
Pinksteren 

 

Een lichtend vuur 

een stem in de nacht 

een spoor voor ons uit 

een boog aan de hemel 

een licht op de berg 

een stem bij het graf 

een licht om ons heen 

een vlam in het hart. 

 

Pinksteren  

wij staan op  

wij leven. 

 
 
Naar een tekst van Kees Kuyvenhoven 
 

Uit: De honderd dagen rond Pasen. Jan de Jongh 
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 1994 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto omslag: R. Dijkstra    
April 2018 – De wilde hyacint of boshyacint, Robbenoordbos 
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36e jaargang nummer 3 

19 mei 2018 

 

 

Voorwoord 
 

Voorjaar  

De mooiste en drukste tijd van het jaar, de oplettende Contact lezer 

weet dat ik vorig jaar ook zo opende. Op ons bedrijf is het extra druk 

geweest, want we hebben besloten om boven op de grond te gaan 

telen, dwz we maken in de kas teeltgoten waarin kokos met kleikorrels 

gaan en daar in wordt geplant. We zijn hier toe overgegaan omdat er 

in de grond teveel problemen zijn met de structuur of te nat of te 

droog. Als ik het zelf zo terug lees denk ik simpel, kind kan de was 

doen, maar dat is toch niet zo. Eerst het oude gewas eruit dan 

egaliseren want het drainwater moet er bij voorkant uitlopen, dat 

vangen we op en gebruiken we weer. Na het egaliseren, net onder het 

grondwater co2 buizen aanleggen wat goed uitgemeten moet zijn, 

want daarboven komt gronddoek.  

 

 
 

Dan de teeltgoten maken, weer goed uitmeten want als het eenmaal 

staat kan je bijna niet meer corrigeren, daarna de bakken afvullen 

met de kokos. En dan begint het betere werk n.l. het planten. Dit 

hebben we in de maand april gedaan en nu in mei nog een stukje. 
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Ieder soort dat we gaan vervangen willen we in substraat poten. Het 

is natuurlijk niet alleen maar gemakkelijker. Het water geven met de 

voeding moet nu wel een stuk secuurder gebeuren. Maar dat is wel 

iets waar ik zelf meer grip op heb en die waren we met de grond kwijt. 

Al met al veel werk  Als u nieuwsgierig bent hoe één en ander eruit 

ziet bent u van harte welkom om te komen kijken. Elk jaar denk ik: 

“volgend jaar wat minder druk”, maar dat gaat op één of andere 

manier niet op. Daarom heb ik besloten om aan het eind van het jaar 

te stoppen met mijn werk in de kerkenraad, dat is een moeilijke 

beslissing geweest. Ik heb het met veel plezier gedaan en heb er ook 

veel van geleerd. 

 

Hans Hoogervorst  

 

 

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m 

donderdag 28 juni  >>> jangorter58@gmail.com 
 

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

Inspiratie onderweg  

 

Meditatie bij Lucas 10: 1-20 

 

Vrede. Daarmee begint deze lezing.  

Waar denk je aan als je dit woord hoort? 

 

- neem even rustig de tijd om hier over na te denken -  

 

In dít verhaal vraagt Jezus innerlijke vrede. Wat zou dat kunnen zijn? 

 

Openheid en kwetsbaarheid. Dat is mooi. Maar ook een risico. Dat is 

wat Jezus van zijn leerlingen vraagt. Bepaald niet eenvoudig: ze 

komen als lammeren onder de wolven. Een beeld dat niet direct rust 

oproept. Dan ben je écht kwetsbaar. 

In veel opzichten is dit een bijzonder reisverhaal. 72 mensen worden 

op weg gestuurd door Jezus. Het getal 72 verwijst naar het getal van 

alle volken:  iedereen is welkom om te luisteren naar de Blijde 

Boodschap. Het is ook een bijzonder verhaal, vanwege de opdracht 

geen overtollige bagage mee te nemen. 

Iedereen herkent de vraag: als je op reis gaat, wat neem je dan mee? 

Het kan gaan om een mooie vakantiereis, ook om een noodzakelijke 

reis naar het ziekenhuis bv. Bij alles geldt: wat stop ik in mijn 

reisbagage. Wat heb ik nodig onderweg voor lichaam, en geest? 
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Ik moest denken aan de ervaring, die ik had met een aantal jongeren 

in een gespreksgroep. Ik had gevraagd of ze iets mee wilden nemen, 

dat hen dierbaar was, en dat ze in ieder geval mee zouden nemen, 

als ze een verre reis gingen maken.  

Ontroerend was de oogst: 

- een foto van mijn ouders 

- een ketting, die ik van mijn oma heb gekregen 

- een steentje, dat ik op een vakantie heb meegenomen, en dat ik 

sindsdien altijd bij me draag. 

- een  knuffeltje dat ik heb gekregen van een vriendin toen ik in 

het ziekenhuis lag  

Erop doorpratend: De antwoorden kwamen erop neer dat  dat het 

‘dingen’ zijn, die belangrijk zijn door de symbolische waarde. Door de 

kracht van de liefde, die daarmee verbonden is. Op die manier zijn 

het als het ware krachtbronnen voor onderweg. Mogelijk herkent u/jij 

het: soms dreig je door alles wat er gebeurt in je leven, te verliezen 

wat er écht toe doet. Bijvoorbeeld wat voor jou krachtbronnen zijn. 

Krachtbronnen, die je juist ook nodig hebt, als je op reis gaat.  

Momenten van stilte zijn onmisbaar om te blijven bij de kern van het 

leven in verbondenheid met jezelf, met elkaar, met je/de Bron. Om 

elke keer opnieuw innerlijke vrede toe te laten in jezelf. 

Terug naar de woorden van Jezus: begroet de mensen die je ontmoet 

met vrede. 

Als je iemand vrede wenst, dan houdt dat de bereidheid in, je open te 

stellen voor de ander met haar/zijn verhaal. Niet om te oordelen, of 

om te komen met je eigen verhaal. Dat neemt veel weg van de kramp 

die er kan zijn in contacten. 

Je treedt de ander dan tegemoet met de houding: je mag er zijn, wees 

welkom, vrede voor jou. Fijn dat jij er bent. De mensen, die op weg 

worden gestuurd door Jezus krijgen (dus) een aantal krachtbronnen 

mee voor onderweg. Daarop ligt de nadruk. Alle andere bagage is als 

het ware overtollige ballast. Daarnaast: ze worden niet alleen op weg 

gestuurd: twee aan twee. Zodat ze onderweg elkaar kunnen steunen, 

moed inspreken. Maar het meest wezenlijke zegt Jezus aan het eind 

van deze schriftlezing: De discipelen komen verheugd terug. Omdat 

er naar ze geluisterd is, omdat ze macht hadden. Jezus zegt echter: 

“verheug je vooral omdat jullie naam staat opgetekend in de hemel.” 

Dat betekent in gewone taal: Je bent door God, door de Bron van 

kracht en licht, gekend. Er is troost te vinden in het vertrouwen dat je 

er niet alleen voor staat. Dat er aan jou mensen worden gegeven die 

om je heen staan, dat je Liefde ontvangst als een geschenk van vrede. 
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Zo kun je dan op weg. Dat wil zeggen: zo zou je op weg kunnen gaan. 

Dan is het nog steeds spannend. Of misschien wel eng. Pijn in je buik. 

Maar je weet – waar je ook naar toe moet gaan, hoe onbekend het 

ook is, je bent nooit echt helemaal alleen. Je weet wat ‘vrede’ is. Vrede 

in je hart. Je mag er zijn. Je bent belangrijk. Je bent goed zoals je 

bent. En de ander ook. 

 

Voor velen breekt nu de vakantietijd aan. U gaat op reis. Of u slaat 

een andere weg in uw leven in. Of je hebt een diploma gehaald en je 

gaat studeren, op kamers wonen. 

 

Je gaat op reis. Misschien wordt die reis zelfs wel zó mooi dat je ervan 

gaat dansen. Want, zo zegt dat vrolijke lied 839: 

 

Ik danste uit liefde véél sterker dan de dood!  

Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou.  

Ik ga je vóór, je gaat niet alleen,  

ik haal ook jou erbij! 

 

Pastor Gert 

 

Van de Pastor 
 

Paastriduüm 

“Ik was er bij op Paasochtend. En dat was een feest, compleet met 

maaltijd”, zo vertelde onlangs een gemeentelid. “Maar”, vertelde ze, 

“nu heb ik het wéér gemist. Ik was er wéér niet bij, toen Jezus werd 

opgewekt.” De verzuchting sloeg op de Paaswake. Ik kon niet. Had 

geen tijd. Was het vergeten. Er is al zoveel en het is zo druk. Ach. 

Eigenlijk heeft iedereen het gemist! Je was er niet bij, of sliep, op het 

moment suprême. De opwekking van Jezus uit de dood onttrekt zich 

aan ieders waarneming. Wij kunnen ons er ook geen enkele 

voorstelling van maken. Wij weten alleen van een leeg graf, bij het 

eerste ochtendgloren. Wij hebben het allemáál gemist. Ergens in de 

nacht heeft buiten onze waarneming de dood het afgelegd tegen het 

leven. Ergens in de nacht was er licht in het diepe duister van de dood. 

En het klopt dus ook gewoon, dat we op Paasmorgen eigenlijk te laat 

zijn om het moment zelf te vieren. Zou dat de reden zijn dat zich al 

heel vroeg in de kerkgeschiedenis de Paaswake heeft ontwikkeld? 

Misschien kun je Pasen ook alleen maar vieren in de nacht. Als het 



8 

  

 

donker de dood dichtbij brengt, in ieder geval in symbolische zin. Als 

je ziet hoe indrukwekkend het licht van de Paaskaars het donker 

doorbreekt, en opent. In de stilte. In het donker. Licht van Christus! 

Op Paasmorgen moeten we het doen met een leeg graf, en met Jezus 

die aan zijn leerlingen verschijnt als de levende. Het Johannes 

evangelie vertelt hoe Jezus Maria van Magdala bij name noemt, haar 

roept. En dat zij pas dán werkelijk gaat zien wie hij is. Pas dan ‘keert 

zij zich om’ naar de levende Heer. Want ook zij was er niet bij. Ook 

zij heeft het niet zien gebeuren. Zij kan alleen maar haar naam horen 

en zich omkeren naar hem. Dat is de beweging van de Paasmorgen: 

de omkering naar de levende Heer. Hij die je bij name noemt, en 

roept. Wij vieren geen mirakel, wij vieren op Paasmorgen Jezus als 

God-met-ons. We hebben dan misschien allemaal het moment van de 

opstanding zelf gemist. Het leven met de levende Heer begint pas echt 

op het moment dat wij zijn stem horen, ons geroepen weten, en ons 

omkeren naar hem. Maar Paasochtend was een feest. Een mooi feest. 

Met veel gemeenteleden en gasten. Kijkt u maar naar de foto’s. 

 

 
 

Inspiratie delen 

Wie weet komt u komende zomer een bron van inspiratie tegen 

waarover u de lezers van Contact iets wilt vertellen. Dan horen wij 
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graag van u. U kunt uw verhaal, liefst met foto, insturen bij de 

redactie. Wij zijn benieuwd! 

 

 

De toekomst van onze gemeente 
 

In de kerkenraad denken we na over een nieuw project. In onze kerk 

- en in vele kerken - ontbreken de 20ers/30ers en ook wel 40ers. 

Grofweg: jonge gezinnen en alleenstaanden in deze leeftijdscategorie 

vinden moeilijk nog de weg naar de/een kerk. Uit onderzoek blijkt  dat 

we twee dalen zien in kerkelijke betrokkenheid: in de leeftijdsgroep 

20 – 30 jaar en 0 – 10 jaar. Voor de laatste categorie zien we dit in 

onze gemeente duidelijk aan de kinderkerk. Er is (één van de 

redenen) geen instroom meer via de doop. De eerste categorie (20-

30) is ook opvallend afwezig. Waarom? Wat zijn de oorzaken? Uit 

onderzoek blijkt dat ouderen vaak een gevoel van falen hebben over 

het feit dat hun kinderen niet meer geloven of niet meer naar de kerk 

gaan. Hier speelt ook mee dat er mogelijk al iets spaak gelopen is in 

de geloofsoverdracht van de ouders van “babyboomers”.  

Zij hebben namelijk hun kinderen mogelijk opgevoed met een niet-

reflexieve vanzelfsprekendheid van “zo hoort het” en zo ook 

babyboomers niet geleerd om hun geloof te herdefiniëren in een 

veranderende tijd. Maar goed, dat voert in dit artikel te ver. Feit is dat 

de kerk vaak wordt gerund door de oudere generaties. Dat kan de 

sfeer bepalen en het gevoel van twintigers en dertigers versterken dat 

ze er niet bij horen. Denk aan de liturgie, de manier waarop beslist 

wordt (vergaderen!), de sfeer in de kerk, de financiële onderbouwing 

van de activiteiten (welke activiteiten krijgen de voorkeur?), het soort 

onderwerpen dat in leerhuizen en gemeenteavonden aan de orde 

komt etc. In sommige kringen heerst de gedachte dat de secularisatie 

wel zo’n beetje over is. Maar de Protestantse Kerk in het algemeen en 

onze gemeente in het bijzonder gaat nog moeilijke jaren tegemoet. 

De komende tien, vijftien, twintig jaar neemt het aantal kerkleden fors 

af door sterfte. En daarvoor al zullen velen minder actief worden door 

ouderdom en ziekte. Hun aantallen zullen niet ververst worden door 

mensen uit de jongere generaties: daar zijn gewoon veel minder van. 

Het gaat hier dus niet zozeer om het actief beëindigen van kerkelijke 

betrokkenheid. De huidige secularisatiegolf kenmerkt zich door een 

langzaam verdwijnen van een grote groep mensen door ziekte en 
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sterfte. Het zal lastig worden om in de komende jaren kerkelijke 

activiteiten draaiende te houden. 

 

 
 

 

Hoe verder? 

Het is genoegzaam bekend dat twintigers en dertigers het druk 

hebben door ambitie, kinderen, dubbele banen en hoge 

verwachtingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Maar ook 

de actieve 55-plusser kan al het werk van de kerk (en de 

kleinkinderen, en de zorg voor anderen en wat nog dies meer zij) 

ervaren als een zware last. Het is zeker niet de bedoeling om een 

gevoel van falen op te wekken van ‘we doen het niet goed’. Dat werkt 

erg demotiverend. 

Het zal daarom helpen als we systemen en processen bedenken 

waardoor er rust en ruimte komt en tegelijkertijd ‘het land wel 

geploegd wordt’. Verlies niet het geloof in de jonge generaties. Het is 

belangrijk om niet te vergeten dat de jongere generaties niet het 

geloof in de kerk verloren zijn. Misschien wel in de manier waarop de 

kerk op dit moment vormgegeven is. Maar niet zozeer in het idee van 

de kerk, namelijk als een plek waar gezocht kan worden naar 

verbinding, inspiratie en geloof. 

Dit is een aardige preek, maar op mijn IPad  

heb ik een betere! 
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Als kerkenraad gaan wij de komende periode op zoek naar vormen 

om kerk te zijn in deze tijd: wat hebben 20ers/30ers en ook 40ers 

nodig van de kerk? Wat kan de gemeente betekenen? Daartoe doen 

wij een oproep - in eerste instantie - aan universiteiten en 

hogescholen om studenten mee te laten denken over deze vragen. 

Wij nodigen hen uit om te overwegen afstudeeropdrachten over dit 

thema uit te gaan werken. In tweede instantie kunnen we nadenken 

over een pioniersplek in onze gemeente. U bent uitgenodigd om mee 

te denken en ideeën met ons te delen. 

 

Pastor Gert 
 

‘Over berg en dal. Twintigers en dertigers in onze kerk’. Een rapport van de Protestantse 

Theologische Universiteit Amsterdam/Groningen, 2014. Marten van der Meulen e.a. 

 

 

Jaarmarkt  
 

Jaarmarkt met bloemen van De Kapel... 

Woensdag 13 juni staan we weer met bloemen 

op de jaarmarkt bij De Kapel. We proberen als 

kerkgemeenschap elkaar te helpen in lief en 

leed. Daarnaast willen we actief inzetten voor de 

noden om ons heen en in de wereld. De bijbel 

leert ons “God liefhebben boven alles en de 

naaste als jezelf.” Daarom vinden we het leuk om 

als kerk bloemen te verkopen onder het motto 

“Eén voor jezelf en één voor je naaste.” U 

kunt twee bossen bloemen kopen voor de prijs van één.  

De Kapel, Middenweg 48 in Andijk 

 

 

Voorjaarsmarkt 
 

Zaterdag 16 juni houden we onze jaarlijkse voorjaarsmarkt. Als 

vanouds bieden we weer van alles te koop aan: curiosa, glaswerk, 

potten, speelgoed en puzzels, cd’s, enz… Ook de tafels met boeken 

staan op u te wachten. Het Rad van Avontuur zal volop draaien met 

leuke prijzen. Uiteraard wordt er ook voor de inwendige mens 

gezorgd: soep, koffie en thee met iets lekkers erbij. Ook de bloemen 
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staan er ook voor u klaar, aangevuld met fruit, kortom teveel om op 

te noemen. In de tuinkamer kunt u kaarten maken onder leiding van 

Gerda Gorter. Het belooft weer een gezellige dag te worden en 

iedereen is van harte uitgenodigd om langs te komen op zaterdag 16 

juni van 10.00 tot 14.00 uur in en om De Kapel.  

 

 
 

In verband met deze dag krijgt u een wit tasje, die u kunt vullen met 

spulletjes die kunnen dienen voor prijsjes voor het rad van avontuur. 

Om u een beetje op weg te helpen, denken wij aan kleine 

huishoudelijke artikelen, cadeaubonnen, kleine snuisterijen e.d.; ook 

levensmiddelen zoals bijvoorbeeld thee, koffie, cakes en koekjes zijn 

van harte welkom! (liever geen wijn of sterke drank!). 

 

Tevens willen wij u vragen of u leuke en bruikbare spulletjes bij ons 

langs wilt brengen. U kunt deze inleveren op donderdag 14 en vrijdag 

15 mei tussen 16.00 en 20.00 uur in De Kapel aan de Middenweg 48. 

Wij denken aan kleine schilderijtjes, beeldjes en antieke spulletjes, 

die bijvoorbeeld bij u op zolder staan en waarvan u misschien denkt: 

dat kan wel een keer opgeruimd worden. Ook serviezen van 

aardewerk of porselein zijn welkom. Kunt u zelf de spullen niet 

brengen, dan kunt u bellen naar telefoonnummer 0228-591594  
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(bij geen gehoor 0228-593200). 

Bij voorbaat onze hartelijke dank en graag tot ziens op 16 juni. 

 

Namens het marktteam, Trude Leegwater en Roel Doef  

 

Voor Jongeren 
 

Jongerenfestival.  

Misschien interessant voor jongeren uit onze gemeente: deze zomer 

(19-23 augustus) komt er een jongerenfestival, met jongeren uit 

Nederland en uit alle hoeken van de wereld. Jongeren (18-25 jaar 

ongeveer) leren elkaar kennen, delen hun dromen en idealen en 

denken na over hoe ze daar vorm aan kunnen geven. Ze denken na 

over wat (hun) geloof daarin voor rol speelt. Het is open voor 

iedereen, van protestants, evangelisch tot katholiek, van liberaal tot 

orthodox, witte Nederlandse kerk tot migrantenkerk. Het evenement 

wordt georganiseerd door o.a. de Wereldraad, SKIN, PKN 

en de PThU. Wil je meer informatie? Stuur me even een berichtje! 

 

Afrika museum. 

Ook leuk: in juni gaan we met jongeren en een paar ouders in twee 

busjes naar het Afrikamuseum in Nijmegen. Daar kunnen we 

kennismaken met de Afrikaanse cultuur: muziek, kleding, dans, 

religie. Het buitenmuseum (vol architectuur uit Afrika) biedt 

mogelijkheden om diverse activiteiten te organiseren.  

 

 
 

Dit jaar kan er een muur van leem worden gebouwd, een potje koken 

in een lemen oven en – wellness op z’n Afrikaans – een modderbad 

van leem. Goed voor je huid, volgens de website ☺. Voor de oudere 

jeugd en volwassenen is er deze zomer een workshop beeldhouwen 
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van de kunstenaar Tichaona Mushonga uit Zimbabwe. ‘Tichi’ woont in 

het kunstenaarsdorp Tengenenge in Noord-Zimbabwe, een hechte 

gemeenschap van 300 beeldhouwers. Terwijl ik dit schrijf is er nog 

geen definitieve datum bekend.  

 

Pastor Gert 

 

 

 

Inloopochtend en afspraken 
 

Velen hebben het begrepen: 

u bent welkom. Tot mijn plezier merk 

ik dat u binnenkomt wandelen, elkaar 

spreekt en ook komt met concrete 

vragen. Fijn. U mag mij ook bellen of 

mailen als u een bezoek op prijs stelt. 

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.  

 

 

Pastor Gert 

 

 

 

 

Verjaardagen 
 

28 mei   Mevr. IJ.A. de Boer-Schotsman geb. 1934 

   Kleingouw 149 

   1619 CJ ANDIJK 

 

28 mei   Dhr. R. Veltman   geb. 1939 

   Raiffeisenlaan 49 

1693 EP WERVERSHOOF 

 

  4 juni  Mevr. T.T. Leegwater-Tensen geb. 1940 

   Kleingouw 41 

   1619 CC ANDIJK 

19 juni   Mevr. A. Mantel–Heemsbergen geb. 1934 
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   Sorghvlietlaan 162 

   1619 XZ ANDIJK    

 

19 juni   Dhr. W.B. Maret   geb. 1938 

   Klampweid 46 

   1619 DM ANDIJK 

 

25 juni   Mevr. A. van Zanten-Naastepad  geb. 1944 

   Rikkert 10  

1619 AR ANDIJK 

 

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

   Kerkepad 9 

   1619 AD ANDIJK   

 

11 juli   Dhr. M. Beverloo    geb. 1943 

   Buttervin 8 

   1619 DD ANDIJK 

 

 

Agenda 
 

26 mei   Kunst- en Tuinroute zie blz. 31 

  3 juni   Kaartverkoop na de dienst  

  6 juni   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur 

13 juni   Andijker jaarmarkt, zie blz. 11 

16 juni   Voorjaarsmarkt, zie blz. 11 

16 juli   Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur 

  9 september  Startzondag 
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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.  

 

 

Voorgangers in De Kapel 
 

Vorig jaar ging ik voor het eerst voor in een 

dienst in De Kapel in Andijk. En ook dit jaar op 

15 april mocht ik er een dienst leiden. Een mooi 

kerkje met een vriendelijke uitstraling en de 

ontvangst was hartelijk. Mijn naam is Henri 

Frölich en ik werk voor de Vereniging van 

Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland. Mijn 

vaste plek is de Purmerkerk in Purmerend. Maar 

voor de VVP Noord-Holland reis ik de hele 

provincie rond en kom ik in tal van gemeenten 

en in verschillende kerken. Ik organiseer 

leeskringen, thema-avonden, filmavonden, cursussen en allerlei 

andere activiteiten rond levensbeschouwelijke onderwerpen. Ieder 

jaar probeer ik een afwisselend programma samen te stellen op 

diverse plekken in de provincie. Ons jaarprogramma is als het ware 

het visitekaartje van wat de VVP in Noord-Holland te bieden heeft. Op 

zaterdag 1 september 2018 bijvoorbeeld staat er een mooie 

bijeenkomst gepland in het Foreestenhuis te Hoorn daar wordt ook 

het nieuwe jaarprogramma gepresenteerd. Voor meer informatie kunt 

u eens kijken op www.vrijzinnig.nl/noordholland 

Naast deze activiteiten ga ik dus ook regelmatig voor als 

gastpredikant in diverse gemeenten. Het is leuk om op zoveel 

verschillende plekken te mogen voorgaan. Het zijn veelal inspirerende 

ontmoetingen en zeker ook bij het koffiedrinken na een dienst 

ontstaan vaak boeiende gesprekken over van alles wat er in de 

http://www.vrijzinnig.nl/noordholland
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gemeente gebeurt. Mijn contacten met Andijk lopen vooral via de heer 

Smeenk. Hij is trouw lid van de VVP Noord-Holland en al een aantal 

jaren bezoek ik hem een paar keer per jaar in Andijk. Zo is ook het 

contact met de gemeente Andijk-Wervershoof ontstaan. Leuk om op 

zo’n manier in contact te komen met de gemeente en wie weet tot 

een volgende keer in De Kapel! 

  

Met een hartelijke groet, Henri Frölich 

 

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 Pinksterzending 20 mei 

Versterk de kleine kerken in Bangladesh. In het islamitische 

Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met 

het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church 

of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: 

leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en 

bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor 

kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen 

aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om 

hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden 

microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente 

verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. 

Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in Actie of maak 

uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. collecte Pinksterzending.  

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/onderwĳsbangladesh 

 

Collecte zondag 10 juni  

Bijenhouden biedt jongeren toekomst. Veel jongeren die in Guatemala 

tot de Maya bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot 

onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, 

partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een 

vakopleiding aan.  

 

 
 

Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel 

bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze 

gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te 

komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen 

inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te 
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verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding 

bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop 

geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte 

steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford 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 juni.  

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/bĳenhouden  

 

Collecte zondag 17 juni 

Inloophuis als ontmoetingsplek. In onze hectische samenleving raken 

nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, 

gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. 

Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. 

Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te 

komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie 

steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht 

kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast 

steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk 

van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, 

buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die 

even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte 

ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals 

inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.  

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA -0457 

457 457 t.n.v.  

Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat juni.  

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/inloophuizen  

 

Collectes Diaconie 

18 maart  €  23,40 Kerk in Actie 

25 maart  €  39,60 Kerk in Actie 

29 maart  €  18,90 Witte Donderdag 

  1 april  €119,-   Pasen 

  8 april  €  16,- 

15 april  €  22,25 

22 april  €  31,95 

29 april  €  34,30 

  6 mei   €  27,65 
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Kosterswoning Onderdijk 17 te Wervershoof 

De familie Maret is half december verhuisd naar Andijk. Ze hebben 

heel lang naast het kerkje van Onderdijk (de Toeristenkerk) gewoond. 

Ze verrichtten daar alle werkzaamheden die het kosterschap met zich 

meebracht. Nu het huis met rondom de mooie grote tuin leeg kwam 

te staan, heeft de Diaconie en Kerkenraad besloten om tot verkoop 

over te gaan. Dit is via een “open huizen dag” en biedingen gebeurd. 

Het huis is 9 april overgedragen. De Diaconie is blij met de opbrengst. 

 

Namens de Diaconie, Lies de Jong. 

 

 
 

 

Dauwtrappen 
 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag in de Koopmanspolder 

Om 4.45 uur verzamelde zich 20 mensen voor een excursie door de 

Koopmanspolder onder deskundige leiding van Roel Doef namens 

RWS, Douwe Greydanus en Ruud Timmer van het KNNV. De mensen 

waren al vroeg wakker en druk aan het kletsen en dat kwam ze op 

een reprimande te staan want we gingen tenslotte vogels spotten en 

vooral luisteren want zien deden we ze nog niet echt op dit vroege 

tijdstip. Het was een drukte van belang met al die verschillende 

soorten vogels die op zoek gingen naar voedsel of alarm sloegen 

omdat wij er aan kwamen en ze ons zagen als vijanden. Regelmatig 

stonden we stil om te luisteren en uitleg te krijgen wat we hoorden 

want al die soorten konden wij niet herkennen en uit elkaar houden. 
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Dit is toch wel een specialiteit van de gidsen en daar komt jarenlange 

studie bij kijken. We hoorden en zagen bijv. de volgende soorten 

vogels, kievit, meerkoet, scholekster, steltloper, waterhoen, lepelaar, 

verschillende soorten ganzen en dan de lijster. Een opmerking uit de 

groep was, ik hoor de schijtlijster niet. Nou zei Ruud, ik ook niet maar 

ik zie er wel een paar, dat was lachen natuurlijk.  

 

 
 

Ook kregen we van Roel uitleg bij de buisvijzel die een aantal jaren 

geleden is geplaatst om de vissen gelegenheid te bieden om zich te 

kunnen verplaatsen om bijv. te paaien. Zo zijn ze actief in de 

Koopmanspolder en gaan dan via het IJsselmeer en de Waddenzee 

naar de Noordzee en maken dus een hele reis. Er kunnen vissen door 

de vijzel tot 90 centimeter en dat zijn best grote vissen. Het waterpeil 

heeft verschillende niveaus in de zomer en wintermaanden en er 

wordt onderzoek gedaan naar de diversiteit van de visstand, de 

insecten en vogels. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de 

verschillende soorten planten die zich daar settelen onder invloed van 

die verschillende waterstanden. Het is een polder van 16 hectare maar 
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een wereld voor alles wat er leeft, het is bizar wat je allemaal 

tegenkomt. Mensen die er langs fietsen hebben er geen notie van en 

zouden het eens van dichtbij moeten zien, dus volgend jaar gewoon 

mee, ff wekker zetten en gaan!! Na de wandeling ging bijna de hele 

groep ontbijten in De Kapel waar de tafel was gedekt. De Pastor in 

ons midden ging voor in gebed en konden we genieten van alle lekkere 

dingen die op tafel stonden. Ik wil iedereen die meegeholpen heeft dit 

te organiseren bedanken namens alle deelnemers en hopen dat er een 

vervolg komt en het een traditie wordt, ik heb er weer erg van 

genoten. 

 

Leen Nijdam 

 

Kaarten maken 
 

Het mooie weer komt eraan en we nemen een paar maanden vakantie 

met het kaarten maken. We hebben een gezellig seizoen gehad en er 

zijn weer veel mooie kaarten gemaakt. Maar ze zijn niet gemaakt om 

in een doos te stoppen, de doos mag weer leeg, daarom is er verkoop 

op 3 juni na de dienst tijdens het koffie drinken. We wensen u een 

fijne en zonnige zomer toe, en in oktober starten we weer in de 

tuinkamer. U hoort van ons.  

 

Namens de kaarten maaksters, Marijke de Jong 

 

 

Van de Kerkenraad 
 

Notulen Kerkenraadsvergadering van 23 april 2018. 

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

Matthijs Beverloo, Gertjan Kooiman, Jan Gorter, Herman Groothedde, 

Tineke Doef en pastor Gert Scholten.  

1/2. Opening en meditatief moment. 

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

van het meditatieve moment leest Matthijs het gedicht voor ‘Daarom 

geloven wij’ van  

Alfred C. Bronswijk uit Medemens 2. 

3. Eventuele gedenkwaardigheden.  

Stilgestaan wordt bij het overlijden van mevr. Mies van Buren-van 

Zelm op 5 april 2018. Zij verbleef in Sorghvliet.  
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4. Notulen bijeenkomst 24 januari 2018.  

De notulen van de bijeenkomst van 24 januari 2018 worden 

vastgesteld. 

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst. 

Van PG Medemblik is bij brief van maart 2018 bericht ontvangen dat 

PG Andijk-Wervershoof niet bij de gemeenten behoort waarmee een 

nader verkennend gesprek wordt gevoerd. De achtergrond achter het 

gestarte overleg, om bestuurlijk en organisatorisch sterker te komen 

staan, spreekt ons als kleine gemeente aan. We zullen berichten dat 

we geïnteresseerd zijn waarom deze keus is gemaakt en wat de 

voortgang van de ontwikkelingen zijn. De scriba van de classis heeft 

27 maart 2018 bericht dat -nu het diaconaal platform er aan zit te 

komen- wordt afgezien van een Gemeenschappelijke Regeling Lokale 

en regionale beleidsvorming in het kader van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning. De verslagen van de bijeenkomsten van de Raad van 

Kerken van 1 november 2017 en 3 januari 2018 worden v.k.a. De 

aktiepuntenlijst wordt doorgenomen. De voorstelling van Kees 

Posthumus over Esther is positief ontvangen. Er was een behoorlijke 

opkomst, we zien potentie voor de toekomst van dergelijke avonden. 

Het Leerhuis houdt in mei/juni nog een bijeenkomst. Op de gemeente-

avond gaan we polsen wat men vindt van de Taizéviering. Dit geldt 

ook voor de vespers, waarvoor in het algemeen weinig belangstelling 

is. In afwachting daarvan worden geen nieuwe vespers gepland.  

6. Invulling vacatures. 

Hierover zijn geen mededelingen te doen. 

7. Nieuws van pastor Gert. 

Er ligt een concept klaar van het op Reliweb te plaatsen artikel dat we 

hiervoor iemand zoeken om het als afstudeerproject uit te werken. 

Pastor Gert gaat hem/haar begeleiden. Wanneer er een goed plan 

uitkomt zijn er mogelijkheden voor financiering vanuit de PKN. De 

jeugd gaat in juni naar het Afrikamuseum met afsluitend de 

gebruikelijke barbecue in de tuin. 26 september wordt weer een 

filmavond gepland. De wijkavond wordt op 31 oktober in De Kapel 

gehouden en is bedoeld voor de hele gemeente. Eventueel is vervoer 

beschikbaar. Het thema ‘Waar denk je aan, als je aan kerk denkt’ zal 

losjes worden ingeleid. De Paascyclus gaat w.b. Stille zaterdag weer 

naar 10 uur ’s avonds, nu de vervroeging van dit jaar niet in een 

grotere opkomst heeft geresulteerd prevaleert het ontsteken van het 

paasvuur in het donker. De feestelijke formule voor de dienst op 

Paaszondag was een succes gezien de grote opkomst. Op dit moment 

is niet bekend of het dauwtrappen op Hemelvaartsdag 10 mei nog 
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doorgaat. De Emmauswandeling trok weinig belangstelling en is dit 

jaar wellicht voor de laatste keer geweest. 

8. Werkgroep pastoraat. 

Er is geen nieuws te melden. 

9. Werkgroep diaconaat. 

Hierover zijn geen mededelingen te doen, 

10. Werkgroep jeugd en jongeren.  

Is hiervoor ter tafel gekomen. 

11. Werkgroep beheer. 

Het groot onderhoud aan De Kapel wordt opgedragen aan André 

Abbekerk die al jaren onze vaste klusjesman is. De plaatsing van 

zonnepanelen wordt niet ondergebracht bij een coöperatieve instelling 

omdat er voorlopig geen dak voor beschikbaar is. De Solar Fabriek 

komt hier nu voor in de plaats en de panelen komen op ons eigen dak. 

Uitgave 4300 euro voor de hele installatie. We krijgen van de 

belastingdienst de BTW terug. Terugverdientijd 6 á 7 jaar. In ons 

kerkgebouw wordt overal LED verlichting aangebracht, wat garant 

staat voor een stevige besparing op elektriciteit. De beide voorstellen 

voor de aanpak van de tuin bij De Kapel gaan ter advisering nog langs 

bij de Tuincommissie. De kerkenraad stemt in met de uitgaaf voor het 

plan dat de Tuincommissie verkiest. Het luidmechanisme van de 

kerkklok wordt vervangen en voortaan elektrisch aangedreven. De 

jaloezieën in de kerkzaal worden vervangen. Dit komt de 

lichtafscherming en de akoestiek ten goede en zo ziet er ook nog eens 

beter uit. De kerk krijgt te maken met de gevolgen van de nieuwe 

privacywetgeving die per 25 mei a.s. in werking treedt. Het is de 

bedoeling van de overheid dat voorzichtig wordt omgegaan met 

persoonsgegevens. Voor ons gaat dit op voor de inhoud van Contact. 

Het blad wordt slechts verspreid onder gemeenteleden en ligt in de 

hal voor intern gebruik. Het zal zo’n vaart niet lopen. De jaarrekening 

van het College van Kerkrentmeesters wordt vastgesteld en 

ondertekend. Administratiekantoor Vriend heeft de gevoerde 

administratie gecontroleerd en akkoord bevonden.  

12. Rondvraag. 

Geïnformeerd word naar de stand van zaken m.b.t. het afronden van 

het nieuwe beleidsplan. Het moet nog op de website worden gezet. 

Herman beklemtoont dat de aan de orde gestelde aanpassingen aan 

de kerk nog zullen worden gevolgd door andere die evenzeer 

noodzakelijk zijn. Het geld hiervoor komt uit de nalatenschap van de 

heer Houting en is speciaal voor dit doel door betrokkene nagelaten. 
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Hans deelt mee met ingang van 1 januari 2019 te zullen stoppen als 

voorzitter van de kerkenraad en met de kerkelijke functies. 

13. Sluiting 

Matthijs  sluit af met het voorlezen van ‘Leven is wachten’, van Henk 

Jongerius. Het gedicht is bij ons ook bekend als lied 830 uit het Nieuwe 

Liedboek. 

 

 

Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes kerkrentmeesters 

18 maart  € 19,30 

25 maart  € 24,85 

  1 april  Pasen, zie Diaconie 

  8 april  € 14,50 

15 april  € 32,40 

22 april  € 25,50 

29 april  € 35,85 

  6 mei   € 29,20 

 

Van de kerkrentmeesters 

In April kregen wij via de notaris, mevrouw drs. Mantel het bericht dat 

het legaat van de overleden heer Houting is overgeschreven op onze 

bankrekening. Dit legaat is bedoeld om onze kerk te renoveren; het 

komt mooi van pas, want er moet namelijk groot onderhoud aan de 

kerk gedaan worden. In het Contact van Pasen jl. heb ik daar al iets 

over geschreven, namelijk dat de dakgoten en de luidklok vernieuwd 

moeten worden. Nu we toch gaan vernieuwen, willen we gelijk aan 

duurzaamheid denken: we maken De Kapel groen: we plaatsen 

zonnepanelen op het dak van de tuinkamer, en de verlichting in en 

om de kerk wordt ledverlichting. Verder wordt de akoestiek in de 

kerkzaal verbeterd door speciale zonwering te plaatsen; dat worden 

dan twee vliegen in een klap: het zonlicht wordt buiten gehouden en 

de akoestiek wordt verbeterd. Tevens hebben we besloten om het 

gras in de tuin vervangen door basaltsteentjes (antraciet), aan de 

voorkant van de kerk 2 nieuwe boompjes te plaatsen (de oude 

boompjes zijn dood) en de plantenbak aan de straatkant te verbeteren 

met mooie planten. Zo wordt het geld nuttig besteed. 
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Privacy 

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere 

organisatie binnen de Europese Unie 

voldoen aan de nieuwe 

privacywetgeving die is opgenomen 

in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. In Nederland 

is de Autoriteit Persoonsgegevens 

belast met de handhaving van de 

wet. 

Gelden deze regels ook voor de 

Kerken? 

Ook kerkgenootschappen vallen 

onder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De 

Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met 

persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. 

Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met 

persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de 

geldende regelgeving houdt. 

Wanneer zijn deze regels van toepassing? 

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een 

handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon 

of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en 

adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop 

mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te 

maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook 

om het handelen van de kerkenraadsleden en de vrijwilligers. 

Wat moeten gemeenten (en andere kerkelijke instellingen) 

doen onder de nieuwe wetgeving? 

 

Stap 1: maak beleid en spreek erover 

Een goed privacy beleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van 

iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd worden en alleen 

worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. 

Stap 2: het informeren van mensen en het privacy-statement 

Iedereen die met de kerk te maken heeft moet weten wat er met zijn 

of haar gegevens gebeurt. Men moet geïnformeerd worden over hoe 

er met hun privacy om wordt gegaan. 

Stap 3: het bewaren van gegevens: maak beveiliging 

standaard en weet wat er gebeurt  
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Beveiliging moet standaard zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat de 

informatie niet zomaar voor iedereen toegankelijk is. Dus moeten wij 

ervoor zorgen dat de gegevens niet zomaar op straat komen te liggen. 

Stap 4: het delen van gegevens: alleen als het nodig is 

De kerkorde is helder: iedereen die met gegevens werkt van de kerk 

is gehouden tot geheimhouding. Alleen als het valt binnen de taak van 

de kerk en het nodig is, mag men de gegevens delen. Als u de 

gegevens ergens anders voor wilt gebruiken dan binnen de taak van 

de kerk valt en in uw privacy- statement is te lezen, dan moet er 

expliciet toestemming vragen aan degene wiens gegevens u wilt 

gebruiken. 

 

Matthijs Beverloo 

 

Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur 

 
Zondag  20 mei Voorganger: Pastor Piet Meijer uit Zaandam 
 Pianist: Dhr. Johan Gootjes 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

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

 

 
Zondag 27 mei Voorganger: Pastor Gert Scholten 
Avondmaal Organist: Dhr. Andrew Orme 
   Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
              Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 

 
Zondag 3 juni Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 
 Lector: Mevr. Janneke Ginjaar 
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Zondag 10 juni Voorganger: Dhr. Rein de Lange uit Zaandam 
 Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman 
Lector: Mevr. Mirjam Vlugt 

           Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 

 
Zondag 17 juni Voorganger: Drs. Janneke Ploeger uit Winkel 
                Organist: Mevr. Christine Janssen 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

 

 
Zondag 24 juni Voorganger: Aalmoezenier George Martens  
 Pianist: Dhr. Johan Gootjes 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

 Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 

 

 
Zondag 1 juli Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

 

 
Zondag 8 juli Voorganger: Pastor Piet Meijer uit Zaandam 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

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

 

 

Leerhuis en Toerustingscursus 
 

In het nieuwe seizoen gaan we verder met 

lezen in het Thomasevangelie. De 

nieuwe datums volgen na de zomer, 

vóór de startzondag.  

 

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, 

leerzame avonden achter de rug. 

We bespreken de eerste bijeenkomst 

na de zomer op welke manier we 

verdergaan.  

 

 

Langs ’s Heren wegen 
 

Tussen Utrecht en Zoetermeer, Hoofddorp en Dordtrecht ligt een 

uitgestrekt laag en nat gebied met veel slootjes dat bekend staat als 

Het Groene Hart. Het is een ideaal gebied voor diverse soorten van 

watervogels en er is zelfs een stad naar de mannetjeseend genoemd: 

Woerden. De vrouwtjeseend daarentegen heet gewoon ‘eend’. Het is 

dan ook niet zo gek dat zelfs plassen de namen van eendachtigen 

hebben. Plas De Eend, zo’n vier kilometer boven Woerden, is een wat 

weggestopte, beschutte plas in een overigens open 

veenweidelandschap waarin de koeien nog dromerig langs de 
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slootkant staan. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is deze plas 

niet alleen toegankelijk voor vrouwtjeseenden, eigenlijk is het een 

plas voor álle eenden. Daar is geen Eendentest voor nodig. Wat er 

uitziet als een eend, zwemt als een eend en kwaakt als een eend wordt 

voor eend aangezien. Het 

nonnetje, de brilduiker, de 

lokeend, de smient, de tafeleend, 

de badeend, ja zelfs de Chinese 

Pekingeend zijn van harte welkom, 

om maar een paar te noemen… 

Voor zo’n gemêleerd gezelschap is 

er uiteraard een kerk voor alle 

gezindten, de Eendenkerk!  Nu 

heeft elk serieus kerkgebouw een 

onderscheidende naam, zo ook dit 

houten kerkje. ‘Schuilplaats Anas 

Penelope’, zoals het bouwwerkje is 

genoemd,  roept verbinding op met 

de Grieks-Romeinse mythologie, 

maar er is een eenvoudiger 

verklaring. Anas Penelope is de 

officiële Latijnse naam voor de 

smient, een grondeleend uit 

ScandinavIë en Azië. Het kerkje is 

ontworpen door  kunstenaarsduo Broos (Zeger Reyers en Pietertje van 

Splinter) en drijft hier sinds eind 2008. Geschiedenis en natuur komen 

er verrassend in samen. Rooms-katholieke kerkgangers uit de wijde 

omgeving, liepen namelijk ten tijde van de Reformatie over het 

Oortjespad langs de plas naar de inmiddels verdwenen schuilkerk in 

het nabijgelegen Teckop. Het drijvende kunstwerk is opnieuw een 

schuilkerk, nu niet voor gelovigen maar voor de hier in groten getale 

overwinterende smienten; in het kerkje zijn zij veilig voor jagers van 

alle gezindten, want op vogels op plas De Eend mag beslist niet 

gejaagd worden.  

 

Wiebe de Bruin 
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Planten uit de Bijbel 
 

Watermeloenen, afkomstig uit 

Middellandse Zeelanden, zijn 

donkergroen van kleur en 

hebben een gewicht van 

circa 2,5 kg. Bekend zijn 

de watermeloenen 

waarvan het vruchtvlees 

roze tot dieprood is en 

zeer sappig en zoet van 

smaak, mede door de 

hoge vruchtbaarheid van de 

grond. De zwarte pitten van de watermeloen 

bevinden zich niet in een holte zoals bij de andere meloenen, maar 

liggen ingebed in het vruchtvlees. Uit Amerika worden langgerekte 

watermeloenen aangevoerd met een gestreepte schil. Er bestaan ook 

rassen met geel, oranje, roze of wit vruchtvlees. Watermeloenen 

bestaan voor 95% uit water. Het dorstlessende vermogen is het 

grootst als de vrucht gekoeld en puur wordt gegeten. De watermeloen 

wordt genoemd in Numeri 11 vers 4 t/m 6:   

Het samenraapsel van “vreemdelingen” dat met hen meetrok, was 

onverzadigbaar, en ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. 

‘Hadden we maar vlees te eten!’ zeiden ze. 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 
 

Kunst- en Tuinroute, zaterdag 26 mei 2018 

Er zijn jaarrond veel leuke dingen te beleven op Andijk. Maar de 

jaarlijkse topper is toch wel de Kunst- en Tuinroute! Wát een tuinen 

en wát een creativiteit en inzet van oost tot west! Grandioos! Het is 

ieder jaar weer genieten van fraaie tuinen, prachtige kunstuitingen en 

interessante verzamelingen. En van elkaar natuurlijk. Want de route 

staat ook garant voor leuke ontmoetingen met andere mensen. 

Fantastisch dat er ieder jaar zoveel mensen zijn die anderen laten 

meegenieten van dat waar zij zelf ook zo van genieten: van hun tuin, 
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van hun hobby, van hun creativiteit. Ook dit jaar zijn er weer veel 

Andijkers die hun huis, tuin of atelier openstellen voor de bezoekers 

van de kunst- en tuinroute. Het is weer een boeiende route met veel 

tuinen, verzamelingen, tentoonstellingen van schilderijen, foto’s, 

creaties van glas, karton, klei, hout, metaal en noem-maar-op. Ook 

diverse museums zijn open deze dag. Dit jaar staat de route gepland 

op zaterdag 26 mei. Route open van 11.00 tot 17.00 uur. Er kan 

gestart worden op 4 plaatsen:  

 

* R.K. Kerk, Bangert 26  

* De Kapel, Middenweg 48  

* Gereformeerde Kerk, Middenweg 4  

* Familie Groot, Hornpad 2  

 

Deelname is gratis en u krijgt een kaart van Andijk mee met daarop 

informatie wat waar te zien is. De locaties zijn herkenbaar aan vlag 

en gele wimpel. Tot ziens! Voor info, Rimi de Vries, tel: 0228-593531 
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Expositie in De Kapel 

Tijdens de Kunst- en Tuinroute op zaterdag 26 mei wordt een kleine 

greep uit de verzameling van Jolanda Alles tentoongesteld, thema 

muziek o.a. oude radio’s, platenspelers, bandrecorders, enz….. 

Ook hangen er enkele schilderijen van Matthijs Beverloo. 
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Martin Mans & The Martin Mans Formation  

in de Gereformeerde kerk, Andijk 
Op vrijdag 25 mei 2018 zingt het 20-koppige mannenensemble The 

Martin Mans Formation (TMMF) o.l.v. Martin Mans in de 

Gereformeerde kerk aan de Middenweg 4 te Andijk. Martin Mans 

dirigeert en begeleidt The Martin Mans Formation en speelt 

orgelsolo’s. Samen verzorgen zij een Oranjeconcert zonder weerga! 

De twintig mannen van The Martin Mans Formation zingen nummers 

van de door hen uitgebrachte cd, maar ook bekende klassiekers 

komen aan bod in dit concert. Het geweldig zingende 

mannenensemble is zo’n tien jaar geleden ontstaan vanuit het 

Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem. Martin Mans heeft met 

zijn ruime ervaring als dirigent en organist het ensemble met veel 

zorg samengesteld. Het resultaat is een diverse, maar vooral 

enthousiaste groep geschoolde zangers. The Martin Mans Formation 

levert ieder jaar een waardevolle bijdrage aan de kathedraalconcerten 

van Martin Mans, Jan Vayne en Petra Berger en treedt regelmatig op 

in verschillende televisieprogramma’s, zoals Nederland Zingt. 

Organist Martin Mans speelde al eerder meerdere keren in Andijk. Hij 

verzorgde o.a. een daverend nieuwjaarsconcert begin januari 2016 en 

trad met TMMF in mei 2016 op in Andijk! Hij geeft meer dan 200 

concerten per jaar in Nederland en Canada en treedt vaak op voor 

radio en tv. Hij is dirigent van o.a. het grote mannenkoor De 

Gouwestem en het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor. Daarnaast 

dirigeert hij de Urker Mans Formatie. Hij is als vaste organist 

verbonden aan de Breepleinkerk in Rotterdam. Voor meer informatie: 

www.zingenenzo.com 

 

Het concert begint om 20.00 uur,  

toegang  aan de kerk € 12,50 –  

kinderen t/m 11 jr. € 5.-  

Bij voorverkoop via e-mail naar: 

muziek35@gmail.com kosten de kaarten €11,00  

Kaarten zijn vanaf 19.15 uur op de dag van het concert in de kerk 

verkrijgbaar. 

mailto:muziek35@gmail.com
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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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