
Uitgenodigd 

 

Een hand reikt 

kom erbij 

je mag er zijn. 

 

Ogen  

heten je welkom 

je bent gezien. 

 

Oren  

luisteren naar je verhaal 

je bent gehoord. 

 

Armen  

openen zich 

kom binnen 

rust even uit. 

 

Een wenkend 

gastvrij gebaar.   

 

Een mens opent zich. 

 
Sjon Donkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto omslag: R. Dijkstra    
Maart 2018 – detail raam Noordbrabants Museum te ‘s Hertogenbosch.  
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36e jaargang nummer 2 

24 maart 2018 

 

 

Voorwoord 
 

Het nieuwe leven in de verbondenheid 

Ik maak graag dagelijks een wandeling op de dijk, om daar mijn 

filosofische gedachten eens te laten gaan. Het voorjaar is nu het 

onderwerp van mijn overdenkingen. Want spoedig is het voorjaar en 

komt het nieuwe leven weer tot bloei. Het ijs op het IJsselmeer maakt 

dan plaats voor parende meervogels en aan de landzijde van de dijk 

staan de bomen in bloei en bouwen de vogels er hun nest. De zon die 

dan feller gaat schijnen zal het leven zowel op zee als op het land 

weer doen ontwaken. De aalscholvers zullen zich wederom met hun 

wijd gespreide vleugels verzamelen op de pier in het water en op het 

land gaat de sluwe vos op zoek naar zijn prooi. Al filosoferend kom ik 

tot de ontdekking, dat de natuur een onscheidbare eenheid vertoont 

met de zon in het middelpunt. Een eenheid waarin ook wij mensen 

participeren. Wanneer ik over dit laatste verder denk constateer ik, 

dat wij niet alleen een eenheid met de natuur vormen, maar dat wij 

ook met elkaar onlosmakelijk verbonden zijn.  

 

 
 

En als goede christen weet ik, dat deze eenheid en verbondenheid van 

alle mensen heel goed wordt weergegeven door de apostel Paulus, 

wanneer hij de zondeval van Adam plaatst naast het verlossingswerk 

van Christus. “Daarom gelijk het door één daad van overtreding voor 
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alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één 

daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten 

leven”. (Romeinen 5: 18) De eenheid waarover Paulus spreekt is te 

vergelijken met een lichaam. Wanneer één orgaan ziek is, lijdt het 

hele lichaam. Maar wanneer één orgaan tot bloei komt, participeert 

het hele lichaam in deze bloei. Het paasfeest dat aanstaande is, is 

eigenlijk een feest, waarin het nieuwe leven in de natuur en het 

nieuwe leven in Christus gevierd worden. Wanneer ik dan weer mijmer 

over de kracht van de zon die in de natuur het nieuwe leven doet 

ontwaken, merk ik dat de zon dezelfde gang gaat als Christus wanneer 

wij Hem in het paasfeest gedenken. 

In het westen bij de dodeneilanden, zoals men vroeger geloofde, gaat 

de zon onder en verlaat de wereld om in het noorden te vertoeven in 

de duistere, weerzinwekkende wereld onder de horizon. Maar wij 

mogen hopen en verwachten, dat deze zon in het oosten weer zal 

verrijzen om de wereld te verblijden met een nieuwe dag.  

 

Gertjan Kooiman 

 

 

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m 

donderdag 10 mei  >>> jangorter58@gmail.com 
 

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

Pasen 

Ik zag een mooi interview op televisie. Drie kwetsbare mannen. Alle 

drie met een ingrijpend verlies. Veel pijn. Het stond op hun gezicht 

geschreven en het was te lezen in hun ogen. En tegelijkertijd vond ik 

het ook open en hoopvol. Eén van de mannen, Ruard Ganzevoort, een 

theoloog, had zijn man verloren. Hem werd gevraagd of hij, als 

theoloog, troost kon vinden in dat referentiekader van de godsdienst. 

Het bleef even stil. Toen vertelde hij dat zijn beeld van godsdienst 

uiteraard ook beïnvloed is door de verliezen die hij heeft geleden. Dat 

het een zoektocht blijft naar nieuwe verbondenheid en nieuwe 

autonomie. Alle pogingen om van het verlies een religieus mooi 

verhaal te maken werken voor hem niet. Waar hij veel herkenning in 

vindt is het verhaal van Pasen.  

 

 
 

‘De hele bijbel is een traumatisch boek’, vertelde hij. ‘Het staat vol 

met verlies, met zoeken naar identiteit, naar autonomie en naar 

verbondenheid. Het verhaal van die man aan een kruis is vreselijk. 

Dat is met Pasen, na drie dagen niet zomaar even opgelost. Lees de 

verhalen: veel verbijstering, angst en ongeloof. Als de Opgestane 
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Jezus wordt herkend, dan is dat aan zijn wonden! Die wonden zijn wie 

je bent.’ Deze uitspraak raakte mij enorm. De wonden – zeg maar, de 

Goede Vrijdag ervaringen – mag je niet negeren. Die draag je met je 

mee. Met andere woorden: verbind je met wat er is op dat (dit) 

moment. Vlucht er niet voor weg. Durf je emoties te voelen, durf 

bewust te denken, heb de moed om je handelingen onder ogen te 

zien. Huil om wat je verwond of beschadigd heeft, rouw om alles wat 

je misvormd heeft, wat er beschadigd is in jezelf of wat er aan de rand 

van de weg is blijven liggen. Zonder dat je dat veroordeelt of jezelf 

veroordeelt. En ook: zonder dat je wat er gebeurt volledig voor waar 

houdt. Want alleen zo houd je de hoop levend. Simone Weil schrijft: 

‘Alles zegt: Ik, God, bemin je.’ Wanneer je daarop leert vertrouwen is 

het (christelijk) geloof een krachtige manier van in het leven staan. 

Er klinken geen goedkope woorden. Er is geen snelle troost. Er wordt 

recht gedaan aan de pijn van het verlies van leven. Alleen zo kan een 

mens steeds weer opstaan, loslaten. Dan kan het Pasen worden. 

Steeds opnieuw, na alle Goede Vrijdag verhalen. 

 

Gert Scholten, pastor 

 

Van de Pastor 
 

We gaan opstandig door met het vieren van de Paas-driedaagse: Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op Stille Zaterdag (29, 30 

en 31 maart). Een prachtige kans om dat wat wij tastend geloven, 

soms even te ervaren: Pasen. Beleven dat het licht zich niet laat 

wegdrukken uit ons midden. De doortocht door de zee, de tocht door 

de woestijn en het visioen van het Beloofde Land. Met elkaar vieren. 

Stil zijn. Ons verwonderen. Om ons geloof te communiceren. Dat 

gebeurt liturgisch in stilte, woord, lied, gebaar en muziek. Het 

Paasfeest is het hart van de belijdenis van de kerk. 

 

De theologie spreek over ‘creatio ex nihilo’. Schepping uit niets. Wie 

kan zich daar iets bij voorstellen? Huub Oosterhuis hertaalt dit: ‘Met 

niets van niets zijt Gij begonnen’. Het is een prachtig lied (602). En 

wij gaan het met Pasen zeker weer zingen. De ‘dag waarop de ban 

van de duisternis gebroken is’. Een mooie, muzikale vertolking van 

het evangelie, waarin ook de onrust en de angst een plaats heeft: 
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‘geen eind in zicht, geen rust gevonden.’  Toch is dit niet het einde, 

het boek van God met de mensen gaat verder, er worden ons woorden 

van trouw meegegeven: 

 

Met licht van licht hebt Gij geschreven 

uw boek dat ons het leven redt,  

de woorden van uw trouw gegeven. 

En van dit lied de toon gezet. 

 

Van het mysterie van het geloof moet je vooral veel zingen! 

 

Gert Scholten, pastor 
 

 

Paasviering met ontbijt in De Kapel 
 

Op zondag 1 april organiseren we een Paasviering mét een 

paasontbijt. Iedereen is van harte welkom voor de viering om 10.00 

uur in de kerkzaal. We hebben het model van de Kerstmiddag voor 

ouderen gebruikt: We openen de viering met gebed en zang. 

Vervolgens gaan we ontbijten. Uiteraard is er de lezing van het 

Paasevangelie en een overweging. Wij hopen op een mooi, opgewekt 

samenzijn met een goed verzorgd ontbijt.   

 

Er ligt een inschrijflijst in de hal van De Kapel. Bellen of mondeling 

doorgeven aan Jan Gorter kan ook, tot en met woensdag 28 maart. 

 

Pastor Gert 
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Op weg naar Pasen 
 

Witte Donderdag 

29 maart 

We vieren het Avondmaal met elkaar. 

Aanvang 19.30 uur 

 

Goede Vrijdag  

30 maart 

We luisteren naar muziek o.a. uit de 

Mattheüs Passion en we doven het licht. We 

verlaten in stilte de kerk. Aanvang 19.30 uur  

 

Stille Zaterdag  

31 maart 

Paaswake, de nieuwe paaskaars wordt 

ontstoken en we delen het licht. Aanvang 

19.30 uur 

 

Paasmorgen  

1 april 

Paasdienst met ontbijt in De Kapel. Aanvang 

10.00 uur 

 

 

Emmaüswandeling 
 

Emmaüswandeling op zondag 8 april 

Twee mensen onderweg, die elkaar hun verhaal vertellen. Praten en 

luisteren is het geheim van elke menselijke relatie. In de ontmoeting 

kan er dan iets gebeuren, waardoor een mens anders en nieuw naar 

zijn leven gaat kijken. 

 

 
 

Dat kan je overkomen in de ontmoeting met mensen. Net als in het 

Bijbelverhaal gaan de wandelaars twee aan twee op weg. Bij vertrek 
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krijgen ze een route mee en een aantal gespreksvragen. Tijdens de 

wandeling kan een gedeelte in stilte worden gelopen.  

Gedachten die opkomen zouden gedeeld kunnen worden met elkaar. 

De wandeling duurt ongeveer een uur. Mensen die niet in staat zijn 

om mee te wandelen, kunnen in Gereformeerde kerk, naar aanleiding 

van dezelfde vragen, met elkaar in gesprek gaan. Ook zullen er enkele 

kunstwerken, met de Emmaüsgangers als inspiratiebron, te zien zijn. 

Deze wandeling is op zondag 8 april, we beginnen om 14.00 uur en 

starten bij de Gereformeerde kerk, Middenweg 4, 1619 BL Andijk 

ingang onder de toren. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na 

te praten bij een kop koffie of thee. 

 

Raad van Kerken Andijk – Onderdijk – Wervershoof – Zwaagdijk 

 

 

Filmavond in De Kapel 
 

De filmavond was een groot succes. Alle stoelen waren bezet en voor 

wie vlak voor tijd binnenkwam moest er plaats worden gemaakt. Mooi. 

Kennelijk is er behoefte aan dit aanbod. Met elkaar een film bekijken 

waarin niet expliciet kerk en geloof centraal staan, maar wel 

existentiële thema’s. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Bij wie hoor 

ik? Waaraan verbind ik mij? Fijn om te merken dat één van de 

doelstellingen van onze gemeente in De Kapel: ‘een open en gastvrije 

gemeente willen zijn’, concreet werd gemaakt. Er werd een grap 

gemaakt: ‘De Kapel, alle dagen open, ook op zondag’. Ik neem deze 

grap serieus en wil er graag met u verder vorm aan geven. 

Op 24 oktober hebben wij een nieuwe filmavond. Titel volgt. 
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Inloopochtend en afspraken 
 

Velen hebben het begrepen: 

u bent welkom. Tot mijn plezier merk 

ik dat u binnenkomt wandelen, elkaar 

spreekt en ook komt met concrete 

vragen. Fijn. U mag mij ook bellen of 

mailen als u een bezoek op prijs stelt. 

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.  

 

 

Pastor Gert 

 

 

 

Verjaardagen 
 

23 maart  Mevr. M.C.K. Dekker   geb. 1948 

   Keizerskroon 78 

   1619 XM ANDIJK    

 

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

   Klamptweid 92 

   1619 DL ANDIJK 

 

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

   Verpleeghuis St. Nicolaas 

   Azalealaan 18 

   1614 SN LUTJEBROEK 

    

  8 april  Mevr. F. Vlam-Waal   geb. 1935 

   Viskuil 4 

   1619 CC ANDIJK 

 

  8 april  Dhr. R. Venekamp   geb. 1938 

   Molenweg 46 

   1619 EV ANDIJK 
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17 april  Dhr. A. de Blank   geb. 1942 

   Dijkweg 100 

   1619 HA ANDIJK 

 

19 april   Mevr. C. Boeijer-Kamminga  geb. 1927 

   Sorghvliet 1 - 10 

   1619 XC ANDIJK 

 

23 april  Dhr. D.J. Groot   geb. 1945 

   Kerkepad 26 

   1619 AE ANDIJK 

 

29 april  Mevr. L.W. Veltman-Moriën  geb. 1942 

   Raiffeisenlaan 49 

   1693 EP WERVERSHOOF   

     

 

Agenda 
 

28 maart  Kaarten maken in de tuinkamer, 13.30 uur 

29 maart  Witte Donderdag, aanvang 19.30 uur 

30 maart   Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur 

31 maart   Stille Zaterdag, aanvang 19.30 uur 

  1 april  Paasmorgendienst met ontbijt,  

aanvang 10.00 uur 

  5 april  Leerhuis in de tuinkamer, 19.30 uur 

10 april  Koffieochtend in de tuinkamer,10.00 uur 

18 april   Kaarten maken in de tuinkamer, 13.30 uur 

18 april  Kerkenraadsvergadering, 20.00 uur 

26 april  Toerustingscursus in de tuinkamer, 19.30 uur 

26 april  Breek de Week, zie blz. 21 

  8 mei   Koffieochtend in de tuinkamer, 10.00 uur 

26 mei   Kunst en Tuinroute van 11.00 – 17.00 uur 
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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.  

 

 

De Paaskaars 
 

Een vredesduif, laurierblad en kelk; symbool van de Heilige Geest. 
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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 25 maart 

Steun voor kwetsbare 

gezinnen in Noord-

Oeganda. Armoede, 

ziekte en huiselijk 

geweld maken het 

leven van moeders in 

Oeganda zwaar. 

Mothers' Union, het 

vrouwennetwerk van 

de Orthodoxe Kerk, wil 

hier verandering in 

brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de 

jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele 

gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en 

zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met 

huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union 

samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar 

te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union 

voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met 

conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor 

voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun 

gezin, kerk en dorp. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van harte 

aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd. Helpt u mee om deze 

collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

 

Collectes Diaconie 

28 januari  € 43,20 

  4 februari  € 53,80 Avondmaal – Kerk in Actie 

11 februari  € 11,75 

18 februari  € 38,05 Kinderen op de vlucht 

25 februari  € 36,80 Project Schuldhulpmaatje 

  4 maart  € 22,40 Vrouwen in West-Papoea 

11 maart  € 53,80 Binnenlands Diaconaat  

Liefde die groter is dan ons hart 

 
Liefde die groter is dan ons hart, 

- als U er bent – 

wij roepen U om hulp 

omdat we niet weten 

waar we het anders zoeken moeten. 

Zie onze woede over 

zoveel onrechtvaardigheid 

in deze wereld, dit land, deze plaats 

zie ons verdriet over zoveel lijden 

zie onze schaamte over 

wat mensen elkaar aandoen 

zie ons berouw over alles wat we nalaten 

zie onze spijt over wat we niet opbrengen. 

Zie ons 

Liefde die groter is dan ons hart 

-als U er bent- 

wij roepen U om hulp 

omdat we niet weten 

waar we het anders zoeken moeten. 

Help ons onze ogen te openen 

voor wat ons te doen staat 
voor wat we kunnen doen, 

hoe klein en zonder betekenis het ook lijkt 

Geef dat niets ons weerhoudt 

aan het licht te brengen 
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wat gezien moet worden. 

Liefde die groter is dan ons hart 

Zie ons 

Help ons zien. 

Uit: 40dagentijdkalender Kerk in Actie 2018 

Postzegels en kaarten voor de zending 

Ook in 2017 zijn er in plaatselijke gemeenten weer dozen vol 

postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld. Vrijwilligers 

hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal 

uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan 

handelaren. De opbrengst in 2017 is €31.533,-. Een heel mooi bedrag! 

Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die met veel inzet en 

enthousiasme voor een mooie opbrengst hebben gezorgd voor Kerk 

in Actie en de GZB. Hiermee kunnen beide organisaties mensen 

ondersteunen hun leven waardevol te leven. Zo kan Li uit China naar 

school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven 

aan vrouwen in Papoea. Namens hen, hartelijk dank. In de hal van De 

Kapel staat een doos waar u postzegels en kaarten kunt inleveren. 

 

 

In Memoriam 
 

Jan Koster 
 

Wervershoof 16 juli 1930 - Lutjebroek 9 februari 2018 

 

Op 16 juli 1930 werd in Wervershoof een jongetje geboren in het huis 

van de koster, die Koster heette. In dat kostersgezin waren 

uiteindelijk drie kinderen: Johanna, Henk en Jan. 

Het leven van Jan is lange tijd sterk verbonden geweest met de kerk. 

Als zoon van de koster, hielp hij zijn vader bij diens werk in de kerk 

aan de Dorpsstraat in Wervershoof en als er op het kerkhof een graf 

moest worden gegraven, zag je die twee samen bezig. Jan was een 

man van weinig woorden. Zomaar wat gezellig kletsen over koetjes 

en kalfjes was niet zijn sterkste punt. Het moest wel echt ergens over 

gaan… en dan roerde hij zich wel. Jan en Nelly waren inmiddels 

getrouwd. Zij was vanuit Limburg in Hoorn terecht gekomen. Ze 

ontmoetten elkaar, trouwden en kregen 2 dochters: Wilma en Karina 
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en ze woonden respectievelijk in Onderdijk, aan de Hoekweg, waar 

Jan kantoor hield aan huis, vervolgens aan de Kleingouw en ten slotte 

aan de Viskuil. De Hervormde gemeente van Wervershoof fuseerde 

met die van Andijk. Jan kwam – samen met Nelly – ook op Andijk 

terecht en werd hier al vrij snel lid van de kerkenraad. Dat waren 

bijéénkomsten naar zijn hart. Daar ging het niet over koetjes en 

kalfjes. Daar kwamen zaken aan de orde, die hij belangrijk vond… 

daar ging het ook vaak over dingen die vertrouwelijk moesten 

blijven… en dan had je aan Jan Koster een goeie. Want hij is zijn leven 

lang een man van weinig woorden geweest. Jan is zijn werkzame 

leven begonnen als bouwer. In die tijd begon hij een avondstudie: Hij 

werd verzekeringsagent… assurantieadviseur zouden we tegen-

woordig zeggen. Tot zijn 67ste heeft hij dat werk gedaan. 

Jan en Nelly hebben hun dochter Wilma op 37-jarige leeftijd verloren. 

Het gezin van Karina en Jaap met kleindochter Lara was de zon in hun 

leven. In februari 2015 overleed Nelly en enkele maanden later 

verhuisde Jan naar Verpleeghuis St. Nicolaas in Lutjebroek, waar hij 

op 87-jarige leeftijd overleed. 

 

Woensdag 14 februari is er afscheid van Jan Koster genomen in De 

Kapel. Zondag 18 februari hebben we ter nagedachtenis lied 23c 

gezongen. 

 

‘Mijn God, mijn herder zorgt voor mij’  

 

   



17 

  

 

Kaarten maken 
 

Zoals in het vorige contact beloofd is, 

een mooi project zoeken voor de 75 

euro, de opbrengst van de verkochte 

kaarten. Omdat er in de 

Veertigdagentijd iedere week een 

collecte is van Kerk in Actie, die wel 

een extra steuntje kan gebruiken, 

hebben we gekozen voor “Geen 

kinderarbeid in de textielindustrie in 

India”. Hoewel kinderarbeid 

verboden is in India, werken 

duizenden kinderen onder zeer 

slechte omstandigheden in 

textielfabrieken. De organisatie SAVE 

spoort deze kinderen op en zoekt 

vervolgens met de ouders naar 

mogelijkheden om deze kinderen 

naar school te laten gaan. Dat leek 

ons een dankbaar project. 

De volgende woensdagen gaan we weer kaarten maken, 28 maart en 

18 april. 

 

Marijke de Jong 

 
(De kaart heeft als basis de omslag van Contact februari.) 

 

 

Van de Kerkenraad 
 

Notulen Kerkenraadsvergadering van 24 januari 2018. 

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

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

Tineke Doef. M.k.a. 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 Herman uit het boekje ‘In liefde 

weer mens worden’ van Phil Bosmans: Bouw maar voort. 

3. Eventuele gedenkwaardigheden. 
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Stilgestaan wordt bij het overlijden van gemeentelid Dirk Arijan 

Bakker op 22 januari 2018.  

4. Notulen bijeenkomst 13 december 2017.  

De notulen van de bijeenkomst van 13 december 2017 worden 

vastgesteld. 

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst. 

Op 31 januari is er in De Kapel het overleg met de PG Medemblik. Van 

Participatiecentrum de Baanbreker uit Enkhuizen is een bedankbrief 

ontvangen voor de in 2017 ontvangen bijdrage. De Aktiepuntenlijst 

wordt bijgewerkt. Op 14 maart a.s. wordt in De Kapel om 20 uur een 

voorlichtingsbijeenkomst gehouden i.v.m. het energieneutraal maken 

van het gebouw door aandelen te nemen in een participatieproject 

voor de plaatsing van zonnepanelen. De wijkavond voor alle wijken 

zal op 31 oktober a.s. worden gehouden in De Kapel.  

6. Invulling vacatures. 

Er zijn geen ontwikkelingen te melden. 

7. Nieuws van pastor Gert. 

Pastor Gert heeft zijn inbreng aan het papier toevertrouwd. Op de 

filmavond van 28 februari zal de film Lion worden vertoond. Gekeken 

wordt of er BumaStemrarechten verschuldigd zijn. De website van de 

kerk is ‘in de lucht’ en ziet er goed uit. Suggesties voor verbeteringen 

zijn welkom. Volgende vergadering komen we terug op de dan 

bekeken website. Op 21 maart komt Kees Posthumus met de 

voorstelling ‘Esther’ naar De Kapel. Omtrent de mogelijke pioniersplek 

van Julianadorp is weinig nieuwe informatie te melden. Er is daar nog 

niemand gevonden. Pastor Gert gaat binnenkort met de predikant 

aldaar in gesprek. Zelf denkt hij dat een HBO-studieopdracht voor ons 

meer zal kunnen opleveren maar dan moeten wij eerst formuleren wat 

wij willen/verwachten. Ons jeugd- en jongerenwerk kan van de 

studieopdracht wellicht profijt hebben. In de tijd voor Pasen wordt op 

14 februari een vesper gehouden o.l.v. Gertjan. De vraag of de 

opstelling van de stoelen bevalt wordt positief beantwoord. Door de 

uitvaarten en (rouw)begeleiding schiet het ‘gewone’ bezoek van de 

pastor er nu soms bij in.  

8. Werkgroep pastoraat. 

Hierover zijn geen mededelingen te doen. 

9. Werkgroep diaconaat. 

De kosterswoning staat te koop. Er wordt nog gekeken of nieuwbouw 

van een blokje twee onder een kapwoningen mogelijk is. Rentmeester 

Lingemans is bezig met grondaankoop voor belegging van onze 

diaconale gelden. Er is nog geen concreet voorstel. Ook voor gelden 
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van de kerkrentmeesters wordt een dergelijke belegging in gedachten 

gehouden. Dit teneinde de kerkelijke exploitatie bij de huidige lage 

rentestand toch enige armslag te geven. We staan stil bij het feit dat 

er nu nog maar 1 diaken is naast een administrerend diaken. Dit legt 

wel een zware druk. Gertjan heeft een wervend stukje geschreven 

voor Contact.    

10. Werkgroep jeugd en jongeren.  

In verband met de afwezigheid van de pastor zijn er geen 

mededelingen te doen. 

11. Werkgroep beheer. 

M.b.t. de bijeenkomst van 14 maart in De Kapel wordt een door 

Matthijs opgesteld artikel over de zonnepanelen in Contact geplaatst. 

Ook komt in de Andijker een artikel. De notulen van de vergadering 

van kerkrentmeesters van 10 januari 2018 worden v.k.a. De pastorie 

wordt op 12 februari overgedragen. Aktie kerkbalans start op 20 

januari. De verhuur van De Kapel loopt goed; er wordt steeds meer 

gebruik van ons kerkje gemaakt. Door tegenvallende rente-inkomsten 

teren we financieel in. Tot de verkoop van de pastorie zitten we krap 

in de liquide middelen. Voor de belegging van gelden oriënteren we 

ons op de meest geschikte bank qua voorwaarden, opbrengst en risico 

van de belegging. 

12. Rondvraag. 

Gertjan gaat naar het breed moderamen van de classis. 24 december 

werd het kinderkerstfeest gehouden. Wat breder van opzet ditmaal, 

nu we zelf zo weinig kinderen meer hebben in de kindernevendienst. 

Geconstateerd wordt dat voor de kerkdienst op de Eerste kerstdag de 

voorganger geen goede keus is gebleken. De liederenkeus was niet 

afgestemd op de kerst en het muzikale duo stelde zeer teleur. 

Daardoor was het ‘kerstgevoel’ afwezig in de dienst. De kerkenraad 

neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid. Voorts wordt 

geconstateerd dat wanneer een dienst verkeerd staat vermeld in 

Contact, die –om verwarring te voorkomen- niet gecanceld moet 

worden. Niet iedereen die Contact ontvangt krijgt een ook ‘bloemetje 

van de kerk’. Hans meent dat we ons zo wel minder breed maken. 

Matthijs tekent hierbij aan dat er mensen zijn die wel Contact krijgen 

maar geen kerkelijke bijdrage geven. Het blijft evenwel mogelijk om 

buiten de lijst om te handelen.  

13. Sluiting 

Herman sluit af met een gebed uit het boekje ‘Bidden om vrede’ van 

Huub Oosterhuis. 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes kerkrentmeesters 

28 januari  € 40,70 

  4 februari  Avondmaal, zie Diaconie 

11 februari  € 19,10 

18 februari  € 35,55 

25 februari  € 37,85 

  4 maart  € 25,10 

11 maart  € 38,50 

 

Pastorie in de Prinses Marijkestraat 

Hierbij willen wij u meedelen dat de kerkrentmeesters de pastorie in 

de Prinses Marijkestraat hebben verkocht. De aanleiding was dat de 

laatste huurders gingen verhuizen. Het was voor ons financieel niet 

aantrekkelijk de pastorie weer te verhuren. Er moest o.a. aan nieuwe 

eisen (astbestsanering) worden voldaan, wat veel geld zou gaan 

kosten, wat we nu beter kunnen besteden aan de kerk.  

 

 
 

Er moet namelijk groot onderhoud gedaan worden: de dakgoten zijn 

versleten, de kerkklok piept meer dan dat hij geluid geeft en de 

aankleding van de kerkzaal moet ook worden verbeterd i.v.m. de 

slechte akoestiek. Dit zijn de voornaamste redenen, waarom wij tot 

de verkoop van de pastorie zijn overgegaan. Wij hopen u hiermede 

voldoende geinformeerd te hebben  

 

Namens de kerkrentmeesters, Matthijs Beverloo 
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Kerkbalans 

De Actie Kerkbalans in onze gemeente is beëindigd en heeft dit jaar 

± €13.500,00 opgebracht. Hierbij willen wij u allen heel hartelijk voor 

uw bijdrage bedanken, vooral de kerkbalanslopers die door weer en 

wind op pad zijn gegaan en dit resultaat mede mogelijk hebben 

gemaakt. Op 13 februari kwamen de kerkbalanslopers in de tuinkamer 

bij elkaar om o.a. hun antwoordenveloppen in te leveren en hun 

bevindingen mede te delen, zodat wij volgend jaar deze actie nog 

beter kunnen laten verlopen. De Kerkbalans heeft dit jaar minder 

opgebracht dan vorig jaar; de opbrengst was toen €14.660,-. Wij 

hopen, dat er in de volgende jaren weer een opwaartse lijn zal zijn. 

 

Namens de kerkrenmeesters, Matthijs Beverloo  

 

Breek de week 
 

 
Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!” Iedereen die anders 

meestal alleen eet, is weer van harte welkom op donderdag 26 april 

2018. De maaltijd vindt plaats in “De Lichtboei”, Hoekweg 12. Dan 

kunt u weer genieten van een lekker drie gangen menu. U bent vanaf 

17.30 uur welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn 

€5,00. U kunt zich opgeven vanaf maandag 16 april via 

breekdeweekandijk@gmail.com of bij Gerda Gorter, tel. 592594 of 

Sjanni de Vries, tel. 720179. We hanteren geen “vaste gastenlijst” 

meer, dus opgave is echt noodzakelijk. Bel op tijd, want vol is vol. Als 

vervoer een probleem is, lossen we dat op. Samen eten is gezellig! 

Volgende Breek de Week maaltijden: 13 september en 8 november 

2018. 

 

Gerda Gorter, Sjanni de Vries, Clementine Bultsma, Jacquelien Vriend 

en Petra Keesman 

 

mailto:breekdeweekandijk@gmail.com
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Abdij Sion 
 

Abdij Sion, een klooster voor iedereen  

Waar eerst monniken woonden, is nu een oecumenische 

gemeenschap in wording: Abdij Sion in Diepenveen; de 

gereformeerde Mees te Velde is samen met de roomskatholieke Peter 

Dullaert een van de initiatiefnemers. Het is een plek waar mensen een 

tijdje kunnen verblijven en, dichter bij God, bij zichzelf bij de naaste 

en bij de natuur kunnen komen, net als de monniken destijds; dit kan 

men doen door gebed, contemplatie, stilte, eenvoud en handenarbeid. 

Iedereen is hier welkom: jongeren, ouderen, individuele gasten en 

groepen. Nieuw Sion wordt gedragen door een kleine 

kerngemeenschap, die daar permanent woont en samen met een 

groep “buitenleden” het getijdengebed gaande houdt. De groep 

mensen, die dit van de grond wil trekken komt uit verschillende 

kerken; wat hen bindt is dat ze oprecht willen leven met God in bidden 

en luisteren en dat ze dit samen met anderen willen doen. Nieuw Sion 

is een plek van retraite, waar je even uit de hectiek van het moderne 

bestaan tot rust kunt komen, kunt meebidden en werken. 

Een andere wereld  

Klokslag twaalf luidt de klok van de Abdijkerk. Ongeveer twaalf 

mensen haasten zich vanuit diverse gebouwen naar de kapel voor het 

getijdengebed.  

 

 
 

De bidders zitten op lange banken tegenover elkaar. Gebedsleider 

Peter Dullaert slaat op de gong en dan is het stil. Het getijdengebed 

kent een vaste opbouw van alleen of gezamenlijk bidden, luisteren 
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naar een Bijbellezing en het bidden van een psalm. Het kloosterleven 

kent al eeuwenlang het getijdengebed: zeven keer per dag bidden op 

vaste tijden en volgens een vaste structuur. Waar vroeger de 

monniken in eenvoud en zwijgzaamheid leefden, werkt nu de stichting 

Nieuw Sion aan een herbestemming van het klooster. Het uit 1890 

daterende complex is gigantisch, met lange gewelfde kloostergangen, 

eenvoudige slaapkamers voor de fraters en iets grotere voor de 

paters; de gasten verblijven in de voormalige gastenkamers van het 

klooster. 

Wierookvat 

Het gastenverblijf is onlangs gerenoveerd, maar de wat sombere 

werkkamer van de abt ligt er nog net zo bij als voor zijn vertrek. 

Ernaast bevindt zich zijn kleine privékapel. In 

de sacristie (kamer met benodigdheden voor de kerkdienst) voelt het 

alsof elk moment een frater binnen kan komen lopen, op zoek naar 

het wierookvat dat op de vensterbank is achtergelaten. Hetzelfde 

gevoel krijg je in de enorme kloosterkeuken die zijn laatste update in 

de jaren 50 lijkt te hebben gehad. Overal zijn grote ramen waar het 

zonlicht vandaag overvloedig door naar binnen schijnt. Zij kijken uit 

op de tuinen van het complex en op het lieflijke Sallandse landschap. 

Je mocht in dit voormalige Cisterciënzerklooster dan wel niet praten, 

maar de monniken konden hun ogen goed de kost geven. Je bent hier 

letterlijk in een andere wereld. Het ‘er zijn’ doet al iets met je.  

 

Bron: Jaenet van der Linden, zij liep een dag mee in het klooster 

 

Matthijs Beverloo    

 

Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur of anders vermeld.  

 
Zondag 25 maart Voorganger: Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer 
Palmzondag Organist: Dhr. Arie Heemsbergen 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

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

 Kinderkerk: Allen 
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 
 Klokkenluider: Dhr. Gerrit de Jong 
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Witte Donderdag 29 maart Voorganger: Pastor Gert Scholten 
Avondmaal Organist: Dhr. Andrew Orme 
aanvang 19.30 uur Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman 

 

 
Goede Vrijdag 30 maart Voorganger: Pastor Gert Scholten 
aanvang 19.30 uur Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

 

 
Stille Zaterdag 31 maart Voorganger: Pastor Gert Scholten 
aanvang 19.30 uur Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

 

 
Zondag 1 april Voorganger: Pastor Gert Scholten 
Pasen Organist: Dhr. Andrew Orme 
aanvang 10.00 uur Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman 
Lector: Mevr. Frieda Vlam 

Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 
 Klokkenluider: Dhr. Gertjan Kooiman 

 
Zondag 8 april Voorganger: Drs. Nettie Boon uit Assendelft 
 Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Dhr. Anne van Zanten 
 Klokkenluider: Dhr. Anne van Zanten 

 
Zondag 15 april Voorganger: Ds. Henry Frölich uit Badhoevedorp 
 Organist: Dhr. Arie Heemsbergen 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman 
Lector: Mevr. Janneke Ginjaar 

           Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 
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Zondag 22 april Voorganger: Drs. Carla Frederiks uit Enkhuizen 
 Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Mevr. Mirjam Vlugt 
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 
 Klokkenluider: Dhr. Gerrit de Jong 

 
Zondag 29 april Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

 Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 
 Klokkenluider: Dhr. Gertjan Kooiman 

 
Zondag 6 mei Voorganger: Drs. Janneke Ploeger uit Winkel 
 Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 
 Klokkenluider: Dhr. Gertjan Kooiman 

 
Zondag 13 mei Voorganger: Ds. Johan Moens uit Breezand 
 Organist: Dhr. Hessel Kluiwstra 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Lector: Mevr. Frieda Vlam 
            Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 
 Klokkenluider: Dhr. Gerrit de Jong 

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

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

           Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 
        Klokkenluider: Dhr. Hans Hoogervorst 

 



26 

  

 

Leerhuis en Toerustingscursus 
 

Leerhuis 

Voor het nieuwe seizoen komen we op 

donderdag van 19.30 tot 21:00 uur 

bij elkaar in de tuinkamer. Mocht u 

aan willen sluiten: welkom! Wij 

gaan delen van het Thomas-

Evangelie lezen. Op 5 april lezen 

we verder. Voor mei en juni 

plannen we met elkaar. 

 

Toerustingscursus 

De eerstvolgende toerustings-

cursus is op donderdag 26 april, 

van 19.30 tot 21.00 uur in de 

tuinkamer. We lezen ter voorbereiding 

steeds een hoofdstuk uit ‘In Gesprek’. Als 

u mee wilt doen: vraag even waar we zijn gebleven. 

 

 

Langs ’s Heren wegen 
 

Aan de oostkant van de eeuwenoude rivier de Zaan, op korte afstand 

van het water, ligt de Sint Bonifatiuskerk van Zaandam. De Rooms-

katholieke kerk uit het jaar 1900 is een rijksmonument. De kerk heeft 

een gedrongen vierkante toren en een gaaf en kleurrijk neogotisch 

interieur. 

 

Door de hoge grondwaterstand in Zaandam raakten de gewelven 

onder de kerk zorgelijk aangetast. Eind december 2012 zakte de vloer 

plotseling in en het gebouw moest per direct worden gesloten. De 

monumentale tegeltjes van het middenpad en de beide zijpaden 

werden verwijderd voor hergebruik en er werden stalen heipalen in de 

vloer geperst. 

 

Sinds september 2016 heeft de Sint Bonifatius een nieuwe vloer. 

Deels voorzien van een blauwwit tegelkunstwerk van grafisch 

ontwerpster Hansje van Halem. Aan de ene kant werd ze 

geconfronteerd met de uitdaging om iets geheel nieuws toe te voegen. 
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En –anderzijds- om haar hedendaagse op computertechniek 

gebaseerde beeldtaal in te passen in het sobere, strenge neogotische 

stijlbeeld en de ruimtelijke sfeer van de kerk. 

Het werd een glooiend lijnenspel in een zachte kleur blauw, rigoureus 

doorsneden door het in de oude staat teruggebrachte middenpad van 

bewaarde tegeltjes. Het blauwe lijnenpatroon is uitgevoerd met bijna 

10.000 tegeltjes van een vierkant formaat. Het geheel roept de relatie 

op met water, de rivier de Zaan, doopwater, levenswater, doortocht 

door de dood et cetera. Water met het gerestaureerde tegelpad als 

symbolische brug of doorgang. 

 

 

Bij bezoek aan de kerk, tijdens een wandeling, werden we rondgeleid. 

Opvallend was dat het denken in nieuwe beelden toch een lastig iets 

is. Wat de een mooi vindt hoeft voor de ander niet zo te zijn. Of zou 

het kunnen dat je liever alles bij het oude wilt laten… Hoe dan ook, ik 

vind het een prachtige verbeelding van een hoopvol 

geloofsperspectief. Wat wordt onderstreept met het gedicht ‘Over 

water lopen’ van Henk Fonteijn. Uit: Dichter bij Elkaar, gedichten over 

levende relaties. 
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Zomaar overboord gesprongen, 

ongelofelijk, 

godsonmogelijk, 

zomaar over ’t water lopend 

ging ik Jezus tegemoet. 

Altijd gedacht dat dat niet kon, 

ik waande me een godenzoon. 

Tot ik de golven zag 

en wist dat ik op eigen kracht 

toch niet zou overleven. 

Toen heeft Hij mij de hand gegeven 

net toen ik zonk 

- de zoveelste die hier verdronk - 

ik mocht het leven weer beginnen  

en samen liepen we de haven binnen. 

 

 

Wiebe de Bruin 

 

 

Planten uit de Bijbel 
 

De ‘ezov’, wat in de Bijbel wordt vertaald met hysop, is een van de 

meest voorkomende planten in het Midden-Oosten. Rond Pasen 

verschijnen er kleine witte bloemetjes aan de takken. 

 

De takken verliezen in deze tijd hun buigzaamheid en ze worden hard. 

De hysopstruik valt niet op: de plant wordt niet groter dan ongeveer 

een meter en is het symbool van bescheidenheid en nederigheid. In 
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Psalm 51 spreekt David het gebed uit waarin hij God vraagt hem met 

hysop te reinigen. Rondom Pasen krijgen bloemetjes van de plant een 

sterk absorberende werking. De Israëlieten konden de takken 

gebruiken om het bloed van het Paaslam te smeren aan de 

deurposten. De kleine takjes waren ook geschikt om iets te 

besprenkelen voor ceremoniële doeleinden. De hysopplant wordt ook 

genoemd in Johannes 19 vers 29: Er stond een kruik vol zure wijn; zij 

staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel 

en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen 

had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. 

NBGvertaling 

 

Ingezonden stukken 
 

Kunst & Tuinroute 

Zaterdag 26 mei vindt er weer een Kunst & Tuinroute plaats. Dit jaar 

hopen we natuurlijk weer op een prachtige dag, waarin we mooie 

tuinen kunnen bezichtigen en de creativiteit van onze dorpsgenoten 

kunnen bewonderen. Elk jaar doen er weer veel mensen aan mee. We 

hopen dit jaar ook weer op een hoge opkomst. Heeft u een mooie tuin 

die de moeite waard is om te bezichtigen?  

 

 
 

Bent u creatief en vindt u het de moeite waard om dit te laten zien? 

Geef u dan snel op voor 1 April en dit is geen grap! Want we willen er 
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weer een mooi dorpsgebeuren van maken en daar hebben we u voor 

nodig. U kunt u creatieve dingen in uw eigen tuin laten zien, maar is 

dit niet mogelijk dan zoeken wij voor u een plek. Laat dat dus geen 

belemmering zijn. De Kunst & Tuinroute begint om 11.00 uur en duurt 

tot 17.00 uur. Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij  

Claudia de Kroon, tel. 592619, e-mail: kunstentuinroute@gmail.com 

 

 

Zingend de lente in 

Matineeconcert Antonín Dvořák door Oratoriumkoor “Stem en Snaren”  

Uitgevoerd wordt de Mis in D van Antonín Dvořák en zes korte 

liederen van Dvořák in een bewerking voor vierstemmig koor door 

Leoš Janáček, onder leiding van dirigent Marcel Joosen met aan de 

vleugel Alexander Koeznetsov.  

 

 
 

Antonín Dvořák werd wereldberoemd door zijn composities waarin hij 

Tsjechische en Slavische volksmuziek wist te vertalen naar de muziek 

van de negentiende-eeuwse romantische stijl. De eenvoudige maar 

hartverwarmende ‘Mis in D’ voor koor, solisten en slechts orgel als 

begeleiding toont Dvořák op z’n puurst. Stem en Snaren zal in deze 

uitvoering zowel de koor- als solistenpartijen zingen met een vleugel 

als begeleiding.  

Leoš Janáček koos een zestal duetten, gebaseerd op de Moravische 

volkspoëzie en -muziek uit een reeks die Dvořák componeerde onder 
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de titel Klänge aus Mähren (Moravische Klanken) en bewerkte deze 

voor gemengd koor. Stem en Snaren zingt alle zes duetten: Sechs 

Klänge aus Mähren. Tussen ‘Mis in D’ en ‘Sechs Klänge aus Mähren’ 

zal als intermezzo nog een unieke uitvoering worden gegeven: Marcel 

Joosen zal samen met Alexander Koeznetsov een tweetal ‘quatre 

mains’ (vier handen) nummers spelen uit Dvořáks “legenden – opus 

59”. 

 

Waar:  Westerkerk, Westerstraat 138, 1601 AN in Enkhuizen  

Wanneer: Zaterdag 21 april 2018 

Aanvang: 16.00 uur 

Kerk open: 15.30 

Kaarten:  €15.- in de Westerkerk op 21 april 

Voorverkoop €13,50 

 

Voorverkoopadressen 

De Wit muziekhandel en Boekhandel Smit, Enkhuizen 

Bruna Streekhof, Bovenkarspel 

Mw. Z. Nijdam-Tuinder, Andijk - 0228-591503 

Mw. I. Lucassen-Weijland, Wervershoof - 0228-582194 

 

Zie ook: www.stemensnaren.nl  

Meer informatie via: informatie@stemensnaren.nl  
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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 

av.debruin@quicknet.nl 

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 

 

Rabobank  NL14RABO0302407294 

Prot. Gem. Andijk–Wervershoof i.w. 
 

 


