
De morgen is een vroege vriend 

en stapt ineens naar binnen 

met licht dat speels je ogen vindt 

en kleur geeft aan de dingen. 

 

De zon verbaast je telkens meer 

de dag wordt heel bijzonder; 

de vogels zijn al in de weer: 

vandaag begint een wonder! 

 

De week duurt zeven dagen lang, 

te kort voor alle dromen 

van liefde, licht, voor niemand bang; 

een achtste dag moet komen. 

 

Voor ieder een groet, 

het leven licht  

en God is goed, is licht! 

 
Harrie Wouters 
Lied 222 uit het nieuwe liedboek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto omslag: R. Dijkstra    
Augustus  2016 – Gobelin - Hospice du Grand Saint-Bernard (F) 
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36e jaargang nummer 4 

7 juli 2018 

 

Voorwoord 
 

Ga je mee? 

Onderstaand gedicht kwam ik tegen en bracht mij tot dit voorwoord:  

 

Ga je mee? 

“Ga je mee?”, vroeg de giraffe.  

 “Waarheen?”, zei de eekhoorn.  

 “Op ontdekkingsreis.”  

“Om wat te ontdekken?”  

“Ja, als ik dat wist was het geen ontdekkingsreis meer”. 

  

Toon Tellegen 

 

De vakantie zit er aan te komen. 

Volgende week begint voor midden 

Nederland de schoolvakantie. Ik zal 

nog even moeten wachten. De laatste 

weken zijn hectisch, er moet nog veel 

gedaan worden op school. Op 20 juli 

is noord Nederland ook lekker vrij. De 

plannen zijn gemaakt. We vertrekken 

met auto en tent richting Frankrijk. 

Het wordt een reis van gewoon op 

pad gaan zien waar we uitkomen. Heerlijk! Ik wens u ook een fijne 

zomer toe. Het maakt niet uit of u weggaat of thuisblijft. De reis hoeft 

niet ver te zijn om uit te rusten en even afstand te doen van de 

dagelijkse dingen. 

 

Een fijne zomer en een hartelijke groet, Tineke Doef 

 

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m 

donderdag 30 augustus  >>> jangorter58@gmail.com 
 

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

Welk woord hoort bij ‘vakantie? Oorspronkelijk komt het van het 

Latijnse ‘Vacare’. Het betekende ‘leeg’. Eerst werd het in de juridische 

wereld gebruikt om aan te geven dat er geen rechtszittingen waren, 

maar later werd het een begrip aan de universiteiten om aan te geven 

dat er geen colleges waren. De agenda was ‘leeg’. Volgens Van Dale 

is de betekenis in de derde plaats: vrije tijd, rusttijd. 

In Genesis is er sprake van rust. Zes dagen is de Eeuwige bezig met 

de aarde om die te maken tot een behuizing voor de mens, die op de 

zesde dag in beeld komt. Dan houdt Hij op met werken en rust Hij op 

de 7e dag. Letterlijk schijnt er te staan dat Hij ‘op adem komt’, zoals 

sabbat letterlijk ‘ophouden’ betekent. En juist de dag dat Hij niet 

werkt, wordt beschreven als de bekroning van zijn werken. Dat vind 

ik een mooie gedachte. Het wordt later, als zich een volk heeft 

gevormd, een opdracht: onderhoudt die zevende dag! Proef wat het 

betekent om vrij te zijn. 

 

 
 

Tijdens mijn studie las ik het boek ‘Oostwaarts’ van Harvey Cox. Hij 

beschrijft hoe een rabbi hem uitnodigt “om met hem en zijn kleine 

gemeente samen de wekelijkse sabbat te vieren. Niet alleen de 

godsdienstige ceremonie, maar een echte ouderwetse sabbat, een 

hele dag van weinig doen, zo maar genieten van de schepping, liever 

de wereld waarderen dan er iets aan doen…”. Het worden voor hem 

gouden uren die hij ervaart als meditatie. Meditatie in de 
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oorspronkelijke betekenis van ‘aandacht’. In kloosters noemt men het 

‘contemplatie’. Oefenen om onbevangen te kijken, aandacht te 

hebben. Juist mensen die met mensen werken – hulpverleners, 

pastores, ouders met hun kinderen – hebben het nodig om uit hun 

gewone doen weg te trekken en zich de kans te gunnen met frisse en 

onbevangen ogen naar hen te kijken. Vacare. Vakantie. Ver weg of 

dichtbij. Even ophouden met steeds maar doorgaan met doorgaan. 

Opademen. Dat gun ik u en mijzelf in de komende zomertijd. 

 

Met de woorden van dat prachtige lied van de blinde ziener en dichter 

Jan Wit: 

 

Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

Laat dan mijn hart U toebehoren  

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet 

 
Jan Wit, 3e en 4e couplet van lied 978 

 

Pastor Gert 
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Van de Pastor 
 

In de maand juli ben ik ‘gewoon’ aanwezig. Op woensdag zo ongeveer 

de hele dag. De inloop begint weer na de startzondag, dat is woensdag 

12 september. Omdat er veel activiteiten even gestopt zijn neem ik 

van de gelegenheid gebruik om bij een aantal van u op bezoek te 

komen. Ik noem dat ‘fietspastoraat’. Als u prijs stelt op een bezoek: 

bel mij op of stuur een e-mail.  

 

Augustus wordt een maand van rust. Klussen in huis, een boek lezen, 

muziek maken, een paar dagen weg. Ik zal wel zien. 

 

Pastor Gert 

 

 

Startzondag 2018 
 

Startzondag 2018: “Een goed gesprek” 

Op 9 september beginnen we aan een nieuw seizoen in onze 

gemeente. De dienstenorganisatie van PKN reikt daarvoor dit jaar het 

thema 'Een goed gesprek' aan. 

In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer 

zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval 

om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook 

over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we 

daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en 

buren wellicht. 

 

‘Een goed gesprek’ is 

het thema voor de 

startzondag 2018. Bij 

uitstek een zondag 

waarop u iemand kunt 

uitnodigen mee te gaan 

naar de kerk! Om een 

kennis te laten proeven 

aan sfeer in onze Kapel.  

 

Wij kiezen voor een 

ochtenddienst, gevolgd 
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door een High Tea. Tijdens deze – vooral gezellige – ontmoeting met 

elkaar houden wij een gesprek aan de hand van een voorwerp. U mag 

(er hoeft helemaal niets) aan de tafel waaraan u zit met elkaar in 

gesprek gaan. Het verzoek aan u is om iets mee van huis te nemen 

wat voor u van betekenis is voor uw geloof / levensbeschouwing / 

manier waarop u in het leven staat. Een voorwerp, een afbeelding of 

foto, een Bijbeltekst of gedicht, een lied, een song, een tekst. 

 

U bent allen van harte welkom. En… vergeet niet iemand uit te 

nodigen om (opnieuw) kennis te maken met onze gemeente! 

 

 

Jongeren 
 

 

Afrikamuseum  

De dag naar het Afrikamuseum met jongeren en ouders is over de 

vakantie heen getild. Er was te veel drukte in de agenda van de 

potentiele deelnemers. Op dit moment is nog niet bekend wanneer we 

gaan. 
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Kinderkerk  

Hoewel er nog maar weinig kinderen zijn hebben we – in overleg met 

de leiding van de kinderkerk – besloten om door te gaan met het 

organiseren van activiteiten. Een paar speerpunten: kinderen 

betrekken bij vieringen, jong kookt voor oud, kerstvieringen, speciale 

zondagen.  

 

Pastor Gert 

 

 

Jaarmarkt  
 

Jaarmarkt Andijk 

Woensdag 13 juni was de Andijker Jaarmarkt. Wij stonden daar zoals 

gewoonlijk met onze bloemenkraam gevuld met alstroemeria’s en ons 

motto “Eén voor jezelf en één voor je naaste”, 2 bossen voor € 4,00. 

In het begin liep het niet vlot maar na een paar uur begon het te 

lopen, het zonnetje kwam door en het werd steeds drukker. Om half 

vijf waren we door onze 150 bossen alstroemeria’s heen, wat een leuk 

bedrag heeft opgeleverd van € 353,-, het was weer een gezellige dag. 

Het wordt enorm door de mensen gewaardeerd dat er gelegenheid is 

om in de kerk gratis naar het toilet te gaan, wat ook weer 

belangstelling opleverde voor onze kerk, en dat komt ons ook ten 

goede.  

 

Matthijs Beverloo 
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Voorjaarsmarkt 
 

Voorjaarsmarkt bij De Kapel 

De Kapel doneert alweer heel wat jaren spulletjes die overblijven van 

de markten aan de Baanbreker in Enkhuizen, een organisatie waar ik 

werk. Daar zijn we altijd bijzonder blij mee! Toen ik hoorde dat er 

vrijwilligers nodig waren dacht ik dan ook, nu kan ik iets terug doen. 

Toen ik op zaterdagochtend aan kwam waren er al een aantal 

vrijwilligers druk in de weer met het opbouwen van de tafels. Een 

gezellige drukte. Dat bleek de rest van de dag zo te blijven, het werd 

een bijzonder leuke dag. Al snel leerde ik de rest van de groep een 

beetje kennen en ontdekte dat ik niet de enige was die de eerste keer 

mee hielp. Ik kijk terug op een 

gemoedelijke dag met leuke 

enthousiaste mensen en 

verrassend leuke spullen die 

maar weer door zoveel lieve 

mensen gedoneerd werden. 

Het liep allemaal prima, en de 

opbrengst was de moeite 

waard! Ik doe graag weer mee 

de volgende keer.  

 

Lida Hofstede 

 

De Voorjaarsmarkt heeft € 1636,25 opgebracht. We zien u graag weer 

op de Wintermarkt, zaterdag 17 november.  

 

 

Waardig oud worden 
 

Veel ouderen in de westerse wereld willen het liefst voor altijd jong 

blijven, want dan tel je mee. Maar in veel andere culturen wordt juist 

de ouderdom gerespecteerd. Het is boeiend om te ontdekken waar die 

verschillen vandaan komen. Hoe waarderen wij ouderen en 

ouderdom? Het is een gevleugelde uitspraak in ons land: iedereen wil 

ouder worden, maar niemand wil het zijn. Want de jeugd heeft de 

toekomst en ouderen zijn verleden tijd. Ze worden soms zelfs gezien 

als overbodig en onbruikbaar. De oude dag betekent een 
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achteruitgaande gezondheid, in veel gevallen een dalend inkomen en 

dus ook het verlies van status. In ons land wordt de oudere generatie 

ook als een sociaal en politiek probleem ervaren: ze kosten de 

maatschappij veel geld. En de ouder zelf worstelt op zijn beurt met 

eenzaamheid. Sommigen vinden hun leven zinloos. 

Maar is dat terecht? 

 

 
 

Oud en Wijs? 

In Bijbelse tijden is het heel anders. In de culturen van het Oude en 

Nieuwe Testament staan ouderen in hoog aanzien. Mozes zegt: 

“Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen; vraag de oudsten en 

zij zullen verhalen”. Ouderen bezitten de kennis die het volk nodig 

heeft om te kunnen leven. De ouderdom wordt geprezen, maar 

evenzeer wordt gesproken over de realiteit van de fysieke aftakeling. 

Niettemin wordt een lang leven gezien als een bewijs van zegen: 

Abraham stierf in vrede in hoge ouderdom. Ook wordt nadrukkelijk 

gezegd dat het nageslacht voor de ouderen moeten zorgen: wie 

zorgt, krijgt de belofte van een lang leven. Eerbied voor de oudere 

mens is zelfs verbonden met het eerbied hebben voor God zelf (Lev. 

19: 32; 1 Tim. 5:1). 

 

Koud en warm klimaat 

Ook vandaag zijn er tegenstellingen in de manier waarop mensen in 

verschillende culturen met ouderen omgaan. Je kunt spreken over 

culturen met een ‘warm’ of een ‘koud’ klimaat. In warm-
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klimaatculturen wegen het gevoel en persoonlijke relaties zwaarder 

en is het belangrijk dat je deel uitmaakt van een gezin, een familie, 

een stam of een dorp: ‘ik hoor ergens bij, dus ik besta’. Dit betekent 

dat er voor elkaar gezorgd wordt en niemand er alleen voor staat. 

Alles is relationeel. Er wordt veel belang gehecht aan het grotere 

familieverband het is gebruikelijk dat meerder generaties onder één 

dak wonen. De ouderen helpen met het zorgen voor de kleinkinderen, 

terwijl de broodwinners werken. Ouderen zijn hierdoor tot hun laatste 

dagen geïntegreerd in de samenleving. Het deel van Europa waar wij 

wonen is een koud klimaatregio, waarin ieder voor zichzelf zorgt en 

het liefst onafhankelijk is. Mensen stellen prijs op hun privacy. Denken 

en taakgerichtheid zijn erg belangrijk. In deze individualistische 

cultuur is efficiëntie belangrijker dan zorgen dat iemand zich welkom 

voelt en dat er goed voor elkaar gezorgd wordt. 

 

Geluk 

Ouder worden betekent ook: aanvaarding van de eigen grenzen. Je 

kunt niet meer zo goed presteren, maar dat hoeft ook niet. De 

grootste vijand van het levensgeluk is binnen in ons, in de manier 

waarop wij de omstandigheden of verlies tegemoet treden,  

of kwijnend ondergaan. Niet wat ons in dit leven overkomt, is het 

belangrijkste, maar de manier waarop wij de gebeurtenissen reageren 

is beslissend voor ons geluk. Ons lichaam ondergaat ingrijpende 

veranderingen die tot ziekte en isolement kunnen leiden. Maar hoe we 

die achteruitgang ervaren hangt af van hoe we naar de toekomst 

kijken. Ons leven eindigt niet in de dood, maar andersom: we gaan 

vanuit dit tijdelijke bestaan naar het echte leven! We zijn niet op weg 

naar het einde, maar naar de voleinding, naar de vervulling. Wanneer 

we onszelf kunnen aanvaarden en los durven laten wat achter ons ligt, 

komt er ruimte voor nieuw leven. Bron onbekend. 

 

Matthijs Beverloo 
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Vakantie  
 

In de maand juli ben ik ‘gewoon’ 

aanwezig. Op woensdag zo ongeveer 

de hele dag. De inloop begint weer na 

de startzondag, dat is woensdag 12 

september.  

 

Pastor Gert 
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Verjaardagen 
 

Verjaardagen oudere gemeenteleden 

 

  8 juli   Mevr. M. Bakker-Groot  geb. 1945 

 

11 juli   Dhr. M. Beverloo    geb. 1943 

    

24 juli   Mevr. G.L. Burger-Klaver  geb. 1938 

    

24 juli   Mevr. E.C. Dekker-de Graaf  geb. 1937 

    

  4 augustus  Dhr. A. van Zanten   geb. 1941 

    

15 augustus  Dhr. A. Burger   geb. 1940 

    

22 augustus  Mevr. A.S. de Greeuw-de Vries geb. 1945 

    

25 augustus  Mevr. A. de Vos-Oudijk  Geb. 1932 

    

10 september  Dhr. H. de Greeuw   geb. 1945 

 

 

Agenda 
 

16 juli   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur 

  9 september  Startzondag, zie blz. 6 

19 september Samenkomst i.v.m. Vredesweek 2018,  

zie blz. 29 

20 september  Leerhuis, 19.30 uur in de tuinkamer 

26 september  Filmavond, meer info Contact september 

27 september  Toerusting, 19.30 uur in de tuinkamer 

17 november  Wintermarkt 

25 november  Eeuwigheidszondag 
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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.  
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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 
 

Collecte zondag 12 augustus 

Opvang en scholing voor verstandelijk gehandicapte kinderen in 

Kameroen  

 

 
 

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis 

gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme 

biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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onderwijs en gedragstherapie. De school staat in de hoofdstad Douala 

in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen 

eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en 

sociale vaardigheden.  

Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, 

houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan 

het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang 

voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en 

verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met 

de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk 

gehandicapte passend onderwijs krijgen. Recent verhuurt de school 

de bovenruimte aan een reguliere school. Dit levert de school 

inkomsten op en geeft kinderen met een beperking de mogelijkheid 

om in de pauze met gezonde kinderen te spelen.  

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het 

projectnummer 'W 009042' of doneer online. Hartelijk dank! 

 

 

Collectes Diaconie 

13 mei   € 23,80 

20 mei   € 40,35 Pinsterzending 

27 mei   € 42,30 Avondmaal 

  3 juni  € 29,55 

10 juni   € 30,50 Werelddiaconaat - Guatamala 

17 juni   € 28,30 Kerk in Actie – Inloophuizen 

24 juni   € 33,95 

 

 

Kerk in Actie krijgt meer geld van kerken en particulieren 

Kerk in Actie heeft het afgelopen jaar € 5,4 miljoen meer opgehaald 

dan begroot. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de organisatie vandaag 

zaterdag 2 juni 2018 publiceert. In totaal kwam er bij de 

hulporganisatie van de Protestantse Kerk € 30,8 miljoen binnen, 

waarvan €23 miljoen vanuit kerken en particulieren. In totaal kreeg 

Kerk in Actie er dit jaar 12.985 nieuwe gevers bij. Van de 109.554 

donateurs kreeg de organisatie € 468.342 giften. Ook collecteerden 

meer kerken voor Kerk in Actie. In 2017 zamelde 94% van plaatselijke 

gemeenten van de Protestantse Kerk geld in voor het werk van Kerk 

in Actie. Daarnaast kwam er ook steun van tien andere 

kerkgenootschappen. 

https://www.kerkinactie.nl/geef-ook
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes
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Hulp bij acute rampen 

Kerk in Actie zet zich in voor mensen in armoede, vluchtelingen en 

kerken in de minderheid via lokale kerken en partnerorganisaties. Dat 

liet de organisatie zien via een landelijke tv-campagne Geloven in 

Delen. In 2017 gaf Kerk in Actie hulp bij acute rampen, zoals de 

overstromingen in Bangladesh en de oorlog in Syrië. In totaal biedt 

de organisatie dankzij de steun van kerken en particulieren hulp aan 

meer dan 258.000 mensen in nood, voedselhulp aan 132.850 mensen 

in rampgebieden en bijbelonderwijs aan 328.207 mensen.  

 

 
 

 

"We hebben honderden lokale kerken in binnen- en buitenland kunnen 

ondersteunen in hun diaconale werk ter plaatse. In Nederland hebben 

kerken met veel inzet vluchtelingen en mensen in armoede begeleid. 

En ook in het Midden-Oosten bieden de kerken hulp aan mensen in 

nood. Het is mooi om te zien dat christenen zich wereldwijd inzetten 

http://www.gelovenindelen.nl/
http://www.gelovenindelen.nl/
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/08/ruim-16-miljoen-mensen-getroffen-door-overstromingen-in-nepal-en-bangladesh
http://www.kerkinactie.nl/vluchtelingen
http://www.kerkinactie.nl/armoede
http://www.kerkinactie.nl/najaarscampagne
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voor hun naasten en gehoor geven aan de roeping om in het bijzonder 

om te kijken naar de meest kwetsbaren in de samenleving". Ook blijkt 

een groeiende belangstelling van ondersteunende activiteiten van 

Kerk in Actie. Bij de kerstactie voor vluchtelingenkinderen werd onder 

het motto 'Tafels van Hoop' in meer dan 50 gemeenten een 

gezamenlijke maaltijd georganiseerd met vluchtelingen. De “langste 

tafel van Nederland” werd in totaal meer dan 3,5 kilometer lang. Ook 

was er een groeiende belangstelling voor de’ Daarom Kerst’ actie en 

de gratis concerten van Zingenindekerk.nl. “Ik ben erg tevreden dat 

Kerk in Actie steeds meer een bondgenoot is voor plaatselijke 

gemeenten en donateurs. Samenwerken met hen aan een kerk die 

zich inzet voor de kwetsbaren in onze samenleving", aldus manager 

Rommie Nauta. Groeiende belangstelling van Giro 555 kreeg Kerk in 

Actie tijdens de actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ ruim 2 miljoen 

euro voor de hulp in Zuid-Soedan, Nigeria en Ethiopië. Naast het 

reguliere werk in deze landen zijn de extra gelden gebruikt om 

effectiever hulp te verlenen aan mensen in hongersnood.  

 

 

 

  

http://www.kerkinactie.nl/tafelsvanhoop
http://www.daaromkerst.nl/
http://www.zingenindekerk.nl/
http://www.kerkinactie.nl/giro555
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Bedankt! 
 

Palmpasen 2018 

Een beetje laat; maar toch wil ik iets schrijven hoe verrast ik was toen 

er gebeld werd. Daar waren de kinderen van de Zondagsschool met 

een plantje en toen ook nog een lied voor mij gezongen werd door de 

kinderen schoten de tranen in mijn ogen. Mijn gereformeerde 

buurvrouw zei: “Ze zijn je nog niet vergeten, je hoort er nog bij!” Maar 

ook de bezoekjes van de leden van het kerkbestuur stel ik erg op prijs. 

Het is prettig, dat zo het contact blijft. Bedankt voor alles! 

 

C.J. Smeenk 

Sorghvlietlaan 58 

1619XC Andijk 

 

 

Van de Kerkenraad 
 

Kerkenraad 

Volgend jaar komt er ruimte 

voor u om zitting te gaan 

nemen in onze kerkenraad! 

Als u belangstelling heeft, 

geef dat dan aan één van de 

kerkenraadsleden door. Wij 

komen ongeveer 9 keer per 

jaar samen. Een mooie kans 

om mee te denken en mee te 

werken aan de toekomst van 

onze gemeente. Als 

bestuurder. Want zonder u, 

met uw bijdrage, ideeën en 

enthousiasme, kunnen we niet. ‘Ambtsdrager’ klinkt wellicht zwaar. 

Maar zo is het in de praktijk niet. U bent niet alleen. Wij werken samen 

en ook de gemeente ondersteunt. Op veel verschillende manieren. 

Tevens is het ook leuk om met elkaar vorm te geven aan de gemeente 

en na te denken over alle mogelijkheden die er in de toekomst zijn. 

De ambtsdragers worden bevestigd voor vier jaar, maar dat moet 

geen drempel zijn. Als u vier jaar te lang vindt, dan mag het ook 
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korter. Uiteraard kunt u ook op een andere manier de gemeente 

ondersteunen, als u liever geen zitting wilt nemen in de kerkenraad.  

 

Pastor Gert 

 

Een kleinere kerkenraad? Welnee, juist groter! 

Op het internet trof ik een artikel aan uit het dagblad Tubantia. Het 

ging over een nieuwe manier om een kerkenraad te vormen. Ik vind 

het zeker een idee om verder over na te denken/praten! 

GOOR - De Hofkerk in Goor trekt landelijke aandacht met een nieuw 

bestuurlijk experiment: een kerkenraad van tachtig ambtsdragers. 

„We willen niet meer tegenover de gemeenschap staan, maar er 

middenin.” 

Tachtig ambtsdragers telt de kerkenraad nieuwe stijl in Goor. Ze 

hebben een aanstelling voor vier jaar en vergaderen vier keer per 

jaar. Een klein dagelijks bestuur zorgt daarnaast voor de lopende 

zaken in de PKN-gemeente die daarmee vooroploopt in kerkelijk 

Nederland. 

„De kerkenraad in de protestantse kerk bestaat traditioneel uit een 

kleine groep ouderlingen. Vaak waren dat mensen in driedelig zwart 

pak die mensen ook soms echt tot de orde riepen. Ze stonden meer 

tegenover de gemeente dan dat zij er zelf onderdeel van waren. Voor 

ons hier geldt juist het omgekeerde. We willen midden tussen de 

mensen staan en zoveel mogelijk mensen betrekken bij wat er hier in 

de gemeente gebeurt.” 

Van der Sluijs, dierenarts in ruste, telt de zegeningen van het nieuwe 

systeem. “Je staat er nu niet meer alleen voor. Dat werkt 

drempelverlagend. Tientallen mensen denken en werken mee. Zo 

hebben we het destijds ook aan de gemeente gevraagd: wie is er 

bereid om ambtsdrager te worden? De reacties waren overweldigend. 

Op een of andere manier waren we hier ook aan toe”. Volgens Van 

der Sluijs heeft het Goorse model de instemming van de PKN in 

Nederland. “We houden ons aan de regels. Alle ambtsdragers zijn 

keurig bevestigd zoals het is voorgeschreven. Er is een 

visitatiecommissie geweest. Die was verbaasd over het aantal 

kerkenraadsleden met wie ze hier te maken kregen. Maar ze waren 

tegelijk ook aangenaam verrast door de betrokkenheid en het 

enthousiasme”. 

 

De grotere betrokkenheid en de gedeelde verantwoordelijkheid ziet 

hij als de grote winst. “In feite vormen we met al die ambtsdragers 
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een soort pool, verdeeld over een aantal werkgroepen. De grote 

beslissingen over pastoraat en diaconie nemen we samen. Ook onze 

manier van vergaderen is veranderd. Wim de Jong, onze dominee en 

een groot pleitbezorger van dit model, houdt een inleiding en op basis 

daarvan gaan we praten. We zijn communicatiever, opener”. 

 

In hoeverre het voorbeeld van Goor navolging krijgt, vindt hij lastig 

om over te oordelen. „We hebben heel veel positieve reacties gehad. 

Ook uit de katholieke hoek. Het is soms heel triest om te zien wat er 

van bepaalde gemeenschappen nog over is. In feite worstelen we 

allemaal met hetzelfde probleem. Ik beweer niet dat we hiermee per 

se meer jongeren krijgen, maar dit is wel de enige manier om, 

voorlopig althans, te overleven.” 

 

Bron: https://bit.ly/2KClsXP 

 

 

 

Notulen Kerkenraadsvergadering van 6 juni 2018. 

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

Matthijs Beverloo, Herman Groothedde, Tineke Doef, Gertjan 

Kooiman en pastor Gert Scholten. M.k.a.Jan Gorter. Lies de Jong is 

aanwezig bij de behandeling van de jaarstukken 2017 van Diaconie 

en Steunfonds, waarvoor agendapunt 6 als eerste wordt behandeld.. 

1/2. Opening en meditatief moment. 

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

van het meditatieve moment leest Tineke uit het Nieuwe Liedboek het 

gedicht bij lied 1016 voor. 

3. Eventuele gedenkwaardigheden. 

Er zijn geen gedenkwaardigheden te memoreren. 

4. Notulen bijeenkomst 23 april 2018.  

De notulen van de bijeenkomst van 23 april 2018 worden vastgesteld. 

Er wordt nog gevolg gegeven aan de toegezegde navraag bij PG 

Medemblik over de stand van zaken m.b.t. het beoogde bestuurlijk 

regionaal samenwerkingsverband met de daarvoor gekozen 

gemeenten. 

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst. 

De familie van mevr. Van Buren-van Zelm heeft een bedankkaart 

gestuurd voor de belangstelling die is betoond tijdens haar verblijf in 

Sorghvliet. Nagegaan wordt waar we staan in de ontwikkelingen met 

betrekking van een regionaal kerkelijk bureau. Voor de 
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toerustingscursus wordt een nieuwe datum geprikt. Herman en Wiebe 

assisteren Matthijs bij de bloemenverkoop ‘Eén voor je zelf en één 

voor je naaste’ op de Jaarmarkt. Tijdens de Kunst en Tuinroute 

hebben circa 150 personen De Kapel bezocht. 

6. Invulling vacatures. 

Enkele namen voor eventuele invulling van vacatures passeren de 

revue. Pastor Gert neemt op zich een nadrukkelijke oproep voor 

Contact te schrijven. Hij signaleert voorts dat de Kerkorde voldoende 

mogelijkheden biedt wat betreft de verlenging van termijnen van 

ambtsdragers. Er is geen maximum termijn meer. Hij gaat een mail 

zenden met een uiteenzetting van de regelgeving, zodat iedereen 

geïnformeerd is (zie mail 24-4-18). We zullen tijdens de 

gemeenteavond aandacht vragen voor de problematiek van 

voorziening in vacatures. Voornamelijk bij de diaconie begint het te 

nijpen; wanneer Lies er mee ophoudt staat Gertjan er alleen voor. 

7. Nieuws van pastor Gert. 

De oproep voor het onderzoek t.b.v. de mogelijke Pioniersplek wordt 

i.v.m. de vakantieperiode pas na de zomer, in september, op de site 

van Reliweb geplaatst. Pastor Gert heeft een studiedag gevolgd. Daar 

kwamen ideeën naar voren van mensen van buiten de kerk die binnen 

de kerkelijke gemeenschap bemoedigende initiatieven ontplooien die 

weerklank vinden. 

8. Werkgroep pastoraat. 

Er is geen nieuws te melden, aangezien de werkgroep niet bijeen is 

geweest. Overigens vindt het pastoraat gewoon doorgang. De 

inloopochtend op woensdag trekt een wisselende belangstelling, maar 

blijft toch waardevol om voort te zetten. In de maand juli gaat de 

pastor op de fiets door het dorp bij gemeenteleden langs. Ook zoeken 

mensen zelf contact met de pastor, soms naar aanleiding van een 

artikel in het kerkblad. Pastor Gert heeft voor de gezamenlijke 

wijkavond contact gehad met Janneke Scholtens. Zij heeft 

trendonderzoek gedaan naar ‘het nieuwe kerken’, en komt vertellen 

over nieuwe vormen van kerk zijn en de behoefte aan ‘kerk’, die 

overigens niet minder is geworden. De datum van de wijkavond wordt 

afgestemd op haar agenda. 

9. Werkgroep diaconaat. 

Behandeld wordt de vaststelling van de jaarstukken 2017 van 

Diaconie en Steunfonds. De heer P.M. Koopman uit Wervershoof 

heeft, zoals ieder jaar, de bescheiden en cijfers gecontroleerd en 

akkoord bevonden. Lies licht de opgestelde stukken toe en geeft 

daarbij aan dat de commissie zich beraadt over een gunstiger 
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rendement op belegde gelden nu de rente zo laag staat en de uitgaven 

voor diaconaat daarvan afhankelijk zijn. Dit jaar is als laatste jaar nog 

de bekende renteopbrengst van 30.000 euro te verwachten. Onder 

dankzegging voor de werkzaamheden van de administrateur worden 

de jaarstukken akkoord bevonden en in de vergadering door voorzitter 

en scriba ondertekend. Ze liggen voor gemeenteleden ter inzage bij 

administrateur Lies de Jong. 

10. Werkgroep jeugd en jongeren.  

Het materiaal dat Kind op Zondag aanbiedt past niet meer zo bij ons. 

We zoeken naar vervanging. Het is de bedoeling dat de oudere 

kinderen de jongere gaan begeleiden, om zo het groepsgevoel en de 

betrokkenheid te bevorderen. Activiteiten die voortgezet blijven zijn: 

de Palmpasentraditie, Koken voor Ouderen en de Startzondag. Het 

plan is kinderen bij de Startzondag een taak te geven. Ook de 

jaarlijkse barbecue blijft behouden. Het bezoek aan het 

Tropenmuseum gaat niet meer lukken voor de vakantie. Mits er 

voldoende kinderen zijn wordt de Kinderkerk voortgezet.  

11. Werkgroep beheer. 

De zonnepanelen konden nog niet worden geplaatst vanwege 

voorzieningen aan het dak. De gepresenteerde offerte voor 

voorzieningen aan de kerk wordt goedgekeurd. De timmerman heeft 

een prijsopgaaf gedaan en gaat eerdaags beginnen. De hoge offerte 

voor de bloembak bleek wat globaal gesteld omdat er nog geen 

beplantingsplan voor is. De ventilatie en de koeling van De Kapel 

wordt nagelopen en eventueel verbeterd, o.a. met het oog op verhuur 

aan gezelschappen en de opbaargelegenheid. 

12. Rondvraag. 

De rondvraag levert geen vragen op. 

13. Sluiting 

Tineke sluit af met het voorlezen van het avondgebed na lied 262 uit 

het Nieuwe Liedboek. 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes Kerkrentmeesters 

13 mei   € 24,50 

20 mei   € 56,05 

27 mei   Avondmaal, zie Diaconie 

  3 juni  € 27,15 

10 juni   € 23,- 

17 juni   € 23,10 

24 juni   € 33,50 

 

 
 

Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur 

 
Zondag 15 juli Voorganger: Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle 
 Organist: Mevr. Christine Janssen 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

           Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 
 

Zondag  22 juli Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 
                   Lector: Mevr. Mirjam Vlugt 
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Zondag 29 juli Voorganger: Drs. Janneke Ploeger uit Winkel 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
   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 5 augustus Voorganger: Dhr. Gertjan Kooiman 
 Organist: Dhr. Chris Kooiman 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Lector: Mevr. Mirjam Vlugt 

 

 
Zondag 12 augustus Voorganger: Drs. Nettie Boon uit Assendelft 
 Organist: Mevr. Christine Janssen 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

           Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst  

 

 
Zondag 19 augustus Voorganger: Drs. Janneke Ploeger uit Winkel 
                Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

 

 
Zondag 26 augustus Voorganger:  
                Organist: Dhr.Chris Kooiman 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman 
Lector: Mevr. Tineke Doef 

 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 
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Zondag 2 september Voorganger:  
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector:  Dhr. Anne van Zanten 
Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 

 

 
Zondag 9 september Voorganger: Pastor Gert Scholten 
STARTZONDAG Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

 

 

Leerhuis en Toerustingscursus 
 

In het nieuwe seizoen gaan we verder 

met lezen in het Thomasevangelie. De 

eerstvolgende keer is op donderdag 

20 september om 19.30 uur in de 

tuinkamer. Verdere datums bespreken 

we op 20 september. 

 

 

 

De toerustingscursus nadert in de 

huidige vorm zijn einde. We komen er 

steeds meer achter dat we al veel 

hebben geleerd over pastoraat. Het 

boekje ’In gesprek’ is bijna uitgelezen. 

We hebben veel goede, gezellige en 

leerzame avonden achter de rug. We 

bespreken op 27 september om 

19.30 uur in de tuinkamer op welke 

manier we verdergaan.  
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Langs ’s Heren wegen 
 

Het kleinste houten Kerkje van Nederland staat buiten het dorpje 

Steggerda, aan de Westvierdeparten 11, op de grens tussen de 

provincies Fryslân en Overijssel. Gelegen aan de rand van landgoed 

De Eese is het onderdeel van een mooi landschap van bos, 

landbouwgrond en natuurterreinen. Het gebouwtje werd in 1935 uit 

hout opgetrokken en is maar 32m2 groot. Net als de indrukwekkende 

landhuizen en bedrijfsgebouwen op het landgoed zelf werd het in mat 

Zweeds rood geschilderd. Het was een nevenvestiging van de NH Kerk 

van Willemsoord. Tot 1962 was het in gebruik voor de zondagse 

diensten; éénmaal per week tot 1950 en daarna eenmaal per twee 

weken.  

 

 
 

Ook de plaatselijke vrouwenvereniging en de zondagsschool maakten 

er gebruik van, de laatste ook na 1962 tot 1979. Daarna kocht de 

Friese kunstenaar Rinny Siemonsma het gebouwtje in 1980 op een 

veiling en bestemde het voor schildersatelier en woonplek. Hij heeft 

een grondige restauratie toegepast, de boeidelen aangebracht en een 

dakruiter (torentje) op de nok geplaatst. Daarin is ook ruimte voor de 
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kerkuil. Het lijkt nu meer op een kerk dan toen het als zodanig in 

gebruik was. Na het overlijden van de kunstenaar heeft het kerkje een 

aantal jaren leeggestaan. In 1992 werd het verkocht en van binnen 

gerenoveerd. Logeren in het pittoreske Westerkerkje kan 

tegenwoordig ook. Er is plek voor vier personen….. Het kerkje is de 

uitgelezen plek voor retraite en bezinning of voor de inspiratie en 

focus die nodig zijn voor creatieve bezigheden, zo staat op de website 

te lezen, waarmee de afkomst niet verloochend wordt. 

 

Wiebe de Bruin 

 

 

Planten uit de Bijbel 
 

Knoflook is een van de meest populaire kruiden in de gehele wereld, 

overal waar knoflook voor het eerst werd geïntroduceerd werd het 

met veel enthousiasme onthaald. De plant is afkomstig uit Midden-

Azië en is via het Midden-Oosten terechtgekomen in Zuid- en Midden-

Europa. In Spanje worden meerdere soorten knoflook gekweekt die 

verschillen in grootte, kleur, smaak, vorm.  

 

 
 

Dit land produceert jaarlijks zo'n tweehonderd miljoen kilo knoflook 

waarvan 40.000 ton geëxporteerd wordt. In Nederland wordt geen 

knoflook geteeld, omdat het hier te koud is voor de plant. Knoflook 

heeft een zeer doordringende smaak en geuren, gekookte of 
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gebakken knoflook wordt het vaakst gebruikt. Tijdens het verhitten 

neemt de sterke geur af en wordt de smaak subtieler en minder 

dominant. Deze smaak combineert goed met peper, gember, chili en 

vele andere kruiden. Door deze veelzijdigheid is het een essentieel 

ingrediënt voor vrijwel elke keuken in de wereld. Knoflook behoort tot 

de uien familie, net als bieslook en prei. Het is een bolgewas en de bol 

met daarin de knoflooktenen, die ieder omhuld zijn door dunne 

papierachtige vliesjes is het onderdeel van de plant dat gebruikt wordt 

om te eten. Knoflook heeft een sterke en karakteristieke geur en 

smaak. Verse knoflook heeft een scherpe geur die verdwijnt na koken 

of bakken. Knoflook wordt genoemd in Numeri 11 vanaf vers 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. 

 

 

Ingezonden stukken 
 

Raad van Kerken 

Vredesweek – 19 September  

De plaatselijke Raad van Kerken 

organiseert in de jaarlijkse 

Vredesweek een informatie- en 

bezinningsavond, op woensdag 19 

september in de Dagkerk van de 

RK parochiekerk, Bangert 6 in 

Andijk, aanvang 20.00 uur. Als 

spreker hebben we dhr. Jan Jaap 

van Oosterzee uitgenodigd hij is 

verbonden aan IKV Pax Christi 

Nederland. Het onderwerp op deze 

avond is ‘Generaties voor vrede’. 

Hoe geef je vrede door aan 

jongere generaties? Dhr. Jan Jaap van Oosterzee weet er op een 

leerzame en begrijpelijke manier over te vertellen. Zo proberen wij 

invulling te geven aan de jaarlijkse Vredesweek. U bent van harte 

welkom! Graag tot ziens. 

  

Raad van Kerken Andijk, Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk 
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Kunst- en Tuinroute  

In De Kapel was ook dit jaar weer een greep uit de collectie van 

Jolanda Alles te zien. Met muziek als thema was er veel te bekijken, 

van kindermuziekinstrumenten tot spullen uit de geschiedenis van 

muziekvereniging Sursum Corda. Er hebben ongeveer 150 mensen 

hun belangstelling getoond. We hopen u volgend jaar weer te zien.  
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Terug plaatsen van de klok 
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Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente  

Andijk-Wervershoof i.w. 
Middenweg 48, 1619 BN  Andijk,  596778 

 

Pastor drs. Gert Scholten,  
tel: 06 53752627 

e-mail: gwscholten@pg-andijkwervershoof.nl 
 

Dagelijks bestuur 
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 

 
Kerkrentmeesters Dhr. H. Hoogervorst 585576 

 Dhr. M. Beverloo 06-55764285 
 Dhr. H. Groothedde 592447 
   

Ouderlingen Dhr. J. Gorter 592957 

 Mevr. T. Doef-Schiebergen 593200 
 Dhr. W.H. de Bruin 591379 
   

Diaken Dhr. G. Kooiman 593792 
   
Administratie 

Diaconie Mevr. L. de Jong 
Kaagweg 11, 1693 GC Wervershoof 
rekening: NL55RABO0368958159 

583758 

Koster Dhr. J. Gorter 592957 
 jangorter58@gmail.com  

Redactie Dhr. J. Gorter 592957 

 Dhr. H. van Dokkum 592970 
 Dhr. R. Dijkstra 597466 
 Mevr. C. Gorter 592957 
e-mail: jangorter58@gmail.com  
Algemeen bezorger Fam. de Greeuw 

Dijkweg 80 

591965 
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