een feest met een diepe symboliek van vrede en licht te 

midden van een donkere wereld. Het vertelt ons over het aanbreken 

van Gods Rijk in de geboorte van een kwetsbaar kind, dat Immanuël, 
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God-met-ons wordt genoemd. In de gemeente is het een traditie 

geworden dat kinderen centraal staan in de kerstavondviering op 24 

december. We houden een viering met veel muziek en kerstliederen. 

De viering op de kerstochtend is een meer traditionele kerstviering. 

 

 
 

Pastoraat 

Wilt u dat een ouderling of ik bij u op bezoek komt? Laat het even 

weten! Dan maken we een afspraak. Uiteraard bent u ook bij de inloop 

op woensdagochtend, van 10 tot 12, van harte welkom. 

 

Inloop 

De laatste twee weken van dit jaar en de 1e week van het nieuwe jaar, 

op 19 en 26 december 2018 en 2 januari 2019 is er op 

woensdagochtend geen inloop. 

 

Pastor Gert 
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We gedenken 
  
 

Hetty Hoed   # 27 november 2017 op de leeftijd van 83 jaar 

 

Dirk Bakker  # 22 januari 2018 op de leeftijd van 76 jaar 

 

Jan Koster  # 9 februari 2018 op de leeftijd van 87 jaar 

 

Rijk Bouhuis  # 1 maart 2018 op de leeftijd van 88 jaar 

 

Mies van Buren  # 5 april 2018 op de leeftijd van 91 jaar  

 
 
Als jouw naam klinkt 
 
Als jouw naam klinkt 

zie ik even hoe je liep 
en wat je zei 
wat er altijd is gebleven 
van jouw leven diep in mij. 
 

Als jouw naam klinkt 
stroomt er water  

uit mijn ogen, door mijn ziel.  
Onze dromen, plan voor later,  
tijd die in het water viel. 
 
Nu jouw naam klinkt 
Komt tot leven 

hoe jij mij hebt meegemaakt,  
mee geschapen, weggegeven,  
mijn bestaan hebt aangeraakt. 

 
Nu jouw naam klinkt  
wacht ik onder  
onze levens eens een hand 

ook al voelt nu alles zonder  
God brengt ons weer in verband. 
 
Michiel de Zeeuw 
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Kerstviering met de Kinderkerk 
 

 
 

Maandagavond 24 december vieren we weer traditiegetrouw het 

Kinderkerstfeest in de Kapel. Aanvang 19.00. Iedereen, jong en oud 

is vanzelfsprekend van harte welkom.  Deze keer wordt de invulling 

van de kerstavond vooral door de kinderen zelf verzorgd. In de 

kinderkerk van 18 november en 9 december maken we een start met 

de voorbereiding van deze dienst. Het wordt vast een fijne dienst voor 

jong en oud.  

Alie Schenk, Janneke Ginjaar en Dineke de Bruin 
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Gemeenteavond 22 november 
 

‘Het nieuwe kerken’ 

Voor het eerst is het zover: Nederland telt meer ongelovigen dan 

gelovigen. Wat gebeurt er in de wereld wat zijn weerslag op de kerk 

heeft, welke trends zijn van invloed op de  

kerk en welke reacties en ontwikkelingen zien 

we in het kerklandschap in Nederland 

ontstaan? Ontstaan er nieuwe denkrichtingen 

en nieuwe manieren waarop mens en kerk 

zich aan elkaar verbinden? Jeanneke 

Scholtens zal een trendpresentatie houden die 

waardeverschuivingen verbeeldt aan de hand 

van de rijke beeldcultuur van deze tijd. Zij 

biedt een inspirerend verhaal met 

toekomstperspectieven. Jeanneke Scholtens 

is Master of arts, trendwatcher, future 

strategist & speaker en founder of DENK | 

EVENT | TREND BURO ZORRO. Jeanneke is 

gegrepen door grote maatschappelijke 

thema’s: religie, wonen, seks, financiën, werk en leven. Dit zie je 

terug in al haar trendwerk. Een energieke spreker met business inzicht 

en een analytische geest. Zo strijdt zij voor de toekomst van 

overheden, bedrijven en gebieden door inzicht te bieden in trends en 

ontwikkelingen.  

 

Aansluitend zal Roel Doef in kort bestek verslag doen van de 

resultaten van een tweetal bijeenkomsten met een enthousiast 

groepje gemeenteleden. Na goedkeuring van de kerkenraad is deze 

werkgroep ‘Doorstart 2030’ formeel samengesteld. De groep bestaat 

uit: Janneke Ginjaar, Ronald Dijkstra, Alie Schenk, Gre Bogaart, Gerrit 

de Jong, Itadoor van der Wal, Lies de Jong (9-10), Erik Basjes (9-10) 

en Roel Doef.  

 

Ik heb de presentatie van Jeanneke al een keer bij mogen wonen; 

haar verhaal zal goed aan kunnen sluiten op de verkenning van 

verschillende mogelijkheden voor de toekomst van onze kerkelijke 

gemeente Andijk-Wervershoof, met als horizon 2030. Ik ben 

benieuwd! 
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Stel uw vragen. Denk mee, werk mee. Dan  wordt het een 

inspirerende avond voor onze gemeente. 

 

Programma: 

19.30 uur:  Inloop 

20.00 uur:  Presentatie  

“Het nieuwe kerken” door Jeanneke Scholtens  

en gelegenheid tot het stellen van vragen 

21.00 uur: Pauze 

21.15 uur: “Doorstart 2030” door Roel Doef 

21.30 uur: Gesprek over de presentatie  

22.00 uur: Afsluiting 

 

Pastor Gert 

 

 

Inloopochtend en afspraken 
 

Velen hebben het begrepen: 

u bent welkom. Tot mijn plezier merk 

ik dat u binnenkomt wandelen, elkaar 

spreekt en ook komt met concrete 

vragen. Fijn. U mag mij ook bellen of 

mailen als u een bezoek op prijs stelt. 

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.  

 

 

Pastor Gert 
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Vervoer naar de kerk 
 

Er zijn mensen die, vanwege uiteenlopende redenen 

niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor hen 

is er de mogelijkheid om van en naar de kerk gebracht 

te worden. Mensen die hiervan gebruik willen maken 

en degenen die zich aanbieden om het vervoer op zich te nemen, 

kunnen zich wenden tot de coördinator van het kerkvervoer: Anne 

van Zanten tel: 591201 

 

Parkeren is zondag mogelijk op de parkeerplaats van Pop Vriend.  

 

 

Verjaardagen  
 

24 november Mevr. I. Maret-Kort   geb. 1939 

 

21 december  Dhr. A.F. van Zoolingen  geb. 1934 

 

31 december  Dhr. J. Remijnse   geb. 1942 

 

  6 januari  Mevr. L. Brilman-de Jong  geb. 1951 

 

22 januari  Mevr. J. Bouhuis-Dapper  geb. 1934 

 

  2 februari Mevr. S.A. van de Gruiter-Breure geb. 1937 

 

 

Startzondag  
 

Thema: Een goed gesprek. 

9 September was het dan zover de startzondag 2018. 

De klanken vanuit de kerktoren kwamen ons al uitnodigend tegemoet 

en stond Marijke de Jong (deurdienst) ons al op te wachten ter 

verwelkoming voor deze feestelijke  ochtenddienst. Bij binnenkomst 

werden we verrast door de plezierige opstelling met tafels en stoelen 

in de kerkzaal door ons kostersechtpaar Jan & Coby Gorter.  
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Het thema voor dit nieuwe seizoen “Een goed gesprek” werd ons 

aangereikt door de dienstenorganisatie van de PKN. Onze voorganger 

Pastor Gert Scholten had er duidelijk zin in om weer een nieuw seizoen 

te beginnen, Dit was al duidelijk merkbaar aan zijn meditatie zoals 

verwoord in CONTACT september 2018. De vragen die Jezus stelt:  

1 “Wie zeggen de mensen dat ik ben?”  

2 “Wie zeggen jullie dat ik ben?”  

3 “Wie zeg jij, dus u en ik, dat ik ben?” Echt iets om over na te denken! 

Na het volgen van de liturgie begeleid door onze voortreffelijke 

organist Andrew Orme. kwamen we uit bij een oud lied: ‘Wij gaan 

weer verder, vol van hoop’, dat regelmatig gezongen wordt in onze 

Kapel. Een prachtig lied voor een gemeente onderweg. 

Na de dienst werd het een feestelijk gebeuren met veel genot voor 

het oog, maar bovenal idem dito, een traktatie voor de maag. De vele 

aanwezigen werden getrakteerd  op een verrassende ‘High Tea’ met 

veel thee maar ook koffie, huisgemaakt gebak, heerlijke broodjes 

warm en koud en dit alles verzorgd door Theetuin de Libel uit Andijk, 

waarvan de eigenaresse vooraf de uitleg verschafte en samen met 

enkele gemeenteleden Jan & Coby assisteerden met een vlotte 

bediening. Tijdens deze vooral gezellige ontmoeting kwamen wij 

afzonderlijk per tafel in gesprek. Op voorhand was er reeds een 

verzoek gedaan om iets van huis mee te nemen wat voor jezelf van 

betekenis is voor eigen geloof/levensbeschouwing of de manier 

waarop je in het leven staat. Al met al werd er door jong en oud 

vrijmoedig gediscussieerd en hebben we voor wat mij betreft van een 

onvergetelijke Startzondag genoten. 

 

Met dankzegging aan de organisatie, Dick Groot 
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Agenda 
 

17 november  Wintermarkt in en om De Kapel 

18 november  Kinderkerk 

22 november  Gemeente-avond in De Kapel, zie blz. 14 

25 november  Eeuwigheidszondag 

26 november  Kerkenraadsvergadering 

28 november  Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

  9 december  Kinderkerk 

13 december  Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

14 december  Kerstmiddag in De Kapel 

16 december  Kerstzangdienst, Raad van kerken, zie blz. 34 

24 december  Kinderkerstfeest in De Kapel  

om 19.00 uur zie blz. 13 

14 januari  Kerkenraadsvergadering 

 

 

Hulpverlening Westfriese Kerken 

 
Crisis? 

Is het even crisis… in je financiën? in je relatie? in je koelkast? HWK helpt 

je eruit! We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, 
kosteloos en zonder wachttijden.  
Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl 
Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is 
een gezamenlijk initiatief van alle Westfriese diaconieën en PCI’s. 
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 

 
 

 

 

 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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Van de Diaconie 
 

Collectes Diaconie 

  2 september  € 24,50 

  9 september  € 59,10 Startzondag  

16 september  € 23,55  

23 september  € 39,20 Avondmaal 

30 september  € 70,00 Noodhulp Sulawesi  

  7 oktober  € 35,25 

14 oktober  € 22,50 Werelddiaconaat 

21 oktober  € 33,25 

28 oktober  € 32,00 Kerk in Actie  

  4 november  € 32,30 Najaarszending  

 

Steunfonds-Diaconie-Geschiedenis 

In 1200 wordt Wervershoof reeds genoemd als vestigingsplaats van 

een Katholiek klooster. Dit zou gestaan hebben op de Neuvel en 

bestond nog in de 15e eeuw. Voor de Reformatie (1517) vervulden 

vooral  kloosters de taken van de huidige sociale wetten. Broeders en 

zusters verpleegden zieken en bejaarden en gaven onderwijs. Ook 

zorgden ze voor daklozen en wezen. Commissie Steunfonds Hervormd 

Wervershoof is in deze periode ontstaan. Er waren eerst twee 

Armvoogdijen te weten, die van Wervershoof en van Hoog en Laag 

Zwaagdijk. Op oude kaarten spreekt men meestal van Zwaagdijk. 

Vermoedelijk was Hoog en Laag Zwaagdijk een Katholieke parochie, 

die in Wervershoof ter kerke ging. Laag Zwaagdijk was de Neuvel en 

de huidige Simon Koopmanstraat. Hier stonden dus de armenhuisjes 

en het grasland, waar nu mooie nieuwe huizen gebouwd zijn heette 

de Armenweid. Wervershoof was de Dorpsstraat en de Hoek. 

Rekening en verantwoording is door alle eeuwen heen afgelegd aan 

de Kerkenraad te Wervershoof. Vanaf 1850 is er bijgehouden waaruit 

de inkomsten bestonden en wie er geld gekregen hebben. Goederen, 

huizen en landerijen werden soms geschonken aan de Armvoogdij, op 

voorwaarde dat de betrokkene voor het leven verzorgd zou worden. 

Vaak werd men niet zo oud en had de Armvoogdij voordeel van zo’n 

deal. De meeste bijstand bestond uit leningen, met een huis of stukje 

grond als onderpand. Voldeed men niet aan de verplichtingen ,dan 

ging het onderpand over in handen van de Armvoogdij. De mensen 

waren afhankelijk van de Armvoogdij. De betrokkenen moesten naar 

de Christelijke kerk gaan en hun kinderen naar de Christelijke school 
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sturen. Sinds 1850 zien we dat er regelmatig giften aan de 

Kerkvoogdij zijn geschonken. Ook werden het Gasthuis in Medemblik 

en het weeshuis te Grootebroek in onze regio door Armvoogdijen 

opgericht. Het bestuur bestond uit Protestantse Notabelen. ( bv. de 

Burgemeester, Schout of Schepenen). De Kerkenraadsleden Mel 

Zwart en Rob Veltman hebben heel lang zitting gehad in het 

Steunfonds. In 2001 is voor het laatst een nieuw huishoudelijk 

regelement opgesteld. Er mochten toen ook voor het eerst 

Kerkenraadsleden uit Andijk in plaatsnemen. Door de eeuwen heen 

zijn er veel goede doelen gesteund en we hopen, dat dit nog lang door 

zal gaan.  

 

Lies de Jong 

 

 
 

Kerk in Actie, Sulawesi 

Geachte Hervormde Gemeente Andijk/Wervershoof,  

Wij mochten op 30-09-2018 een bedrag van €140.- van u ontvangen 

ten behoeve van Thema Noodhulp Sulawesi. Gtraag willen wij u 

bedanken voor deze gift. Via deze e-mail willen wij onderstrepen dat 

we erg blij zijn met uw warme betrokkenheid bij het werk. Wij willen 



21 

  

 

ons blijven inzetten voor vrede en gerechtigheid in de wereld. En dat 

is alleen mogelijk dankzij de inzet van vele plaatselijke gemeenten en 

donateurs zoals u! Kerk in Actie valt onder de groepsbeschikking van 

de Protestantse Kerk in Nederland en is daarmee een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). U kunt dus alle giften aan de Protestantse 

Kerk in Nederland en Kerk in Actie van de belasting aftrekken. Namens 

de projectpartners en medewerkers van Kerk in Actie nogmaals onze 

hartelijke dank! 

 

Met vriendelijke groeten, Hans van Ark, waarnemend directeur 

 

 

 

 
 

Kerst - Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon 

Collecte 1e kerstdag 25 december. De Syrische bevolking lijdt al 

sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf 

miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk 

in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar 

leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance 

netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij 

delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar 
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onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat 

vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische 

hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en 

verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. 

 

 

Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur  

 

 
Zondag 18 november Voorganger: Pastor Piet Meijer uit Zaandam 
 Organist: Dhr. Wim Broer 
   Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
              Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman           
           Kinderkerk: Mevr. Alie Schenk 

Lector: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 
Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 

 
Zondag 25 november Voorganger: Pastor Gert Scholten 
Eeuwigheidszondag Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 
 Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman           

Lector: Dhr. Anne van Zanten 
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 
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Zondag 2 december Voorganger: Ds. Henry Frölich uit Purmerend 
 Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

Lector: Dhr. Rob Veltman 
 Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 

 
 

Zondag  9 december Voorganger: Pastor Gert Scholten 
Avondmaal Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr, Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 
            Kinderkerk: Mevr. Alie Schenk 
                   Lector: Mevr. Frieda Vlam 
           Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 

 
Zondag 16 december Voorganger: Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle 
 Organist: Dhr. Wim Broer 
   Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
              Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman 
Lector: Dhr. Anne van Zanten 

 

 
Zondag 23 december Voorganger: Dhr. Kees van Lenten uit Oudendijk 
 Organist: Dhr. Arie Heemsbergen 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

Lector: Mevr. Janneke Ginjaar 

 

 
Zondag 25 december Voorganger: Pastor Gert Scholten 
1e Kerstdag Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Mevr. Mirjam Vlugt 
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Zondag 30 december Voorganger: Pastor Gert Scholten 
                Organist:  
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Lector: Dhr. Anne van Zanten 
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 

 
Zondag 6 januari 2019 Voorganger: Pastor Ton Heijboer uit Hoorn 
                Organist:  
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman 
Lector: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 

 
Zondag 13 januari 2019 Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

Lector:  Mevr. Tineke Doef 
Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 

 
Zondag 20 januari 2019 Voorganger: Drs. Nettie Boon uit Assendelft 
 Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

                 Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman 
Lector: Dhr. Rob Veltman 

            Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 
 

Zondag  27 januari 2019 Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 
                   Lector: Mevr. Frieda Vlam 
            Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 
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‘Langs ’s Heren wegen’ 
 

Het grootste geheim van de St. 

Jan’s Kathedraal in Den Bosch is 

wellicht ín het gebouw te vinden! 

In het plafond van de 

middentoren vindt je op 46 meter 

hoogte in een soort van uitbouw 

een fresco met het Alziend Oog; 

het oog van God. Dit symbool, dat 

ook in, dan wel aan de buitenkant 

van vele andere christelijke 

kerken is te vinden, is in de 

christelijke traditie een oog dat 

wordt omkaderd door een 

driehoek, vaak ook voorzien van 

een vlakverdeling met diagonale strepen, die de heilige drie-eenheid 

voorstelt. Rond de driehoek met het oog is een stralenkrans aanwezig. 

Het symbool geeft aan dat het oog van God waakt over de mensheid. 

Voor de ene mens ‘n aansporing om het goede te doen en voor de 

andere een geruststelling dat er ‘van boven’ over ons wordt gewaakt. 

Dat laatste is óók verbeeld ín het fresco zelf. Wanneer je buitenom, 

kruip sluip door via de dakgoten, langs de luchtbogen met de daarop 

zittende illustere figuren, bij de buitenste binnenkant van het oog bent 

gekomen ontdek je dat midden in de achterkant van het oog een 

gaatje ter grootte van een euromunt zit. Van daaruit kan in een soort 

van hemels perspectief over de mierenhoop worden toegekeken. Maar 

daarvoor kan je soms ook dichter bij huis terecht. Langs de weg, bij 

een stalletje met eigen teelt producten, zag ik eens tegen diefstal het 

waarschuwende opschrift ‘God ziet alles’.  

 

Wiebe de Bruin 

 

Van de Kerkenraad 
 

Notulen Kerkenraadsvergadering van 10 september 2018. 

Aanwezig: Hans Hoogervorst (voorzitter), Wiebe de Bruin (scriba), 

Jan Gorter, Gertjan Kooiman, Tineke Doef en pastor Gert Scholten. 

Met kennisgeving afwezig: Herman Groothedde en Matthijs Beverloo. 
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1/2. Opening en meditatief moment. 

De vergadering wordt geopend en de kaars aangestoken. In het kader 

van het meditatieve moment leest Hans uit het Nieuwe Liedboek het 

gedicht ‘Zondagmorgen’, blz. 530. 

3. Eventuele gedenkwaardigheden. 

Er zijn geen gedenkwaardigheden te memoreren. 

4. Notulen bijeenkomst 6 juni 2018.  

De notulen van de bijeenkomst van 6 juni 2018 worden met enkele 

kleine aanpassingen vastgesteld.  

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst. 

De Dorpskerkenbeweging van de PKN start op 24 september a.s. met 

de Dorpskerkendag De beweging omschrijft zich aldus. ‘Dorpskerken 

zijn waardevolle ontmoetingsplaatsen tussen God en mensen in het 

dorp. Vanuit de dorpskerk gebeurt van alles om naar elkaar om te 

zien en goed te doen, met grote inzet van vrijwilligers en veel 

waardering van de omgeving. Maar er is ook een andere kant. Het 

contact tussen kerk en dorp neemt af omdat interne zorgen de blik 

naar buiten verdringen. Hoe blijf je als dorpskerk zichtbaar in het 

dorp? Hoe ga je gelovig en creatief om met kansen die zich voordoen 

en uitdagingen die op je weg komen? De Protestantse Kerk neemt het 

initiatief voor een dorpskerkenbeweging van, voor en door 

dorpskerken waar deze vragen en uitdagingen een podium krijgen.’ 

Een gemeentelid heeft een emailbericht aan de kerkenraad gestuurd 

waarin naar aanleiding van een meegestuurde Powerpoint presentatie 

van Internet de vraag wordt gesteld of Kerk in Actie van de PKN een 

verantwoord doel is om geldelijk te steunen. De scriba heeft het e.e.a. 

via de site van de PKN uitgezocht met als conclusie een volmondig ja. 

De kerkenraad kan instemmen met de opgestelde 

conceptbeantwoording. Roel Doef heeft het plan om met een groepje 

gemeenteleden zich te buigen over de toekomst van onze kerk. De 

ideeën worden teruggekoppeld naar de kerkenraad. We geven 

hiervoor groen licht. Zo mogelijk worden de uitkomsten op de 

gemeenteavond gepresenteerd. Op 9 oktober vindt het jaarlijks 

overleg met de Gereformeerde Kerk plaats. Van onze kant gaan hier 

heen: Matthijs, Jan, pastor Gert en Wiebe. De enquête over de 

ervaringen met het Nieuwe Liedboek wordt ingevuld door pastor Gert. 

Koken voor ouderen wordt georganiseerd door Gertjan, Tineke en Alie 

Schenk, bijgestaan door jeugdige hulptroepen. 

6. Invulling vacatures. 

Hans waarschuwt dat we moeten oppassen met het te veel ‘hengelen’ 

onder gemeenteleden, om een vacature vervuld te krijgen. We laten 
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de kwestie voorlopig even rusten. Gertjan vindt het te doen om als 

enig diaken te functioneren, omdat hij voldoende steun ondervindt 

van administrerend diaken Lies de Jong. In deze personele situatie 

schuift Hans ook aan bij de bijeenkomsten van de taakgroep 

Diaconaat. Op de wijkavond wordt de problematiek van de invulling 

van vacatures aan de orde gesteld. 

7. Nieuws van pastor Gert. 

Pastor Gert noemt de mogelijkheid om groot huisbezoeken op te 

zetten bij iemand thuis. 

8. Werkgroep pastoraat. 

Wegens vakantie kon weinig aandacht aan het pastoraat worden 

gegeven. 

9. Werkgroep diaconaat. 

Er zijn geen mededelingen te doen.  

10. Werkgroep jeugd en jongeren.  

Is bij agendapunt 5 al meegenomen. 

11. Werkgroep beheer. 

De CD speler is vervangen en er is offerte voor een beamer gevraagd. 

Komende woensdag vindt het periodieke overleg met de pastor plaats.  

12. Rondvraag. 

Jan meldt dat onze gastorganist Wim Broer gaat verhuizen naar 

Friesland. Betrokkene is bereid eenmaal per maand te blijven spelen. 

Organisten zijn steeds moeilijker te vinden en soms kan zelfs een 

dienst niet worden ingevuld. Pastor Gert zegt toe een lijst aan te 

leveren van organisten die gevraagd kunnen worden. De volgende 

vergaderdata voor de bijeenkomsten van de kerkenraad worden 

gepland: woensdag 31 oktober, maandag 26 november en maandag 

14 januari 2019. Op 22 november houden we in De Kapel de 

gemeenteavond. Deze komt in de plaats van de wijkavonden. Tijdens 

de bijeenkomst wordt erop gewezen dat er desgewenst gelegenheid 

is om op kerkenraadsvergaderingen als gemeentelid een vraag te 

stellen of iets onder de aandacht van de gemeente te brengen.  

13. Sluiting 

Hans sluit af met het gedicht ‘Einde’, uit het Nieuwe Liedboek, blz. 

245.  
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Adventskalender 
 

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een speciale 

kalender voor de adventstijd. Voor iedere dag is er een bijbelvers en 

een kunstwerk dat daarbij past. Op de achterkant van elke pagina 

staat een bijbelpassage met een korte uitleg en een vraag om over na 

te denken. 

 

In het voorwoord van de adventskalender schrijft NBG-directeur 

Rieuwerd Buitenwerf: ‘Advent, de weken voor Kerst, valt voor ons in 

de donkerste tijd van het jaar. Ook in de wereld om ons heen en in 

onszelf kan het soms donker zijn. Het adventsrooster helpt je om uit 

te zien naar het licht dat volgens de Bijbel met de geboorte van Jezus 

is gekomen.’ De kunstwerken zijn uitgezocht in samenwerking met 

kunstenares Rietje Bakker. Rietje: ‘Kunst gaat om woorden als 

‘verwonderen’ en ‘verbeelden’. Ik hoop dat de schilderijen in deze 

kalender mensen helpt om de reis te maken van je hoofd naar je hart.’ 

De kalender is vanaf 27 oktober gratis te bestellen op debijbel.nl. Op 

veel plaatsen is het mogelijk om de kalender ook te bestellen via een 

vrijwilliger van het NBG. 

 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes Kerkrentmeesters 

  2 september  € 32,40 

10 september  € 36,45 

16 september  € 26,60 

23 september  Avondmaal, zie Diaconie 

30 september  Noodhulp Sulawesi, zie Diaconie 

  7 oktober  € 36,35 

14 oktober  € 22,20 

21 oktober  € 35,10 

28 oktober  € 39,25 

  4 november  € 31,00 

 

Onderhoud aan de De Kapel 

Het zal u zeker opgevallen zijn, dat er groot onderhoud aan De Kapel 

verricht wordt. Dit kunnen we doen, omdat we dit jaar een legaat 

hebben ontvangen van de heer Houting om De Kapel te verbeteren. 

De dakgoten waren in slechte staat, waardoor deze vernieuwd 

moesten worden. Tegelijkertijd komt er loopverlichting in de 

dakgoten, zodat we ‘s avonds op een verlicht pad naar achteren 

kunnen lopen. Ook moet de vluchtdeur aan de zijkant van het pand 

vernieuwd worden. In de voortuin hebben wij twee nieuwe bomen 

laten plaatsen; de oude waren namelijk dood. Tegelijkertijd hebben 

we de bloembak aan de straatkant laten vernieuwen met vaste 

planten. Het gras in de tuin achter de kerk was veranderd in mos; dit 

moest vervangen worden. Na overleg met de tuincommissie hebben 

we het gras vervangen door steentjes. In De Kapel hebben we ook 

diverse vernieuwingen laten uitvoeren, zoals de meterkast; deze was 

verouderd en niet meer van deze tijd. Zoals u waarschijnlijk gemerkt 

heeft, is de luidklok elektrisch gemaakt en in het kader van 

duurzaamheid zijn er zonnepanelen op het dak van de tuinkamer 

gekomen. Zoals u merkt wordt dit geld goed besteed en wij hopen er 

nog lang plezier van te hebben.  

 

Namens de kerkrentmeesters, Matthijs Beverloo 
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Planten uit de Bijbel 
 

Uien, prei en knoflook zijn drie 

planten uit het geslacht Allium. Look 

is een oud woord voor Allium. De 

tranende werking van vooral uien en 

de sterke geur worden veroorzaakt 

door etherische oliën met 

zwavelverbindingen. Verder bevatten 

deze planten, waarvan we de 

bladeren eten, veel vruchtensuiker, 

antibiotische stoffen, vitamine C, 

ijzer, mangaan en magnesium. 

Supergezond! De enige tekst in de 

Bijbel waar deze groenten in voorkomen is Numeri 11:5. Toen het volk 

Israël een paar jaar in de woestijn had gedwaald, verlangden ze hevig 

terug naar de vis, de komkommers, de meloenen, de uien, de knoflook 

en de prei in Egypte. Dat was daar volop te krijgen. 

 

Numeri 11:5: We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop 

te eten hadden, naar de komkommers en watermeloenen, de prei, 

uien en knoflook. We drogen uit, we zien nooit iets anders dan dat 

manna. 
 

 

Leerhuis en Toerustingscursus 
 

Leerhuis: Het evangelie van Thomas  

We lezen weer een paar verzen (logion) uit het Thomas evangelie. 

Zonder voorbereiding. Uiteraard – als het van pas komt – kijken we 

naar achtergronden en commentaren. Er zijn veel meningen over dit 

evangelie. ‘Wat is waar?’ Wellicht komen we nooit achter het 

werkelijke verhaal over het Thomasevangelie. De waarheid over dit 

evangelie, ketterij of inzicht, ligt vermoedelijk ergens in het midden. 

We kunnen beter naar de bijzondere waarde ervan kijken, die volgens 

Slavenburg en Glaudemans ligt in het feit dat het een rijke bron van 

inspiratie is voor christelijke en niet-christelijke mensen. Zij zeggen 

dat juist het ontbreken van iedere vorm van theologie en de pure 

onopgesmuktheid de uitspraken tot juwelen maken. ‘Je bekijkt ze, je 

legt ze weg, je pakt ze weer op; en telkens zie je een andere, nog 
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diepere betekenis, een schittering die je voorheen niet opviel’. (Nag 

Hammadi geschriften I, J. Slavenburg, W. G. Glaudemans, vijfde druk, 

2000, blz. 129) 

 

Van harte welkom, ook als u niet eerder bent geweest, op 13 

december om 19.30 uur. 

 

Pastor Gert 

 

 

Mijmering 
 

Mijmering door Dick Groot 

Recentelijk op een vroege zaterdagmorgen ging mijn gedachten even 

terug naar een aantal heengegane kerkelijke agrariërs van vroegere 

tijden van voor de ruilverkaveling van de polder Het Grootslag in 1973 

van vaar- naar rijpolder en vernieuwde land indeling. De enige 

rijverbinding van Andijk naar de Streek was de Dijkgraaf Grootweg en 

voor Wervershoof was dit de Tolweg, vanuit Zwaagdijk. 

 

Hier volgen enige namen die in mijn gedachten naar boven kwamen: 

• Klaas en Cor Doef, vader en zoon op de Knokkel.  

• Jan Koster, Wervershoof en Kleingouw. 

• Jo de Boer, grotendeels Knokkel. 

• Adriaan (tevens schilder) en zoon Joop Dekker (ruim 50 jaar 

organist)  

Dijkweg, Westop. 

• Jaap Schuurman en diens zoon Jan Schuurman, Dijkweg 10 

• Jan Krul, Diikweg 

• Piet en Jan Groot Dzn, Oosterweg en Kerkeveld (nu 

Kerkepad) 

• Cees Visser, Stormweg 

• Dirk Mantel, Gladpannenhuis Hoekweg, Dijkweg, boerderij 

waar ik geboren ben. 

• Auke van Zanten, Knokkel, Oostop (melkfabriek en boer) 

• Jan Bruggeman, Kleingouw 

 

Er zullen zeker namen ontbreken waarvoor mijn excuses,  

Cor Koeman schreef het volgende gedicht waar ikzelf veel waarde 

aanhecht.  
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Allien 

"Mun vader is een bouwer, 

Zun land loit boi de doik, 

Ik zien 'm hil veer skrape 

As ik 't veld in koik. 

 

Mun vader het een skuitje, 

Dat bringt 'm nei de bouw.  

Hoi moet den alles kloete. 

Dat is een hille sjouw! 

 

In 't veld deer staat een boetje, 

Hil op 't achterstik 

't Skot dat is van planke, 

't Dak dat is van blik. 

 

Deer zien je haast gien mense, 

Deer is gien naaste buur. 

Mun vader is alliendug, 

Allien met de natuur..." 

 

 

 

RING bijeenkomst 
 

Op dinsdag 9 oktober ben ik bij de eerste RING bijeenkomst geweest 

in Protestantse Kerk Het Octaaf in Hoorn. Het thema van de avond 

was: “Er zit muziek in de kerk!” Het was derhalve een bijeenkomst 

waarin veel gezongen werd. De liturgische opening werd verzorgd 

door ds. Peter van Ankeren van PG het Vierkant, waarbij hij gebruik 

maakte van de volgende woorden:  

 

Aan het begin van dit liturgisch moment spreken wij uit dat wij hier 

bij elkaar zijn, in herinnering aan het Eeuwig Licht, dat Gods licht is.  

Dat dit licht ons hart mag openen voor elkaar,  

voor muziek, voor liederen.  

Dat we ons daarbij laten leiden door de woorden van de Heer, 

in zijn Geest. 

De aanwezigen antwoordden daarop: Amen. 
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Hierna werd psalm 150 gelezen, waarop het gebed volgde. Hierna 

zong een ieder het lied; “We shall overcome” (uit: hemelhoog, lied 

736). Hierna gingen wij in groepen uit elkaar met als opdracht om te 

bespreken welk lied uit het nieuwe Liedboek een bijzondere betekenis 

voor een ieder persoonlijk heeft. Ik koos het lied “Wat de toekomst 

brengen moge.” Dit lied kon, zoals ik zei, gezien worden als een vorm 

van fatalisme, maar ook als een aanmoediging om verder te gaan. Als 

voorbeeld noemde ik, dat in onze kerk het moeilijk is om 

kerkenraadsleden te vinden. Dan kan je bij de pakken gaan 

neerzitten, maar je kunt ook aangemoedigd door dit geloof verder 

gaan met waar je mee bezig bent. Na afloop hiervan werden een paar 

liederen van de liederen die uitgekozen werden gezongen bij de 

afsluitende viering. Deze afsluitende viering werd op de volgende 

wijze begeleid door ds. Henk Haandrikman van de PG Enkhuizen: 

 

Voorganger:  Heer, open mijn lippen 

Allen:        Mijn mond zal zingen van uw eer. 

Voorganger:  God, kom mij te hulp. 

Allen:  Heer, haast u mij te helpen. 

Allen:         Eer aan de Vader en de Zon en de Heilige Geest 

              zoals het was in het begin en nu en altijd 

              en in de eeuwen der eeuwen. Amen, Halleluja. 

 

Na de zegen verlieten wij de kerk. 

 

Gertjan Kooiman    

        

De RING is de plaats van ontmoeting voor gemeenten waar de 

geloofsbeleving centraal staat en dit keer was de muziek het 

voermiddel, het samen zingen. 
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Ingezonden stukken 
 

Raad van Kerken 

Interkerkelijke kerstzangdienst 2018. De jaarlijkse Interkerkelijke 

Kerstzangdienst, georganiseerd door de plaatselijke Raad van Kerken, 

is dit jaar op zondag 16 december, ’s avonds om 19.30 uur. Deze 

Kerstzangdienst is in de St. Werenfriduskerk te Wervershoof, 

Dorpstraat 73. Het koor Una in Via uit Andijk zal o.l.v. Wim Broer de 

kerstzang verzorgen en de samenzang ondersteunen. De pianist van 

het koor is Simon de Boer. De samenzang is met orgelbegeleiding 

door Arnold de Greeuw.  

We luisteren naar het kerstevangelie. De kerstoverweging wordt 

verzorgd door pastor Peter Piets van de Katholieke Parochie van 

Wervershoof en Zwaagdijk-Oost. Na afloop wordt er een deurcollecte 

gehouden voor een goed doel. 

Als christenen verschillende kerken bent u van harte welkom in deze 

kerstzangdienst! 

 

Raad van Kerken: Andijk, Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk 
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