
Niets is sterker 

Dan de stilte 

Niets heeft zoveel kracht 

Als het zwijgen van de nacht 

 
Stef Bos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto omslag: R. Dijkstra   februari 2018 – Strand van Ameland.  
  



2 

  

 

Inhoud 
Meditatie .................................................................................. 3 

Van de Pastor ........................................................................... 5 

Kerstviering met de Kinderkerk ................................................... 6 

Verjaardagen ............................................................................ 8 

Vervoer naar de kerk ................................................................. 9 

Kerkasiel in de Bethel Kapel ........................................................ 9 

Kerstnacht in Amsterdam ......................................................... 12 

Agenda .................................................................................. 13 

Van de Diaconie ...................................................................... 14 

Kerkdiensten .......................................................................... 20 

‘Langs ’s Heren wegen’............................................................. 22 

Van de Kerkenraad .................................................................. 24 

Leerhuis ................................................................................. 28 

Lezing in De Kapel 20 maart ..................................................... 29 

Koffieochtend voor ouderen ...................................................... 30 

Kaarten maken in de tuinkamer ................................................ 30 

Van de Kerkrentmeesters ......................................................... 31 

Planten uit de Bijbel ................................................................. 32 

Wintermarkt ........................................................................... 33 

Ingezonden stukken ................................................................ 35 

 

 

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m 

donderdag 7 maart 2019 >>> jangorter58@gmail.com 
 

Redactie: Ronald Dijkstra, Hein van Dokkum, Jan en Coby Gorter 

 

  



3 

  

 

 
 

37e jaargang nummer 6 

19 januari 2019 

 

Meditatie 
 

Uitgesproken op dinsdag 8 januari 2019 in de Bethelkapel te Den Haag 

 

Roepen 

De roepende mens zal Ik antwoord geven, ook in de nacht zal Ik zijn 

die Ik ben (Psalm 91). Wat moet ik roepen?  vroeg Jesaja. Roep: 

“Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. … De luister van de Eeuwige 

zal zich openbaren.” (40: 1, 5) 

Hoe dan? Hoe moet ik troosten? 

In de warmte bij het herstel dat we leren kennen na de ervaring van 

allerlei soorten pijn, daarin openbaart zich de luister van de Eeuwige. 

Dat leren we van de profeten en uit de Psalmen. Je kunt daarover niet 

plat praten, alsof het zomaar te krijgen is. ‘Vind je geen steun in je 

geloof?’ is soms een vraag. Heel goed bedoeld, maar als je net door 

elkaar wordt geschud, kan dat geloof ver weg zijn. En toch, wanneer 

je steun ondervindt dan siepelt het geloof weer binnen. Momentjes 

van troost en hoop. Daarbij hoef je je niet passief op te stellen. Hou 

die kleine stroompjes van troost en hoop niet tegen, laat ze toe. Ruim 

de beletselen op waarmee je het tegen houdt. Jesaja roept dan: Baan 

een weg door de woestijn, effen een pad voor onze God.  
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Deze woorden worden later overgenomen door Johannes de Doper: 

‘maak recht de weg van de Heer.’ Het siepelende water is dan ook nog 

maar een begin. Johannes doopt met water in de woestijn, maar hij 

verwacht iemand die na hem komt, die met vuur doopt, zegt Matteüs. 

Groter en groter. Maar maak het niet al te groot. Want tegenslagen in 

het leven komen er. En toch, toch schemert daar iets doorheen. In de 

psalm is dit de trouw van de Eeuwige. Deze blijft. Dat is de troost die 

we in ons leven hebben leren kennen. Stoot die niet weg, laat het 

siepelende stroompje toe. Maak daarvoor de weg vrij. 

Troost, troost mijn volk. Waarom moet het volk getroost worden? Juist 

omdat er zulke breuklijnen lopen tussen mensen en samenlevingen 

op deze wereld. Het volk tot wie Jesaja sprak is niet te vergelijken 

met wat we nu het Nederlandse volk noemen. Niet qua omvang, en 

niet qua ervaringen. Toch denk ik, dat onze samenleving, ons volk als 

u wilt, deze troost kan gebruiken, warmte om negatieve ervaringen 

het hoofd te bieden. Want er gaat zoveel schrik door ons heen als we 

de ontwikkelingen in de wereld bezien en de problemen die zomaar 

op ons erf terechtkomen. Zoals hier, in deze Kapel. Zoals hier, in onze 

tijd. Onze ‘samenleving’. Troost is nodig voor degenen die beseffen 

dat ze niet tot het volk gerekend worden. Die zich daarbuiten 

geplaatst voelen en zich daardoor gekwetst weten. Troost voor 

degenen die zich in de samenleving achtergesteld weten, naar wie 

nooit geluisterd wordt en die hun gelijk willen halen. Steeds gaat het 

om gekwetstheid. Troost voor degenen die in gelegenheid zijn 

geweest om macht en aanzien naar zich toe te trekken, die zichzelf 

ervoor rechtvaardigen en in feite zo bitter eenzaam zijn. 

Warmte. We ontberen een moeder die al die mensen onder haar 

vleugels nemen kan. Maar we kunnen ook zelf als deze moeder zijn, 

een beetje, zo hier en daar. In een van zijn brieven (aan Petrus) 

schrijft Paulus: “Vergeldt geen kwaad met kwaad… scheld niet terug; 

zegen juist”, “wie het leven liefheeft … moet geen laster of leugens 

over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en 

het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.” Een beetje zijn als 

deze God is. En deze God is degene die de roepende mens antwoord 

zal geven. Omdat hij – vleesgeworden – het antwoord was. Zoals wij, 

die zich naar Hem durven noemen. Moeilijk om een antwoord te 

geven.  

Maar we kunnen een antwoord op het roepen zijn. 

“Troost, troost, mijn volk. Ook in de nacht zal Ik zijn die Ik ben.” 

 

Pastor Gert  
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Van de Pastor 
 

Ik kijk met veel plezier terug op het Kerstfeest in onze gemeente. 

Wat is er een hoop werk verzet door kinderen, jongeren en de 

begeleiding vanuit de kinderkerk. De viering cirkelde om het vertellen 

van eigen verhalen: wat betekent Kerst voor mij? En uiteraard is er 

gezongen, gelachen en zag ik ook af en toe traan. Want niet iedereen 

die je er zo graag bij wilt hebben is er (nog). Vanaf deze plek: een 

compliment voor jullie, kinderen en jongeren, die, op het moment dat 

we een beroep op jullie doen er ‘gewoon zijn’. 

Kerstochtend. Ook een mooie viering. Mijn overweging begon met een 

citaat van Loesje: ‘Zeggen wat je denkt kan ook iets aardigs zijn’. In 

het jaaroverzicht schreef Loesje dat er een elfenfabriek zou moeten 

zijn van waaruit inspiratie en opwekkende complimenten worden 

gedeeld om optimisme en verbinding te verspreiden. Een gedachte 

om blij van te worden. Elkaar hoog houden en elkaar zegenen 

(benedictus is Latijn voor zegenen en betekent letterlijk ‘goed – over 

elkaar – spreken’). De kerk is geen elfenfabriek. Maar vanuit de kerk 

moeten we misschien opnieuw leren hoe we verbinding en optimisme 

kunnen verspreiden. Een goede aanzet daartoe heeft de werkgroep 

op initiatief van Roel Doef gezet. Zie daarvoor het vorige nummer van 

Contact. 

 

Na de Kersttijd viert de kerk 

het feest van Epifanie. Het 

feest van de verschijning van 

onze Heer. Over licht gaat 

het nog steeds. En over ‘aan 

het licht komen’. Want wat 

Jezus voor ons betekent 

wordt in deze periode steeds 

meer uit de doeken gedaan. 

Je hoeft je ogen niet te 

sluiten voor wat je allemaal om je heen ziet. De donkere kanten, de 

chaos. Juist niet. Het licht van Epifanie bepaalt je koers. 

 

Een mooi verhaal in deze tijd is het verhaal van Jezus in de tempel. 

Eigenlijk een Amber alert, want Jezus is zoek. En zoals alle ouders zijn 

Jozef en Maria bezorgd. Als ze hem niet kunnen vinden zijn ze 

radeloos. Welke ouder zou dat niet zijn? Als ze hem dan tenslotte 
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vinden zegt Jezus: Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader 

moest zijn? Wat deed Hij in de Tempel? Waarover sprak hij met de 

leraren in de tempel? Dat weten we niet, maar het ging waarschijnlijk 

over het koninkrijk van God. Zijn leven zou in dát teken staan. Op 

pelgrimstocht betekende voor hem: naar het huis van zijn Vader gaan. 

Ook voor ons een mooie opdracht: samen het gesprek met en over 

de Vader aangaan. 

 

Jongeren. Er vinden voordat de zomer weer aanbreekt verschillende 

activiteiten plaats waarvoor we graag weer een beroep op onze 

jongeren zullen doen. Na afloop van de Kerstviering kreeg ik al een 

paar leuke tips. Ook komen er filmavonden, speciale diensten 

(burendienst, een ‘bevrijdingsdienst’ op 5 mei met Kidsgear 

Childrenschoir uit Oeganda) en een uitje. Voor de datums: zie onze 

vernieuwde website www.pg-andijkwervershoof.nl  

Houdt u met name de agenda en de actualiteiten in de gaten. 

 

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. 

 

Pastor Gert 

 

 

Kerstviering met de Kinderkerk 
 

Kinderkerstfeest in De Kapel 

Het was met recht een feest! File voor de kerkdeur. De kerk zat 

helemaal vol met heel veel kinderen, vaders, moeders, oma’s, opa’s, 

ooms, tantes en andere belangstellenden. 

De kinderen kregen bij aankomst in de kerk een waxinelichtje 

(uiteraard met een batterij) dat ze allemaal op een tafeltje mochten 

neerzetten bij andere brandende echte kaarsen. Er was aan de 

kinderen, die bezig waren geweest met de voorbereidingen voor dit 

feest, gevraagd of zij een knutsel, tekening of iets anders wilden 

maken waaraan te zien was waar zij aan dachten met kerst of wat 

kerst voor hen betekende. Daar was een prachtige PowerPoint 

presentatie van gemaakt. 

http://www.pg-andijkwervershoof.nl/
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Iedereen die iets had gemaakt mocht hierover iets op het podium 

komen vertellen. 

Grietje had een lantaarntje gemaakt. Zij dacht met kerst aan lichtjes, 

gezelligheid en dat iedereen mooie kleren aan had. 

Jonne had een kaart gemaakt want dan laat je zien dat je aan diegene 

denkt en het is leuker dan dat je op de whatsapp iets stuurt. 

Lieke had een gedicht en zij vond dit kerstfeest wel anders omdat 

oma helemaal in Tasmanië was. Daar was ze wel wat verdrietig over. 

Janna las een mooi gedichtje voor.  

Roos dacht aan een gezellig kerstdiner en lekker eten. 

 

Ook hebben we gezien hoe de 

zandtovenaar het kerst-

verhaal uitbeeldde met als 

enig attribuut zand. Prachtig! 

We bedenken dat er met 

kerst iets bijzonders gaat 

gebeuren. 

We kijken omhoog en de 

hemel gaat open. Engelen 

zingen: Vrede op aarde, 

Jezus is geboren. Met kerst 

is alles anders. Met kerst 

ervaren we hoe de wereld 

eigenlijk bedoeld is. 

 

 

 

Daarna heeft Jasmijn een mooi verhaal voorgelezen over Tikai, een 

kleine engel die in het engelenhuis woont. Ze moet nog veel leren en 

de andere engelen zijn druk met zichzelf bezig. De mooiste jurk, het 

mooiste haar, de mooiste stem. Ze vonden Tikai overal nog te klein 

voor. Totdat de hemel open zou gaan, maar hoe mooi iedere engel 

ook was, de hemel ging niet open. Totdat Tikai ging zingen uit volle 

borst en toen gebeurde het wel. Alle engelen realiseerden zich dat ze 

nog heel wat konden leren van zo’n klein, eenvoudig engeltje. 

Sheila had een kribbe getimmerd. Omdat je er met kerst natuurlijk 

aan denkt dat Jezus is geboren en in een kribbe werd gelegd. 

Vere had zelf een verhaal gemaakt over een straat waar mensen 

woonden die of de mooiste boom hadden, of de meeste cadeaus en 

ga zo maar door. Eén gezin had daar het geld niet voor en toen heeft 
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de hele straat buiten met elkaar kerst gevierd en alles samen gedeeld. 

Daar gaat het om: samen zijn en er zijn voor elkaar. 

Ook een paar volwassenen mochten vertellen waaraan zij dachten met 

kerst. 

We hebben veel mooie liederen gezongen en met elkaar een prachtige 

dienst beleefd. 

 

Gré Boogaard-Kooiman 

 

 
 

 

Verjaardagen 
 

20 februari  Andries Gorter   geb. 1978 

   Leekerweide, Hulfte 1,  

Postbus 1, 1687 ZG Wognum 

 

19 maart  Dhr. C.J. Smeenk   geb. 1922 

    

25 maart  Mevr. A. de Jong–Zuidema  geb. 1926 

    

25 maart  Mevr. D. Zwier–Minnes  geb. 1929 
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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 

 

 

 

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.  

 

 

Kerkasiel in de Bethel Kapel  
 

In de Bethel Kapel in Den Haag wordt al geruime tijd de oude wet van 

het kerkasiel in de praktijk gebracht. Het gaat hier om een gezin uit 

Armenië, dat al 9 jaar in Nederland woont en dat nu het land uit zou 

moeten. Ouders met 3 kinderen, die hier naar school gaan, die 

sporten, vriendjes en vriendinnetjes hebben. Tot twee keer toe heeft 

de rechter dit gezin in het gelijk gesteld. Beide keren is de staat in 

beroep gegaan. Om onduidelijke redenen heeft nu de Raad van State 
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besloten dat ze het land uit moeten. Dit Christelijke gezin heeft in 

wanhoop een beroep op de kerk gedaan. Dat heeft geresulteerd in het 

toepassen van het kerkasiel: religieuze vieringen mogen door 

niemand verstoord worden. Ook niet door de overheid. Maar dan moet 

het wel een viering zijn en blijven, zonder onderbreking. Nadat de 

kerk in Katwijk, waar het gezin woonde, dit opgepakt had maar niet 

de middelen had om het vol te houden, heeft de PKN Den Haag het 

overgenomen. Het gezin woont nu in de kosterswoning boven de 

Bethel Kapel. Voorlopig veilig, met een grote MAAR. Want ze kunnen 

niet naar buiten. Geen boodschappen doen, niet even op de fiets. De 

kinderen proberen via het internet hun schoolwerk bij te houden. 

Vrijwilligers halen boodschappen. Hoe vaak stappen wij niet even naar 

buiten, zonder erbij na te denken of dat wel veilig is?  

 

 
 

Intussen wordt deze actie vanuit het hele land en ver daarbuiten, 

gesteund en gedragen. Voorgangers komen uit het hele land, want de 

viering gaat dag en nacht door, al vanaf eind oktober! Al ruim voor de 

Kerst hadden Gert, Andrew en ik besloten dat we ons hier ook voor 

wilden inzetten. We kregen een rooster en vulden onze namen in voor 

een blok van 2 uur op dinsdag 8 januari. Toen werd Gert maandags 



11 

  

 

overvallen door een kaakontsteking die behandeld moest worden. Om 

de voortgang van de viering te waarborgen hebben Andrew en ik 

besloten om dan maar samen te gaan. Voorzien van een overweging 

van Gert en een daaromheen gebreide orde van dienst zijn we vol 

goede moed naar Den Haag vertrokken. Om er vervuld van vreugde 

en inspiratie vandaan te komen, hoe akelig de aanleiding voor deze 

actie ook is. 

In de Bethel Kapel werden  we ontvangen in een ruime kamer, waar 

van alles was: koffie, thee, koekjes, fruit. Maar vooral betrokken 

mensen, waarmee we goede gesprekken hadden. Het is geweldig om 

te zien hoeveel mensen zich hiervoor inzetten: als gastvrouw/heer, 

coördinator, voorganger, musicus, kerkganger….. Iedereen vanuit 

hetzelfde gevoel dat recht moet worden gedaan. In de kerkzaal zelf is 

een mooi orgel en een vleugel, tot vreugde van Andrew. Hij heeft het 

eerste uur, waarin we vooral met het liedboek en teksten werkten, 

orgel gespeeld. We hadden er veel afwisseling in gepland, met 

liederen, stiltes, teksten, orgelspel. Het tweede uur hebben we in de 

vorm van een Taizé-viering gedaan, waarbij Andrew vleugel heeft 

gespeeld. Natuurlijk mag de dienst niet beginnen met votum en groet, 

en eindigen met wegzending en zegen. Het is een doorlopende viering. 

Met een handdruk dragen de voorgangers de dienst aan elkaar over. 

Met deze marathondienst wordt er hopelijk tijd gecreëerd: voor het 

gezin, om tot rust te komen, voor de instanties om te heroverwegen, 

voor de ondersteunende organisaties om hun argumenten nog sterker 

over het voetlicht te brengen. Ook buiten de kerk zijn er n.l. veel 

organisaties die zich hiervoor inspannen. Los van de landelijke PKN is 

b.v. ook Defence for Children actief bij deze zaak betrokken. Het is 

fijn om je met een kleine bijdrage onderdeel te voelen van zo’n groot 

geheel. Je bent in het leven nooit een op-zichzelf-staand eilandje. 

Deze ervaring heeft dat gevoel voor ons wel heel concreet gemaakt. 

Mocht u meer informatie willen, op internet is veel te vinden onder 

“kerkasiel bethel.” 

 

Nettie Orme 
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Kerstnacht in Amsterdam  
 

Kerstnacht in de Amsterdamse St. Agneskerk 

Afgelopen kerstnacht bezocht ik met mijn gezin de dienst in de St. 

Agneskerk in Amsterdam. St. Agnes (291–304) stierf als martelares 

voor haar christelijk geloof. Zij werd aan de heidense goden geofferd. 

Het gebouw is een neoromaanse kruiskerk van baksteen. Het staat 

aan de Amstelveense weg en het is sinds 1996 een rijksmonument. 

Sinds 2009 wordt hier de heilige mis vrijwel uitsluitend nog 

opgedragen volgens de Tridentijnse ritus. Dit houdt in, dat de mis in 

het Latijn gevierd wordt, behalve de lezingen en de homilie 

(vergelijkbaar met de preek), die in de volkstaal zijn. De Tridentijnse 

mis was vóór de hervormingen van de katholieke kerk van de jaren 

’60 van de vorige eeuw in gebruik. Deze misviering is in 1570 door 

paus Pius V gestandariseerd naar aanleiding van het Concilie van 

Trente (vandaar de naam). Toen wij binnenkwamen werden wij 

verrast door schitterende kerstmuziek van een kerstkoor. Zij zongen 

de kerstliederen in het oud-nederlands, wat mij deed denken aan een 

plaat van mij met kerstliederen van Herman van Veen. Vooral het 

taalgebruik imponeerde mij, om enige voorbeelden te noemen: 

 

Hoe leit dit kindeken hier in de kou; 

Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven, 

Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw. 

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer 

Ei, zwijg toch stil, sus sus! En krijt niet meer. 

En: 

Nu zijt wellekome Jesu Lieven Heer; 

Gij komt van al zo hoge, van al zo veer! 

Nu zijt wellekome van den hogen hemel neer; 

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer; 

Kyrieleis!      

 

Tijdens dit zingen hoorde je een baby huilen en vrome misdienaren in 

wit gewaad stonden met gevouwen handen bij het altaar. Bij de 

altaardienst viel mij het mooi versierde schoudervelum (ornaat) van 

de drie priesters op. Dit is een handgemaakte rechthoekige 

schouderdoek, die bij katholieke erediensten wordt gedragen. Bij de 

plechtige Heilige Mis hield de subdiaken de pateen (= zilveren 

schaaltje waarop de kruimels van de sacrale Hostie behoren te vallen) 
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onder het schoudervelum van de priester. De tekst voor de preek was 

Lukas 2: 1–14. Hierin wordt verhaald van de herders en het “Ere zij 

God.” De dienstdoende priester maakte ons duidelijk, dat God in 

Christus op aarde kwam om ons mensen te verlossen. De Vigilie – de 

nachtwake van kerstmis – luidde dan ook : “Vandaag zult gij weten 

dat de Heer zal komen en ons zal verlossen. En morgen zult gij Zijn 

heerlijkheid aanschouwen.” Na de mis droeg de priester in processie 

het kindje Jezus naar het stalletje, met als achtergrond de muziek van 

“Stille nacht, heilige nacht.”  

 

 
 

Hierna baden enkele mensen op de knieën om de zegen van het 

kindeke Jezus en na elkaar zalige kerstdagen te hebben toegewenst 

verlieten de bezoekers de kerk en begroetten de donkere, stille heilige 

nacht. Bij een dienst als deze was het voor mijn ervaring een 

ontheiliging om hier een waardering voor te geven. Wat alleen gezegd 

kon worden was, dat de deelnemers participeerden in een heilig 

gebeuren. 

 

Gertjan Kooiman 

 

Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van Wikipedia en van de 

website van de St. Agneskerk. 

 

Agenda 
 

27 januari Oecumenische dienst i.v.m.  

Week van Gebed voor éénheid,  

door de Raad van Kerken 

29 januari  Koffieochtend in de tuinkamer, om 10.00 uur 

30 januari Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur 

  6 februari Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

  7 februari Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 
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  7 maart  Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

11 maart Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur 

20 maart Lezing: Rodrigo van Rutte,  

aanvang 19.30 uur zie blz 29 

  3 april Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

  4 april Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

10 april Filmavond in De Kapel, aanvang 20.00 uur,  

zie Contact maart 

  5 mei  Dienst m.m.v. Kidsgear ChildrensChoir uit Oeganda 

  9 mei  Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

  6 juni Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

 

 

 
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 

 
 

 

 

Van de Diaconie 
 

De geschiedenis van de Diaconie en het Steunfonds  

Vijftig jaar Kerkelijk Vormingswerk in Oostelijk West-Friesland. In de 

jaren vijftig vonden in onze omgeving vele nieuwe ontwikkelingen 

plaats. De kleine agrarische ondernemers moesten hun 

zelfstandigheid opgeven en een deel van de beroepsbevolking ging 

buiten de regio werken. O.a. bij de Hoogovens en Verkade. Op het 

West-Friese platteland vindt geleidelijk een overgang plaats naar een 

meer stedelijke wijze van leven. Dit heeft gevolgen voor het familie- 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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en verenigingsleven. Generatieconflicten blijven niet uit en vele 

relaties wijzigen zich. Een verzwakking van het kerkelijk leven is 

hiervan tevens een gevolg. Belangrijk is te memoreren, dat de 

activiteiten die de kerken in Oostelijk West-Friesland zijn gaan 

ondernemen geen poging was om mensen weer voor het kerkelijk 

leven te winnen. Men moet het beschouwen als diensten van de kerk 

aan de West-Friese samenleving.  

 

 
 

Op 26 april 1955 startte men met jeugd en jongerenwerk in de 

pastorie van het buurtschap Binnenwijzend. Men kon hier ook 

overnachten en het werk werd door vrijwilligers gedaan. De 

Diaconieën bekostigden dit. Later werd ook aan de plaatselijke 

gemeentes ondersteuning gegeven. In mei 1956 werd de Stichting 

Streekcentrum Binnenwijzend in het leven geroepen. J.J. Polter werd 

tot directeur benoemd. Pas in 1967 wordt er een tweede vaste 

medewerker aangesteld. Dit is Dhr. P. Boon. (Later wordt hij 

archivaris  bij het West-Fries Archief in Hoorn.) Het werk werd beperkt 

door de overheid gesubsidieerd. De Hervormde Diaconieën blijven 

echter hun steun geven aan deze diensten aan de West-Friese 

samenleving. Dit loopt als een rode draad door de geschiedenis heen. 

In het begin van de jaren 60 begint het volwassenenwerk duidelijk 

aan te slaan. Er wordt van alles georganiseerd: Streekbijeenkomsten, 

kleine gespreksgroepen, schooljeugdvakanties, plaatselijke en 

regionale voorlichtingen, een eigen filmdienst en o.a. clubwerk voor 
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de jeugd. In 1965 kreeg men een maatschappelijke erkenning voor 

dit culturele werk: een “gedeelde” 1e Auroraprijs, (van de 

zuivelfabriek). In deze jaren vervulde het Streekcentrum een 

belangrijke opbouwfunctie ten behoeve van vele instellingen. B.v. het 

regionale Maatschappelijk Werk, het buurtwerk in de wijk Hoorn-

Noord, het Predikantenberaad, het Welzijnsberaad, de Hervormde 

Streekgemeente “De Drieslag” ,het creativiteitscentrum de “Blauwe 

Schuit”, de regionale werkgroep peuterspeelzalen en de z.g. V.O.S. 

cursussen. Een respectabele rij stichtingen die mede zijn ontstaan 

door de ondersteunende werkzaamheden van het Streekcentrum 

Binnenwijzend. In de jaren 70 werden een aantal activiteiten 

afgesloten. B.v. vond in 1976 de overdracht plaats van het jongeren 

werk aan de regionale stichting jeugd en jongeren. In 1978 werd de 

huidige Stichting Kindervakantiespelen in het leven geroepen. 

Behalve de centrale doelstelling om aan de totale West-Friese 

samenleving diensten te verlenen,  hebben de Hervormde Gemeenten 

vanaf het begin een beroep kunnen doen om bij diverse activiteiten 

ondersteund te worden. In 1983 kwam het werkveld “Kerk en 

Samenleving” in de knel door een gewijzigd subsidiebeleid. De 

Hervormde Diaconieën besloten om meer geld te geven om een halve 

formatieplaats veilig te stellen, ten behoeve van dit werk. Op 6 januari 

1984 werd de stichting Steunfonds Kerkelijk Vormingswerk opgericht, 

gedragen door de classis Hoorn van de Nederlands hervormde Kerk. 

Als vormingswerkster werd Marina Slot aangesteld. Om het kerkelijk 

Vormingswerk te behouden werd in 1986 de stichting Classicaal 

Vormingswerk opgericht, gezeteld in het gebouw Dijk en Duin te 

Hoorn. Marina Slot kwam dus in dienst en bleef dit werk doen tot 

augustus 1989. Zij werd opgevolgd door Josephine Wilschut. De 

stichting is trouw gebleven aan de oude doelstelling om diensten te 

verlenen aan de samenleving d.w.z. ondersteunen en toerusten van 

de mensen, die in het grensgebied van kerk en samenleving 

verantwoordelijkheid op zich wilden nemen. Tevens worden er 

activiteiten ontwikkeld ten behoeve van het pastorale en diaconale 

kerkelijk werk. Ambtsdrager staan immers ook voor een sterk 

gewijzigde taak anno 1996. Er werden overal gespreksgroepen voor 

vrouwen opgericht. Ook in onze gemeente hebben we lang een 

vrouwengroep gehad, die o.a. door Josephine Wilschut werd begeleid. 

Verder is de cursus rouwverwerking diverse keren aangeboden. 

Tevens organiseerden we workshops met actuele onderwerpen en 

ondersteunden we de classis-vergaderingen bij moeilijke thema’s. Zelf 

ben ik ruim 20 jaar penningmeester geweest en diverse keren 



17 

  

 

waarnemend voorzitter. Ruim tien jaar geleden is de stichting 

opgeheven. Jammer, dat er een einde kwam aan dit mooie werk, dat 

door 27 Diaconieën financieel werd gesteund.  

 

Lies de Jong 

 

Collecte Werelddiaconaat zondag 3 februari 2019  

Hosain Ali werkt als boer in Bangladesh. Hij verbouwt vooral rijst en 

jute. Door overstromingen is hij zijn oogst, twee geiten en vier kippen 

verloren. Zijn huis, op de oever van de rivier, liep gevaar weggespoeld 

te worden. Daarom heeft hij besloten om te verhuizen naar een 

hogere plek en daar het huis voor hemzelf en zijn vrouw en vier 

kinderen opnieuw te bouwen. Zodat ze voorbereid zijn op nieuwe 

overstromingen. Bijna jaarlijks tijdens de moesson treden de rivieren 

buiten hun oevers. Een ramp maar ook een zegen, omdat het 

rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft 

tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer 

onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan 

noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld 

of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed 

waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun 

vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van 

Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale 

partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Hevige 

regenval, een orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door 

goed voorbereid te zijn kun je voorkomende gevolgen beperken. Helpt 

u mee bij dit belangrijke werk?  
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Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in 

Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een 

zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De 

klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, 

heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede 

voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te 

bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een 

goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en 

hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s 

van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale 

partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de 

opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh 

om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere Wereld 

Diaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via 

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 

Werelddiaconaat februari.  

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh  

 

 

Collecte Noodhulp, zondag 17 februari  

Droogte overleven in Ethiopië. Ethiopiërs zijn droogte van oudsher 

gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte 

extremer en valt de regen onregelmatiger.  

 

 
 

Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter 

voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren 

boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken 

zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld te 
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verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang 

tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen. 

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië 

om beter voorbereid te zijn voor de klimaatverandering én andere 

noodhulpprojecten van Kerk in Actie. U kunt uw bijdrage ook 

overmaken via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 

collecte Noodhulp februari. 

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopie.  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 

 

 

Hartelijk dank 

Geachte Diaconie van de Hervormde 

Gemeente Andijk-Wervershoof,  

 

Hartelijk dank voor uw collecteafdracht via onze website. Wij mochten 

op 26-12-2018 een bedrag van €158.60 van u ontvangen ten behoeve 

van Kerk in Actie: Kinderen in de Knel Kerst. Graag willen wij u 

hartelijk bedanken voor deze gift.  

Via deze e-mail willen wij onderstrepen dat wij erg blij zijn met uw 

warme betrokkenheid bij ons gezamenlijke werk dat wij namens alle 

plaatselijke gemeenten in Nederland mogen uitvoeren. We willen ons 

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

alleen mogelijk dankzij de inzet van vele plaatselijke gemeenten zoals 

u! Namens de projectpartners en medewerkers van Kerk in Actie 

nogmaals onze hartelijke dank! 

 

Met vriendelijke groeten, Jurjen de Groot, directeur 

 

Bovenstaand bedrag is bijeengebracht door o.a. de opbrengst van 

kaarten-verkoop in de kerk. Dat leverde 80 euro op. Dank aan de 

groep vrouwen, die de kaarten gemaakt hebben. Verder is er bij het 

Kinderkerstfeest op 24 december €78,60 geschonken voor Kinderen 

in de Knel. Fijn, dat onze gemeente dit mooie werk kan steunen. 

 

De Diaconie 

  

http://www.kerkinactie.nl/ethiopie
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Collectes Diaconie 

11 november  € 22,27 

18 november  € 21,65 

25 november  € 47,55 

  2 december  € 22,42 

  9 december  € 36,50 

16 december  € 21,80 

23 december  € 30,95 

24 december  € 78,60 Kinderkerstfeest 

25 december   € 98,-   Tsunami Java  

30 december  € 30,25 

  6 januari  € 32,70 

 

 

Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur  

 

 
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 
Oecumenische dienst 

Voorgangers: Pastor Gert Scholten 
Kapelaan Peter Piets 

 Organist: Dhr. Andrew Orme 
   Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
              Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Mevr. Mirjam Vlugt 
Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 
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Zondag 3 februari Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 
 Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman       

Lector: Dhr. Anne van Zanten 
 Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 

 
Zondag 10 februari Voorganger: Ds. Nicoline Letteboer uit Julianadorp 
 Pianist: Dhr. Johan Gootjes 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

Lector: Mevr. Janneke Ginjaar 
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 

 
Zondag 17 februari Voorganger: Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle 
 Organist: Dhr. Arie Heemsbregen 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 
                   Lector: Mevr. Mirjam Vlugt 
 Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 

 

 
Zondag 24 februari Voorganger: Pastor Louise Kooiman uit Enkhuizen 
 Organist: Dhr. Wim Broer 
   Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
              Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

Deur Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 

 
Zondag 3 maart Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef  

Lector: Mevr. Tineke Doef 
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 
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Zondag 10 maart Voorganger: Ds. Burret Olde uit Zaandam 
 Organist: Dhr. Johan Gootjes 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman       
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

 

 
Zondag 17 maart Voorganger: Pastor Piet Meijer uit Zaandam 
                Organist: Mevr. Christine Janssen 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Lector: Mevr. Frieda Vlam 
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 

 
Zondag 24 maart Voorganger: Pastor Gert Scholten 

                Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

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

 Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 

 

‘Langs ’s Heren wegen’ 
 

Onder de rook van Schiphol bevindt zich in Vijfhuizen het Nationaal 

MH17 monument. Het houdt de herinnering levend aan de 298 

slachtoffers van de ramp met het passagiersvliegtuig dat op 17 juli 

2014 boven de Oekraïne werd neergehaald door een Russische 

luchtdoelraket. Het monument is het werk van beeldend kunstenaar 

Ronald Westerhuis en landschapsarchitect Robbert de Koning. In een 

parkachtige omgeving zijn 298 bomen geplant in een groen lint dat 

als het ware dubbelgevouwen is en waarvan de uiteinden elkaar 

kruisen. Het bomenlint verheft zich uit het landschap in hogere en 

lagere hellingen. Er is veel met symbolen gedaan. Bij geboorte, rouw 

of een jubileum is het planten van een boom een eeuwenoud gebruik. 

Zo verbeelden de bomen hoop, geloof en verbondenheid. Bomen 

herinneren met de lente, zomer, herfst en winter zichtbaar in hun 
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takken, aan de seizoenen in het mensenleven. En met hun wortels 

diep in de grond en hun takken reikend naar de hemel, symboliseren 

ze ook de verbinding tussen het aardse en het eeuwig leven, voor wie 

in dat laatste gelooft. In het voorjaar wordt het gras hemelsblauw 

gekleurd door de bloeiende sneeuwroem. De geplante bomen brengen 

de omgekomen inzittenden van de rampvlucht als het ware weer bij 

elkaar. Nabestaanden kozen uit de variëteiten van vijf beschikbare 

boomsoorten, de boom uit die past bij hun verloren geliefde(n): 

ijzerhout, pluim-essen, meidoorns, grove dennen en sierappels. Elk 

reisgezelschap heeft eenzelfde boomsoort, die bijeen zijn geplant 

zodat ze ook als groep herkenbaar blijven. Eén extra soort, de linde 

die staat voor liefde en trouw, is voor de vijftien bemanningsleden. Bij 

iedere boom ligt een metalen plaatje met de naam, leeftijd en 

nationaliteit van het slachtoffer. Aan sommige bomen wappert een 

stokje met een klein vlaggetje van het land van herkomst en/of liggen 

knuffels of een portret.  

 

 

Op het veld om het bomenlint zijn duizenden eenjarige zonnebloemen 

geplant, waarmee de link wordt gelegd naar de velden bloeiende 

zonnebloemen waarin de vliegtuigwrakstukken en de slachtoffers op 
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de 17e juli neerstortten. Een zonnebloem staat voor levenslust en 

bewondering. En ook voor de mens die zijn hoofd naar het licht (voor 

wie gelovig is, Christus) gericht houdt. 

 

In de binnenring van het bomenlint vormt een 16 meter lange en 4 

meter hoge gebogen wand van geroest cortenaal met in het midden 

een rond gat, een intiem amfitheater. “Staal staat voor mij voor 

verdriet”, vertelt Westerhuis. “Als het regent zie je watersporen. 

Bovendien is staal vergankelijk, er komt roest op. Zo hoop ik dat het 

verdriet ook vergankelijk is.” Voor de stalen wand ligt - uitgevoerd in 

glanzend roestvrijstaal - een oogvormige sculptuur waarop in een 

spiraal de namen van de slachtoffers staan gegraveerd. De iris 

verbeeldt de herinnering en de troost. Via het gat in de roestige wand 

valt zonlicht naar binnen, op een stalen oog dat naar de hemel kijkt. 

Als de iris het licht spiegelt in de achterwand, verlichten herinnering 

en troost het verdriet. “Ik wilde een connectie maken tussen de 

nabestaanden nu en de slachtoffers in de hemel, ook al ben ik zelf niet 

christelijk.” Aldus Westerhuis. Een nabestaande die een bezoek bracht 

aan de plek, stelde: “We zien dit monument als een statement. Uit 

het slechtste waartoe de mens in staat is in een oorlog, is ook iets 

goeds voortgekomen.” 

Wiebe de Bruin   

Van de Kerkenraad 
 

Notulen Kerkenraadsvergadering van 3 december 2018.                                                          

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

Matthijs Beverloo, Gertjan Kooiman, Jan Gorter, Tineke Doef en pastor 

Gert Scholten. Herman Groothedde komt later in de vergadering. 

1/2. Opening en meditatief moment. 

De vergadering wordt geopend en de kaars aangestoken. 

 In het kader van het meditatieve moment leest Jan het gedicht 

Desiderata van Max Ehrmann. 

3. Eventuele gedenkwaardigheden. 

Er zijn geen gedenkwaardigheden te memoreren. 
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4. Notulen bijeenkomst 31 oktober 2018.  

De notulen van de bijeenkomst van 31 oktober 2018 worden 

vastgesteld. N.a.v. de notulen wordt meegedeeld dat Lies de Jong in 

samenwerking met Itadoor de administratie van de Diaconie gaat 

doen. 

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst. 

Gertjan tekent aan dat in tegenstelling tot wat hij eerder meedeelde, 

zijn ambtstermijn niet in 2019 maar in 2020 afloopt. We zien geen 

reden voor vermelding van onze kerkgemeenschap op Google. De 

Actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd voor zover het 

activiteiten op de kortere termijn betreft. De Emmauswandeling wordt 

niet meer gehouden. Het volgende jaarlijkse overleg met de Geref. 

Kerk vindt plaats op 11 oktober 2019 in De Kapel. De door de 

buurgemeente opgestelde jaaragenda van activiteiten spreekt ook ons 

aan om na te volgen. Zo kan –wanneer we elkaars naar buiten 

gerichte activiteiten kennen- wellicht het samenvallen daarvan 

worden vermeden. We zien overigens een flink identiteitsverschil 

tussen de beide kerken. Van de Protestantse Gemeente Medemblik is 

bij brief van 20 november 2018 een up date ontvangen over de 

ontwikkelingen m.b.t. het streven naar samenwerking met daarvoor 

in aanmerking komende buurgemeenten. De gemeente is nu vacant. 

Na de eerste serie gesprekken bleek PG Opperdoes bereid 

vervolggesprekken aan te gaan, waarbij gezocht wordt naar wegen 

en mogelijkheden om elkaar tot steun te zijn. Er zijn geen 

spectaculaire ontwikkelingen te melden, maar het wordt wel 

bemoedigend geacht dat PG Medemblik andere gemeenten beter heeft 

leren kennen en dat we nu beter van elkaar weten wat er gaande is.  

Vervolgens is teruggekeken op de gemeenteavond van 22 november 

jl. In de PowerPoint presentatie van Jeanneke Scholtens onder de titel 

‘Het Nieuwe kerken’ is zij op zoek gegaan naar nieuwe rituelen en de 

toekomst van de kerk. Als er één monument is dat je overal in Europa 

tegenkomt is het wel de kerk, stelt de trendwatcher. In kerken komen 

mensen samen, wordt gepreekt en gezongen, gebeden en gevierd, 

getrouwd en gerouwd: rituelen om ons te binden en te borgen. Maar 

tijden veranderen. Voor het eerst is het zover: Nederland telt meer 

ongelovigen dan gelovigen. Hoe ziet de toekomst van de kerk eruit in 

een veranderende samenleving, waar secularisatie en multireligieus 

naast elkaar bestaan? In tijden van nieuwe rituelen, nieuwe vormen 

van zingeving en de herbestemming van kerkgebouwen? Digitale 

kerken, legokerken en zelfs het vereren van spaghetti komt voorbij, 

om uiteindelijk de spannende vraag proberen te beantwoorden: is er 
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toekomst voor de kerk als de ongelovigen de gelovigen inhalen? We 

constateren dat de presentatie een scherpe analyse geeft hoe het er 

in de wereld buiten de kerk uit ziet. De vooruitzichten zijn mogelijk 

niet erg opwekkend, maar waar de kwantiteit minder is geworden, is 

de kwaliteit onzes inziens juist toegenomen. Dat is ook terug te vinden 

als je naar de activiteiten in onze gemeente kijkt. Het emailbericht 

van een gemeentelid met verschillende suggesties omtrent het 

verkrijgen van een beter beeld over de visie van en behoeften bij jong 

en oud in onze gemeente laat een andere benadering van het vinden 

van een vernieuwd elan zien. Het is de vraag of dit iets is wat ook de 

tegenwoordige jeugd aanspreekt. We nemen de inhoud van de mail 

mee met de te houden kerkdienst/werkdienst ‘Doorstart 2030’ om te 

kijken of er onderdelen zijn waar we wat mee kunnen. Enquêteren, 

b.v. tegelijk met de Aktie Kerkbalans, wordt een organisatorisch te 

bewerkelijke zaak met een ongewis respons geacht. Vervolgens komt 

de presentatie van ‘Doorstart 2030’ aan de orde. De aanbeveling van 

het enthousiaste groepje gemeenteleden luidt om taal en symbolen te 

zoeken die in de huidige tijd aanspreken. Geen dogmatische 

predikanten, interactie in de dienst, vernieuwend bezig zijn b.v. met 

een filmdienst of een poësiedienst en liederen van hedendaagse 

zangers met een inspirerende boodschap die ook het geloofsleven 

raakt. Onze vraag is wel wie dit gaat regelen. Waar zijn de predikanten 

daarvoor te vinden, we zijn nu al afhankelijk van veel 

gastpredikanten. Daarom zou het meer zelf verzorgen van diensten 

een oplossing kunnen bieden. Beseft wordt dat de gemeente een 

verscheidenheid kent in geloofsbeleving, en dat dit niet voor een ieder 

een vanzelfsprekende vorm is. De suggestie van de commissie om een 

kerkdienst/werkdienst te houden wordt opgevolgd. Zo kan het 

vraagstuk van de vernieuwing met de gehele gemeente worden 

besproken en kan worden gekeken waar onze gemeente in dezen 

staat. De organisatie van de kerkdienst/werkdienst vindt in 

samenwerking met de commissie plaats. De PowerPoint presentaties 

van de gemeenteavond zijn op aanvraag bij de scriba in digitale vorm 

beschikbaar.   

6. Invulling vacatures. 

Er zijn geen mededelingen te doen. 

7. Nieuws van pastor Gert. 

Pastor Gert heeft van zijn collega in Julianadorp vernomen dat iemand 

uit het team van Noorderhaven is gevonden voor de pioniersplek. De 

‘pionier’ gaat met een team gemeenteleden jongeren van in en buiten 

de protestantse gemeente benaderen voor het opzetten van een 
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netwerk voor geloofs- en opvoedingsvraagstukken, samengevat als 

het zoeken naar andere momenten in de week. Voor Andijk is het 

eerst zaak om de status van pioniersplek te verwerven, zodat er 

subsidie beschikbaar komt vanuit de landelijke PKN. Dit is wellicht ook 

een onderwerp om op de kerkzondag/werkzondag aan de orde te 

stellen. In afwachting van een en ander luidt het advies geen 

wervingsactiviteiten onder theologie studenten op te zetten. Kijk ook 

eens op www.lerenpionieren.nl. De inloopochtend levert nieuwe 

contacten op, ook van buiten de kerk, met mensen die spiritualiteit 

zoeken b.v. op levensbeschouwelijk vlak bij afscheid en dood. Dit past 

bij onze missie dat wij ons zelf zien als een open geloofsgemeenschap, 

dienstbaar aan en solidair met de samenleving.  

8. Werkgroep pastoraat. 

Hierover zijn geen mededelingen te vermelden. 

9. Werkgroep diaconaat. 

Er zijn geen mededelingen. 

10. Werkgroep jeugd en jongeren.  

Dit item wordt als vast onderdeel op agenda geschrapt. De doelstelling 

blijft om een aantal keren per jaar iets te organiseren voor de jeugd 

en jongeren van onze gemeente, dit om het contact te behouden. Is 

het mogelijk om de pioniersplek hiervoor in te zetten, wordt geopperd. 

11. Werkgroep beheer. 

Hans deelt mee dat voor de vrijgekomen grond van de Wervershoofse 

pachter een nieuwe pachter is gevonden. De te gelde gemaakte 

fosfaatrechten zijn op een depositorekening geparkeerd in afwachting 

van de uitspraak of de grondeigenaar dan wel de boer de 

rechthebbende is. Matthijs meldt dat de voorpui van De Kapel 

dusdanig verrot is dat vervanging noodzakelijk is voordat er 

geschilderd gaat worden. Omdat het pand door de gemeente 

Medemblik is aangemerkt als karakteristiek bouwwerk wordt 

kortgesloten of de beoogde lichte aanpassing past binnen de 

beschermde status. De zonnepanelen zijn geregistreerd bij de 

energieleverancier. 

12. Rondvraag. 

Tineke meldt per april aanstaande volgens rooster te zullen aftreden. 

De vergaderdata vanaf de jaarwisseling tot de vakantie worden: 30 

januari, 11 maart, 8 mei en 1 juli. 

13. Sluiting 

Jan sluit af met liedtekst De Stilte van Stef Bos. 

  

http://www.lerenpionieren.nl/
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Leerhuis 
 

Ieder maand een avond in de Tuinkamer, aanvang 19:30 uur. We zijn 

over het algemeen anderhalf uur met elkaar in gesprek. Voor het 

eerste semester van dit jaar komen we 7 februari, 7 maart, 4 april, 9 

mei en 6 juni bij elkaar. 

 

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 waar-

heid 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 (Nag Hammadi geschriften I, J. Slavenburg, W.G. 

Glaudemans, vijfde druk, 2000, blz. 129) 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 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. 

 

Pastor Gert 
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Lezing in De Kapel 20 maart 
 

Op 28 februari 2018 is de film ‘Lion’ gedraaid en op 26 september 

2018 is Like Father, Like Son vertoond. Naar aanleiding van het thema 

van beide films komt op 20 maart 2019 Rodrigo van Rutte vertellen 

over zijn leven. Rodrigo is geadopteerd en heeft via het programma 

Spoorloos in 2013 zijn biologische moeder gevonden.  

 

 
 

Rodrigo neemt u in het eerste deel van de avond mee in zijn verhaal 

hoe zijn intuïtie hem vertelde dat zijn Colombiaanse moeder niet zijn 

geboortemoeder is. Hoe kon hij dit uiteindelijk ook bewijzen? Wat 

betekent dat dan eigenlijk voor hem als je niet degene bent die in de 

documenten staat? Hoe zou zijn leven zijn verlopen als hij niet was 

verwisseld als baby in Colombia? Wie denkt hij wel wie hij is? 

Rodrigo werd als baby verwisseld met een ander kind. Spoorloos vond 

Rodrigo's echte moeder. Uitzending vanaf 19:48 min: 

https://www.npostart.nl/spoorloos-extra/30-05-2016/KN_1681167 

Het tweede deel van de avond zal hij meer vertellen over hoe hij zijn 

‘adoptiegevoel’ beleeft: Je voelt je Nederlands maar je wordt 

benaderd als kleurling. Hoe Nederlands is hij of wil hij ondanks zijn 

https://www.npostart.nl/spoorloos-extra/30-05-2016/KN_1681167
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DNA, geboorte ouders en eerste paspoort niet Nederlands zijn. Hoe 

verloopt het contact met zijn Colombiaanse en Nederlandse familie?  

Door de reacties op zijn Spoorloos verhaal van voornamelijk 

geadopteerden en adoptiefouders is hij er bewuster van geworden dat 

het niet zo vanzelfsprekend is om je emoties onder woorden te 

brengen en te durven uitspreken. Tijdens de events die georganiseerd 

worden door en voor geadopteerden en via de besloten 

Facebookgroepen van geadopteerden probeert hij op te vangen wat 

er speelt onder de jongeren en ouderen. 

Naar aanleiding daarvan is hij het project gestart in Mei 2018: Pop-up 

Museum of Adoption in Den Haag, bestaande uit foto exposities die hij 

in bruikleen heeft. Het doel is om de geadopteerde zichtbaar te maken 

met zijn verhaal en waarheid. De tweede editie van deze 

tentoonstelling is te bezoeken van 18 t/m 31 mei 2019 in het Atrium 

in Den Haag. 

Inloop 19.30 uur - de lezing start om 20.00 uur 

de toegang is gratis - koffie en thee €1.50 

 

 

Koffieochtend voor ouderen 
 

Op dinsdag 29 januari willen we weer koffiedrinken 

met elkaar. Om 10.00 uur staat de koffie en thee klaar 

in de tuinkamer. 

 

Coby Gorter en Carla Basjes  

 

 

Kaarten maken in de tuinkamer 
 

Op 16 januari zijn we weer begonnen met kaarten maken. Voor Kerst 

2018 hebben we flink wat kaarten gemaakt, waarvan we op 2 

december voor €31.- hebben verkocht. Bij de verkoop op 3 juni 2018 

hebben we €38.- verkocht. Er was van 2017 nog €11.- over, daardoor 

konden we nu €80.- overmaken aan de Diaconie voor Jeugdwerk. In 

2017 was dit €75.-. Hierbij bedanken we alle kopers heel hartelijk. We 

hebben nog kaarten voor kinderen over en gaan op 6 februari, 6 maart 

en 3 april weer kaarten maken voor volwassenen, welke ook gebruikt 

kunnen worden voor zieke mensen in de gemeente. We hebben al 

hulp gehad van Mevr. Anneke Hartemink, die tijdelijk in Andijk woont. 
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Wie lijkt het ook leuk om ons te helpen? Welkom in de tuinkamer van 

De Kapel, we beginnen om 13.30 uur. 

 

Namens de kaartenmaaksters, Ymke de Boer-Schotsman  

 
 

 

Van de Kerkrentmeesters 
 

Kerkbalans 2019: Kerk zijn we samen 

In de tweede helft van januari halen 

40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld 

op voor hun plaatselijke kerk. Dat is 

hard nodig. Om kerken actieve 

geloofsgemeenschappen te laten zijn 

waar leden elkaar ontmoeten in 

vieringen en worden bemoedigd en 

geïnspireerd. Om kerken 

geloofsgemeenschappen te laten zijn 

waar de sacramenten worden bediend 

en waar iedereen altijd -of u nu lid bent of niet- terecht kan voor 

praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk, 

zodat uw kerk kan blijven bestaan en aan anderen kan geven. Help 

mee en geef aan uw kerk wat u kunt missen. Uw bijdrage aan 

kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een 

periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt 

u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op onze 

website www.pg-andijkwervershoof onder ANBI. Alvast hartelijk dank 

voor uw bijdrage. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Matthijs Beverloo 

http://www.pg-andijkwervershoof/
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Collectes Kerkrentmeesters 

11 november  € 24,85 

18 november  € 20,10 

25 november   € 41,25 

  2 december  € 18,90 

  9 december  Avondmaal, zie Diaconie 

16 december  € 24,15 

23 december  € 35,00 

25 december  € 31,50 

  6 januari  € 35,80 

 

 

Planten uit de Bijbel 
 

De rode roos staat 

symbool voor: 'Ik hou 

van jou', maar ook voor 

hartstocht en verleiding. 

De roze roos staat 

symbool voor waardering 

en blijdschap. De bloem 

van de godin Aphrodite. 

Is de roos open, dan is de 

liefde innig en volwassen. 

Een rode roos in knop 

dan is de liefde aan het 

ontluiken; de liefde zal nog gaan bloeien. Dit alles in combinatie met 

vreugde. De donkerrode roos staat symbool voor schaamte. Echter 

ook voor onbewuste schoonheid en voor de persoon die je vertrouwen 

geeft. In de Christelijke traditie verwijst de roos naar Maria; een roos 

zonder doornen en symbolisch voor het lijden van Christus. Als teken 

van vriendschap en voor de eerste liefde. De witte roos staat symbool 

voor eenvoud, puur en waardig naar elkaar: 'Vertrouw me'. Samen 

met de rode roos in een boeket staan ze symbool voor 'voor altijd 

samen'. De oranje roos voor passionele liefde, enthousiasme en 

fascinatie en gele voor ontrouw en jaloezie. Een geknakte roos is het 

symbool van een afgebroken leven en vergankelijkheid. In die vorm 

staat de rode roos staat dan ook wel symbool voor een afgebroken 

relatie. 
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In het liedboek staat onder lied 608 de verwijzing naar Jesaja 35: 1-

10: ‘Woestijn en dorre vlakte zullen zich verheugen, de steppe zal 

juichen en bloeien, als een roos, bloeien en bloeien en juichen, ja met 

gejuich en gejubel… Dan wellen waterstromen op in de woestijn en 

beken in de steppe…’  

 

Wintermarkt 
 

Wintermarkt in en om De Kapel 

17 november 2018 was weer de jaarlijkse Wintermarkt in en om De 

Kapel. Het is gelukkig vrijwel altijd mooi weer, want anders zouden 

we een groot probleem hebben. Er worden telkens weer zoveel mooie 

en bruikbare spullen gegeven, die zouden nooit allemaal uitgestald 

kunnen worden in De Kapel. De donderdag en vrijdag voor de markt 

worden deze spullen gebracht en zijn er diverse gemeenteleden 

aanwezig om dit aan te nemen. Op vrijdagavond wordt er in De Kapel 

al veel uitgestald op de tafels en worden er pakketjes gemaakt voor 

het rad van fortuin. Zaterdagochtend worden er spullen buiten 

neergezet door een legertje vrijwilligers. Een speciale hoek voor 

speelgoed, een hoek voor de wat grote en duurdere spullen, een 

bloemenafdeling, tafels met klein spul en nog een hoek met een 

mengelmoesje. 

Vanaf half 10 staan de handelaars en liefhebbers al voor het met 

rood/wit lint afgezet terrein te likkebaarden en geven hun ogen goed 

de kost. Als alles op z'n plaats staat en de vrijwilligers een bakkie 

koffie met ontbijtkoek hebben genuttigd en het carillon 10 uur slaat, 

mag het lint weg en rennen (echt hoor) de eerste mensen al De Kapel 

in om als eerste de mooiste koopjes te scoren. Binnen is er altijd heel 

veel serviesgoed en glaswerk, kleine elektrische apparaten, boeken, 

dvd's, cd's, nou ja en wat al niet meer. Teveel om op te noemen. In 

het midden staat een tafel met wat stoelen er omheen waar de 

vermoeide en of oudere bezoeker even kan uitrusten. Dat is ook een 

mooie plaats om je plankjes met getallen voor het rad van fortuin neer 

te leggen en in de gaten te houden. In de tuinkamer zitten steevast 

een aantal dames kaarten te maken, in de keuken is er een zithoek 

waar je koffie, thee of limonade met wat lekkers (sowieso standaard 

heerlijke boterkoek) kunt aanschaffen. Het is daar altijd reuze 

gezellig. Verder is het natuurlijk het rad van fortuin wat telkens weer 

een nieuwe ronde ingaat en waar best veel mooie prijzen zijn te 
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winnen. Dan is er de soepafdeling met 2 grote pannen soep, die 

meestal na de middag schoon leeg zijn.  

 

 
 

Deze keer werden er ook literemmertjes soep verkocht om mee te 

nemen en vooral de erwtensoep was snel uitverkocht. Om 2 uur is het 

alweer voorbij en gaat het grote opruimen beginnen. De markt wordt 

altijd gehouden op een zaterdag dat er oud papier wordt opgehaald, 

dus alles wat van karton en papier is gaat aan de weg, behalve de 

boeken natuurlijk. Er gaan veel goede spullen naar de kringloopwinkel 

van De Baanbreker in Enkhuizen, er worden boeken opgehaald voor 

een boekenmarkt van het IVN in het Streekbos en alles wat met 

metaal en elektriciteit te maken heeft, krijgt ook een goeie 

bestemming. Tevens gaat er nog een aanhangwagen met restanten 

naar het afvalbrengstation in Enkhuizen. Om half vier is alles wel zo'n 

beetje opgeruimd, het geld is geteld en de vrijwilligers gaan nog even 

nazitten met een hapje en een drankje. Dan mag iedereen volgens 

traditie raden wat de opbrengst is, en sommigen zitten daar vaak heel 

dichtbij. De opbrengst was dit keer €1636,25 en het geld is deze keer 

gebruikt voor de aanschaf van een beamer met een groot scherm.  

Daarna gaat iedereen weer moe maar tevreden huiswaarts.  

 

Marrianne Venema-Kooiman 
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Ingezonden stukken 
 

Week van Gebed voor de Eénheid 

In de week van Gebed voor de Eénheid, komen jaarlijks in januari 

christenen overal in de wereld bijéén om gezamenlijk te bidden om 

eenheid. Dit is een traditie van vele jaren, begonnen aan het begin 

van de vorige eeuw. Ook kerken in ons land kennen deze traditie met 

een actieve deelname. Binnen deze Gebedsweek wordt een goed 

moment gekozen voor een gezamenlijke Gebedsdienst. In zang en 

gebed, bezinning en schriftlezing is er een Gezamenlijke Getuigenis 

voor eenheid en verbondenheid. Voor het jaar 2019 is het thema 

geworden ‘Recht voor ogen’. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt 

de week van het gebed de blik op recht en onrecht: zoek het recht en 

niets dan het recht. De Bijbeltekst is uit het boek Deuteronomium 16 

vers 10-20. Plaats van samenkomen is dit jaar De Kapel van de 

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof, Middenweg 48 in Andijk. 

De dienst is op zondag 27 januari 2019, aanvang 10.00 uur. 

Voorgangers zijn: kapelaan Peter Piets en pastor Gert Scholtens, 

liederen worden gezongen o.l.v. Andrew en Nettie Orme. Elk jaar is er 

een ander land, dat een liturgie voorbereidt en aanbiedt om te 

gebruiken. Dit jaar hebben de christenen uit Indonesië de 

Gebedsweek voorbereid. Dit laat iets zien van de wereldwijde 

verbondenheid. 

Als Christenen van verschillende kerken bent u van harte welkom op 

zondag 27 januari 2019 om 10.00 uur in deze oecumenische dienst. 

 

Raad van Kerken, Andijk, Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk-Oost. 
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Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente  

Andijk-Wervershoof 
Middenweg 48, 1619 BN  Andijk,  596778 

 

Pastor drs. Gert Scholten,  
tel: 06 53752627 

e-mail: gwscholten@ziggo.nl 
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Voorzitter Dhr. H. Hoogervorst 

Nieuwe Dijk 36, 1693NX Wervershoof 
info@kwekerijnieuwevaart.nl  

585576 

Scriba Dhr. W.H. de Bruin 

Viskuil 56  1619AV  Andijk 

wiebedebruin@gmail.com 

591379 

Diaken Dhr. G. Kooiman 
Dijkweg 229 
1619 JB  Andijk 
kooiman29@zonnet.nl 

593792 
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583758 

Koster Dhr. J. Gorter 592957 
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Redactie Dhr. J. Gorter 592957 

 Dhr. H. van Dokkum 592970 
 Dhr. R. Dijkstra 597466 
 Mevr. C. Gorter 592957 
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Algemeen bezorger Fam. de Greeuw 
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