
De bijentuin 

 

Door de raten van de tijd 

zingt uw honingzoete wind.  

 

Hoor de bijenkorven gonzen: 

mijn adem draagt jouw naam. 

 

Was ik een boom aan het water 

dag en nacht zou ik ruisen: 

mijn adem draagt uw naam. 

 
Anton Ent, liedboek blz. 420 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Foto omslag: R. Dijkstra    
Augustus  2015 – DettiFoss - IJsland 
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36e jaargang nummer 5 

8 september 2018 

 

Voorwoord 
 

Spoedbericht aan God 

Maak eerst deze envelop open 

van ons ongeduld. 

Lees eerst dit spoedbericht 

van ons ongeluk. 

Het moet er nu echt van komen 

dit is een haastklus. 

Dit is urgent en dit is dringend 

ik heb niet alle tijd. 

  

Ze zeggen wel dat ik moet doorgaan met hopen, 

maar de hoop heeft zijn tijd gehad. 

Ik kan niet eeuwig aan de gang blijven, 

ik houd dit niet vol, ik geef het op. 

Maak dan een eind aan al het gelazer 

dat mensen elkaar aandoen. 

Dat geweld van de haat 

die pijn van eenzaamheid. 

Het verdriet van verlaten 

dat we oplopen in ons bestaan.  
 
Naar Psalm 70 
Uit: Een knipoog van U zou al helpen  
Bij iedere psalm een gedicht van Karel Eykman   
 

Herman Groothedde  

 

 

 

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m 

donderdag 8 november  >>> jangorter58@gmail.com 
 

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

Meditatie bij de startzondag ‘Wie zeg jij dat Ik ben?’ 

Terwijl ik dit schrijf is het nog vakantie. Nadenken over het thema 

voor de startzondag is geen straf voor mij. Want ook ‘vacare’, vrije 

ruimte om te dromen, te mediteren. De vraag die Jezus stelt lijkt wel 

een mini-enquête. 1. “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” 2. “Jullie, 

wie zeggen jullie dat Ik ben?” 3. “Wie zeg jij, dus u en ik, dat Ik ben?” 

De eerste vraag is nog op afstand. Het gaat niet over ons, over u en 

mij, maar over de opvatting van de mensen. En wat dat betreft zijn 

ze verdeeld. De één zegt dit, de ander dat: Johannes de Doper, Elia, 

een van de oude profeten is opgestaan. Hij is een van de profeten. De 

tweede vraag komt dichterbij, want dat is een geloofsvraag. Een 

geloofsvraag rechtstreeks gesteld aan zijn leerlingen. Jezus verwacht 

van zijn leerlingen, de apostelen, een beter antwoord. Zij kunnen het 

immers weten. Petrus zegt dan: “Jij bent de Christus. Jij bent de 

Gezalfde, de Zoon van Hem die wij liefde noemen.” Maar Jezus voelde 

in dit antwoord meteen een tegenwind, die Hem tegemoet blaast, de 

wind van zelfzucht: Hij de gezalfde, van God, gaat er iets aan doen. 

Hij gaat ons bevrijden van… noem maar op, van de macht van de 

Romeinen, van hongersnood, van verdeeldheid. Hij gaat ons bevrijden 

van ziekte en tegenslag, van honger in de wereld, van verscheurdheid 

en dat kan ieder verder voor zichzelf invullen… Die geest moet worden 

uitgedreven en daarom verbood Hij hun nadrukkelijk dit aan iemand 

te zeggen.” En dan komt het: “Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Dan zijn 

wij zelf in het geding. Wie zegt u, die dit leest, wie Ik ben? Wie zegt 

u dat Hij is? Het komt steeds op die ene vraag neer: Wie zeg jij nou 

wie Jezus is? Wie ben Ik voor jou? En ook: wie zijn wij voor elkaar? 

Wij die ons naar Jezus durven noemen? Onmogelijk om deze vraag 

theoretisch te houden. Op afstand te houden. De vraag wordt verlegd 

naar de vraag van de medemenselijkheid. Dit is het directe contact, 

mens tot mens, het gelaat van de Ander: wie zie jij voor je? Wat voor 

oproep gaat daarvan uit? Zien we elkaar nog wel werkelijk in deze 

tijd? Hoe verhoudt het ‘gezien worden’ zich tot ‘omzien’ naar elkaar? 

Wat we ook voor antwoord geven, het zullen zoekende, stamelende 

woorden zijn. Fijn. Dan blijven we in gesprek. Dan is er geen ‘laatste 

woord’. Toch mag het duidelijk zijn. Onze weg als gemeente en als 

gelovige is een weg achter Jezus. Het gaat om werkelijk goed doen, 

tof zijn. Het woordje tof in de Bijbel voor het eerst als het licht 

geschapen is. Werkelijk goed zijn, tof zijn is licht zijn. Licht 
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verspreiden. Dat is niet zonder risico. Zegt Jezus. En hij heeft het aan 

den lijve ervaren. Eugen Drewermann heeft het heel scherp gezegd. 

Iemand die een beetje goedheid in deze wereld wil brengen, stoot 

vaak op vijandschap, afwijzing, ja zelfs op dodelijke haat. Hij zal dat 

automatisch uitlokken, en daaraan valt inderdaad volstrekt niet te 

ontkomen. Daar niet van willen weten is een satanische verzoeking. 

 

 
 

We starten ons nieuwe seizoen. We proberen dat te doen in het spoor 

van Jezus. De blijdschap en de aarzeling daarvan worden heel goed 

uitgedrukt in een wat oud lied. Een lied dat regelmatig gezongen 

wordt in onze Kapel: wij gaan weer verder! Een prachtig lied voor een 

gemeente onderweg. Een herstart kan niets anders zijn dan weer te 

zeggen: Jezus ga ons voor als wij weer verder gaan. Stap voor stap. 

 

Pastor Gert 

 

Wij gaan weer verder,  

vol van hoop op ongebaande wegen 

met onze droom op hinderloop 

de meeste feiten tegen. 

De onrust houdt ons op de been 

en doet ons verder reizen, 

een stem die klinkt door alles heen 

een God niet weg te prijzen. 
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Zijn woord houdt aan in ons gemis 

dat alles kan verkeren, 

dat vrede hier bestaanbaar is 

en onrecht om te keren 

Hij doet ons kiezen voor de mens 

bedreigd, verarmd, vergeten. 

Hij voert ons naar de laatste grens 

om van elkaar te weten. 

Sjaloom, geluk op deze reis. 

Het duurt misschien nog eeuwen 

maar twijfel niet meer aan de wijs: 

'het lam huist bij de leeuwen!' 

 

Pastor Gert 
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Van de Pastor 
 

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

muziek maken, een paar dagen weg. Ik zal wel zien.” Dit schreef ik 

voordat de vakantie begon. Het is uiteindelijk ongeveer zo gegaan. 

Ongeveer. Want de 1e week van augustus ben ik blijven werken. 

Loslaten blijkt niet makkelijk te zijn. Maar het was goed. Ook het 

ziekenhuis heb ik in dezelfde periode even losgelaten. De eerste dagen 

kon ik het niet laten: toch inloggen en mijn e-mail lezen. Alsof het 

allemaal zonder mij niet gewoon doorgaat. Ach…, ik doe mijn werk 

met plezier. Jozien en ik zijn een paar dagen in Twente geweest, vlak 

bij de Duitse grens. Veel gefietst. In Duitsland naar een Lutherse 

kerkdienst geweest: als oud-leraar Duits en Lutheraan kruipt het 

bloed waar het niet gaan kan ☺. Het was een mooie viering. Fijn om 

in de achterste bank te gaan zitten, te luisteren, te zingen en stil te 

zijn. Hoogtepunt was een bezoek aan het museum van Ton Schulten. 

Een kathedraal van kleur en licht. De kleur, de gloed en glans, de 

vorm, de emotie en beleving. Dat is de wereld van deze kunstenaar. 

Een lief mens uit Ootmarsum. Zijn werk, inmiddels wereldwijd 

bekend, betovert je. Vormen, kleuren en paradijselijke composities 

die rust bieden. Emotioneel en vooral zó prachtig van uitstraling.  

Als liefhebber van oude muziek heb ik ook een paar concerten 

bijgewoond in Utrecht. De focus van het festival oude muziek lag op 

de onderbelichte 14de en de 15de eeuw, de periode van de vier 

Bourgondische hertogen. Hun kunstminnende hof vormde de 

bakermat van de Frans-Vlaamse polyfonie die Europawijd 

toonaangevend werd. Nu eens niet de grote namen van de 16de eeuw 

– Palestrina, Lassus en De Monte –, wel tot nu toe onbeminde 15de-

eeuwers als Grenon, Tapissier en Vide. Prachtige muziek. Mooie 

kerken. Ruimte. Klank. Stilte. Een heerlijke ervaring. 

Het klussen en opruimen is ook goed gelukt. Kortom: mijn vakantie is 

geslaagd en ik heb zin om weer te beginnen.  

 

Wilt u dat een ouderling of ik bij u op bezoek kom?  

Laat het even weten! Dan maken we een afspraak.  

 

Heeft u gelezen wat er in Contact stond over de kerkenraad? Volgend 

jaar komt ruimte voor u om zitting te gaan nemen in onze kerkenraad! 

Als u belangstelling heeft, geef dat dan aan één van de 

kerkenraadsleden door. We hebben u nodig! Want zonder u, met uw 
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bijdrage, ideeën en enthousiasme, kunnen we niet. ‘Ambtsdrager’ 

klinkt wellicht zwaar. Maar zo is het in de praktijk niet. U bent niet 

alleen. Wij werken samen en ook de gemeente ondersteunt. Op veel 

verschillende manieren. Tevens is het ook leuk om met elkaar vorm 

te geven aan de gemeente en na te denken over alle mogelijkheden 

die er in de toekomst zijn. De ambtsdragers worden bevestigd voor 

vier jaar, maar dat moet geen drempel zijn. Als u vier jaar te lang 

vindt, dan mag het ook korter. Uiteraard kunt u ook op een andere 

manier de gemeente ondersteunen, als u liever geen zitting wilt 

nemen in de kerkenraad. Kom eens praten over uw wensen, ideeën, 

mogelijkheden. Bel mij, spreek mij aan. Of één van de 

kerkenraadsleden. Het leuke van De Kapel is dat er ruimte is voor uw 

inbreng.  

 

Inloop 

In de week van 29 oktober (herfstvakantie) ben ik in Rome.  

Dan is er geen inloop. 

 

Pastor Gert 
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Startzondag 2018 
 

Startzondag 2018: “Een goed gesprek” 

Op 9 september beginnen we aan een nieuw seizoen in onze 

gemeente. De dienstenorganisatie van PKN reikt daarvoor dit jaar het 

thema 'Een goed gesprek' aan. 

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

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

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

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

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

buren wellicht. 

 

‘Een goed gesprek’ is het thema voor de startzondag 2018. Bij uitstek 

een zondag waarop u iemand kunt uitnodigen mee te gaan naar de 

kerk! Om een kennis te laten proeven aan sfeer in onze Kapel.  

 

Wij kiezen voor een ochtenddienst, gevolgd door een High Tea. 

Tijdens deze – vooral gezellige – ontmoeting met elkaar houden wij 

een gesprek aan de hand van een voorwerp. U mag (er hoeft helemaal 

niets) aan de tafel waaraan u zit met elkaar in gesprek gaan. Het 

verzoek aan u is om iets mee van huis te nemen wat voor u van 

betekenis is voor uw geloof / levensbeschouwing / manier waarop u 

in het leven staat. Een voorwerp, een afbeelding of foto, een 

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

 

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

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

 

 

 

Wintermarkt 
 

Zaterdag 17 november houden we onze jaarlijkse wintermarkt. Als 

vanouds bieden we weer van alles te koop aan: kaarsen, 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 

staan weer voor u klaar, aangevuld met fruit, kortom teveel om op te 
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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 17 

november 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 15 en vrijdag 

16 november 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 (bij geen gehoor 0228-593200). 

Bij voorbaat onze hartelijke dank en graag tot ziens op 17 november. 

 

Namens het marktteam, Trude Leegwater en Roel Doef  
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Kaarten maken in de Tuinkamer  
 

We gaan weer beginnen met kaarten maken, en 

wel op de volgende woensdagen: 

 
17 en 31  oktober  

14 en 28  november 

 
We beginnen om 13.30 in de tuinkamer en een 

ieder is welkom om mee te doen. 
 
Namens de kaartenmaaksters, Marijke de Jong 
 

 

 

Verjaardagen 
 

17 september  Mevr. T. Kok-Waker   geb. 1934 

    

30 september  Mevr. A. Mantel-Heemsbergen geb. 1934 

    

  1 oktober  Mevr. A. Brinkman   geb. 1944 

   

  7 oktober  Mevr. C. de Blank-Holland  geb. 1942 

    

  9 oktober  Dhr. W. Mantel   geb. 1934 

    

10 oktober  Mevr. M. Hak–Kay   geb. 1929 

    

12 oktober  Mevr. N. Wijdenes-de Ruiter geb. 1931 

    

15 oktober  Dhr. J.L. van de Gruiter  geb. 1937 

    

24 november   Mevr. I. Maret–Kort    geb. 1939 
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Chassidische vertelling 
 

Chassidische vertelling –  

afsluiting kerkenraadsvergadering op 18-07-2018 

 

Een boetepreek 

Toen rabbi Schmelke van Nikolsburg op de vooravond van de Grote 

Verzoendag in zijn gebedsmantel gehuld het bedehuis betrad, riep hij 

op het pad van de ingang naar de ark met luider stemme de 

Schriftwoorden: ‘Want op deze dag wordt verzoening voor u gedaan 

om u te reinigen van al uw zonden, voor Hem wordt gij rein’, en 

daarna uit de Misjna de spreuk van rabbi Akiba: ‘Voor wie reinigt gij 

u en wie maakt u rein? Uw Vader in de hemel’.  

 

 

 
Solitudine - Schilderij van Marc Chagall 

 

Al het volk brak in tranen uit. Toen hij voor de ark stond, sprak hij: 

‘Weet dan, o broeders mijns harten, dat de kern der omkering het 

prijsgeven van uw leven is. Wij zijn immers van het zaad van 

Abraham, die zijn leven prijs gaf om de Naam van de Gezegende te 

heiligen en zich in de kalkoven liet gooien, en van het zaad van Izaäk 
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die zijn leven prijs gaf en zijn nek op de altaarsteen neerlegde – vast 

en zeker zijn zij onze voorspraak bij onze Vader in de hemel op deze 

heilige en gevreesde dag des gerichts. Maar ook zullen wij in hun 

sporen treden en hun werken navolgen en onze levens prijsgeven ter 

heiliging van de Naam van de Gezegende. Laten we dan met grote 

liefde zijn machtige Naam verenigen en heiligen en laten wij allen 

samen met deze intentie het  ‘Hoor Israël’ spreken’. En wenend sprak 

al het volk gezamenlijk: ‘Hoor Israël, de Heer is onze God, de ene 

Heer!’ Vervolgens ging hij verder: ‘Lieve broeders, nadat het ons 

vergund werd Zijn Naam met grote liefde te verenigen en te heiligen 

en wij ons leven hebben prijs gegeven en onze harten rein geworden 

zijn voor de dienst en de vreze van de Gezegende, moeten wij nu ook 

ons aller zielen verenigen. Alle zielen zijn uit één wortel, alle 

gehouwen uit de troonbodem Zijner Heerlijkheid, een deel van de 

hemelse Godheid. Zo willen wij ook allen op aarde één worden en 

zullen de twijgen weer op de wortel gelijken. Hier staan wij allen rein 

en zuiver om onze zielen te verenigen en nemen het gebod op ons: 

‘Heb uw naaste lief als uzelve’. En hardop herhaalde al het volk: ‘Heb 

uw naaste lief als uzelve’. 

 

Dan sprak hij weer verder: ‘Nu het ons vergund is zijn grote Naam te 

verenigen en te heiligen en ook onze zielen, deel der hemelse 

Godheid, te verenigen, trede de heilige Thora als onze voorspraak op 

voor onze Vader in de hemel. Aan alle volken en talen heeft God ze 

eens aangeboden; wij alleen hebben ze echter aangenomen en 

roepen: ‘We doen het’, en pas daarna: ‘Wij horen het’. Dus is het 

betamelijk dat zij genade en erbarming afsmeken van onze Vader in 

de hemel op deze heilige en vreselijke dag des gerichts’. En hij opende 

de deurtjes van de Ark. 

 

Vervolgens sprak hij voor de open Ark de belijdenis van zonden uit en 

met groot geween herhaalde al het volk woord voor woord. Dan hief 

hij de wetsrol en terwijl hij die in zijn handen omhoog hield, sprak hij 

tot de gemeente over de zonden van de mens. Tenslotte echter zei 

hij: ‘Weet dat het wenen dat op deze dag vernomen wordt, als daar 

droefenis in is, geen zegen wegdraagt; want de Sjechina (inwoning 

Gods) woont niet in zwaarmoedigheid, doch alleen in de vreugde aan 

de Wet. En ziet geen vreugde is groter dan die van deze dag, daar het 

ons wordt gegeven alle kuiperij van ons hart weg te doen door de 

kracht der omkering, en onze Vader in de hemel nader te komen, 

wiens hand uitgestrekt is om te ontvangen wie zich bekeert. Daarom 
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moet alle wenen van deze dag vreugdevol wenen zijn – zoals 

geschreven staat: ‘Dient de Heer met vreze en jubelt met beving….! 
(Ps. 2:11) 
 
Uit: Martin Buber, Chassidische Vertellingen – 1967  
Service B.V. Katwijk aan Zee – Blz.: 214–216. 
 

Ingezonden door Gertjan Kooiman 
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De Rietvinkhuisjes 
 

De Rietvinkhuisjes - Diaconie-geschiedenis  

Deze foto brengt drie huisjes van de Nederlandse Hervormde Kerk in 

beeld. Deze waren bedoeld voor de behoeftigen van de 

kerkgemeenschap. In de volksmond werden het wel de 

“armenhuisjes” genoemd. Waar nu in Wervershoof de Slotlaan begint 

maakte de weg een bocht in oostelijke richting, als gevolg van een 

dijkdoorbraak. In die bocht stond de brandstofhandel van Jaap 

Koomen. Meteen voorbij de bocht stonden deze drie woninkjes, onder 

aan de Lagedijk, gevolgd door nog vier huisjes. Tot de afgraving van 

de Bulledik in 1929 was dit nagenoeg de enige bebouwing aan de 

oostkant van de Lagedijk, de latere Simon Koopmanstraat. Dit buurtje 

vormde de oorspronkelijke “Vinkenbuurt”, een naam die ongetwijfeld 

nauw samenhangt met de naam van de armenhuisjes “De Rietvink”. 

Op de huisjes hangt hier al het bordje onbewoonbaar verklaarde 

Woning. In 1958 zijn de huisjes gesloopt. (Skriemer 2-1998) 
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Agenda 
 

10 september  Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur 

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

zie blz: 34 

20 september  Leerhuis, 19.30 uur in de tuinkamer 

26 september  Filmavond, zie blz: 23 

27 september  Toerusting, 19.30 uur in de tuinkamer 

28 oktober  Karibu-concert Emmy & the Bluegrass Pals 

   aanvang 15.00 uur, zie blz:35 

17 november  Wintermarkt in en om De Kapel, zie blz:9 

22 november  Gemeente-avond in De Kapel,  

meer info Contact november 

25 november  Eeuwigheidszondag 

 

 

 

In Loop 
 

Velen hebben het begrepen: 

u bent welkom. Tot mijn plezier merk 

ik dat u binnenkomt wandelen, elkaar 

spreekt en ook komt met concrete 

vragen. Fijn. U mag mij ook bellen of 

mailen als u een bezoek op prijs stelt. 

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.  

 

 

Pastor Gert 
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Vervoer naar de kerk 
 

Er zijn mensen die, vanwege uiteenlopende redenen 

niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor hen 

is er de mogelijkheid om van en naar de kerk gebracht 

te worden. Mensen die hiervan gebruik willen maken 

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

kunnen zich wenden tot de coördinator van het kerkvervoer: 

 

Anne van Zanten tel: 591201 

 

Parkeren is zondag mogelijk op de parkeerplaats van Pop Vriend.  

 

Hulpverlening Westfriese Kerken 
 

 
 

Crisis? 
Is het even crisis… in je financiën? in je relatie? in je koelkast? HWK helpt 
je eruit! We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, 
kosteloos en zonder wachttijden.  
Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl 

Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is 
een gezamenlijk initiatief van alle Westfriese diaconieën en PCI’s. 
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 
 

 

 

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

Kerk in Aktie op Lombok 

Na de eerste aardbeving op Lombok was er vooral gebrek aan 

hygiënepakketten. Na de tweede beving van zondag, die veel 

zwaarder was en meer impact had, is er eigenlijk een tekort aan alles 

op het Indonesische eiland. Zover nu bekend zijn er 460 doden en 

1350 gewonden. 350.000 mensen zijn dakloos geraakt. De schade 

bedraagt 300 miljoen. 

Via een lokale partner biedt Kerk in Actie eerste hulp door middel van 

gezondheidschecks, wasmiddelen en drinkwater. Onze Diaconie heeft 

€200,00 overgemaakt.  

Dakloos In het rampgebied zijn 350.000 mensen dakloos. Vooral arme 

bewoners van het eiland, van wie de huizen niet stevig gebouwd 

waren, zijn nu alles kwijt. De partners van Kerk in Actie zetten zich 

volop in voor slaapplekken, dekens en zeilen om onder te slapen. 

Daarnaast bieden we medicatie, eten, drinken en zeep. Daarbij wordt 

al eerste gekeken naar de meest kwetsbaren, vrouwen en meisjes, 

kinderen jonger dan vijf jaar, ouderen en mensen met een handicap. 

Steun de slachtoffers op Lombok.  
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Helpt u mee om de getroffenen op Lombok eerste hulp te verlenen? 

Maak dan uw bijdrage over op:  

NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. 'Slachtoffers Lombok’.  

 

Hartelijk dank! 

 

 

Collecte 14 oktober 

Leven van visserij in Nepal. De grond in de bergachtige Rukum-regio 

in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar 

voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden 

is er gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 

35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. In de 

Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken 

van vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale markt. Samen met 

United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun 

inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het 

Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft 

advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen 

is en over de verkoop van de vis. De UMN geeft trainingen aan de 

bevolking rond het meer om op de beste en meest duurzame manier 

vissen te kweken. 

 

 
Daarnaast ondersteunt UMN hen ook bij het verbouwen van groente 

en fruit tijdens de maanden dat landbouw wel mogelijk is. Ze trainen 

mensen om hun eigen bedrijf op te zetten. Zo zijn in de afgelopen 

jaren mensen begonnen met het opzetten van een geiten- en een 

groentebedrijf. Dankzij de ondersteuning op het gebied van landbouw, 
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visserij en toerisme, stijgen de inkomsten en kunnen 1600 mensen 

het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Steun dit werk! 

 

 

Collecte 28 oktober  

De kerk als goede buur. In Oekraïne heerst grote armoede, 

veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het 

oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder 

dan €50.- per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie 

en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben 

daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede 

Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale 

kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp 

voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge 

predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast 

is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze 

Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht 

lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale 

initiatieven op te zetten. Lviv is een stad in Oekraïne 

 

 
 

 

Najaarscampagne kerk in Actie, collecte 23 en 30 oktober 

Versterk de kerk in het Midden-Oosten. Vandaag staan we aan het 

begin van een actieweek voor de kerk in het Midden-Oosten. Kerken 

in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen 

na zeven jaar oorlog groot. Veel gebouwen zijn verwoest en 

tweederde van de kerkleden is gevlucht voor oorlog en geweld.  
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Blijven geloven in delen. Tijdens de gevechten bleven de 

achtergeblevenen trouw samenkomen om te bidden. Voor hen is het 

leven een dagelijkse strijd om te overleven. Hun huizen liggen veelal 

in puin, er is nauwelijks onderwijs, onvoldoende werk en een tekort 

aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn 

er tekenen van hoop en krijgen mensen voedselpakketten, onderdak 

en onderwijs. Kerken in Syrië blijven geloven in delen en hebben onze 

steun hard nodig. Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van 

hoop te zijn.  

Najaarscampagne. Deze kerken, in het gebied waar het christendom 

ooit begon, hebben ons gebed en onze steun hard nodig. Helpt u ook 

mee? Samen zijn we de kerk in actie en verbonden met de kerken in 

het Midden-Oosten. Kerk in Actie roept u op om de kerk daar niet te 

vergeten. De nood blijft onverminderd hoog. Niet alleen om de ergste 

nood te lenigen, maar ook om voorzichtig weer te werken aan een 

toekomst. 

 

Zo kunt u het werk ondersteunen: 

• een hygiënepakket voor vrouwen  

(ondergoed, maandverband, zeep, shampoo) kost €17.- 

• een rugzak met schoolspullen is €23.- 

• een matras kost €50.- 

• voor €150.- krijgt een gezin een kledingpakket  

• voor €200.- een pakket met huishoudelijke artikelen 

• met €296.- volgt een vrouw een vakopleiding  

• voor €329.- krijgt een gezin een maand lang warme maaltijden 

 

 

Zending zomercollecte, bedankt! 

Hartelijk dank voor uw collecte afdracht via onze website. We mochten 

op 16-08-2018 een bedrag van € 100.- van u ontvangen ten behoeve 

van Zending zomercollecte. Graag willen wij u hartelijk danken voor 

deze gift. Via deze e-mail willen wij onderstrepen dat we erg blij zijn 

met uw arme betrokkenheid bij ons gezamenlijk werk dat wij namens 

alle plaatselijke gemeenten mogen uitvoeren. We willen ons blijvend 

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

mogelijk dankzij de inzet van vele plaatselijke gemeenten zoals u! 

Namens de projectpartners en medewerkers van Kerk in Actie 

nogmaals onze hartelijk dank!  

 

Met vriendelijke groeten, Hans van Ark w.n. directeur 
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Collecte 11 november 

Perspectief voor (ex)gedetineerden. 

Veel gedetineerden willen na het 

uitzitten van hun straf de 

criminaliteit achter zich laten. Het 

blijkt moeilijk om dit geheel op 

eigen kracht te doen. Exodus 

Nederland biedt in elf Exodushuizen 

een woon- en werkprogramma dat 

ex-gedetineerden helpt hun leven 

na gevangenschap weer op te 

bouwen.   Exodus kiest voor een 

structurele aanpak met aandacht 

voor wonen, werken, relaties en 

zingeving. Meer dan 1.600 

vrijwilligers - veelal afkomstig uit 

kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in 

gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder 

in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden,  

ex-gedetineerden en hun familieleden. Collecteert u mee om (ex-

)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun 

gevangenschap? 

 

 

Collectes Diaconie 

  1 juli   € 32,35 

  8 juli   € 28,45 

15 juli   € 39,50 

22 juli   € 25,90 

29 juli   € 18,- 

  5 augustus  € 39,80 

12 augustus  € 23,-     Kerk in Actie, Kameroen 

19 augustus  € 25,60 

26 augustus  € 35,20 

  



23 

  

 

Filmavond in De Kapel 
 

Op woensdag 26 september wordt de film ‘Like father, like son’ 

gedraaid in De Kapel. 

De Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w. is een open en 

gastvrije gemeente. We willen de oude woorden van de traditie 

verbinden met onze eigen ervaringen. Daarbij is iedereen welkom. Lid 

van een kerk of niet. Tijdens de filmavonden vertonen wij films waarbij 

levensthema’s centraal staan. U bent welkom om te kijken en 

vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. Of niet, dat staat u vrij. 

‘Like father, like son’ is een film over verwisseling van twee baby’s in 

het ziekenhuis op de dag van geboorte.  

 

 
 

Door hard te werken heeft zakenman Ryota veel succes. Alles wat hij 

heeft bereikt, heeft hem en zijn vrouw Midori een onwrikbaar geloof 

in de maakbaarheid van het leven gegeven. Eén simpel telefoontje 

van het ziekenhuis stelt dat geloof op de proef. Hun zesjarig zoontje 

Keita is helemaal niet van hen: vlak na de geboorte is hij in het 

ziekenhuis per ongeluk verwisseld. Ryusei, het biologische kind van 

Ryota en Midori, is opgegroeid in het veel armere huishouden van 

Yudai en Yukari. In Like Father, Like Son besluiten beide families dat 

het beste voor de kinderen is als ze uiteindelijk bij hun biologische 
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ouders terecht komen. Maar hoe leg je dat uit? En wat doet zoiets met 

de ouders? Het zijn die vragen die deze film tot een intrigerend en 

aangrijpend drama maken.  

 

Inloop om 19:30 uur, de film start om 20:00 uur.  

Toegang is gratis. Koffie/thee €1.50 

 

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

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

beide films komt op 22 maart 2019 Rodrigo van Rutte vertellen over 

zijn leven. Rodrigo is geadopteerd en heeft via het programma 

Spoorloos in 2013 zijn biologische moeder gevonden.  

 

 

Van de Kerkenraad 
 

Bericht uit de kerkenraad 

Zoals u wellicht hebt gelezen in het vorige Contact heb ik aangegeven 

te stoppen met mijn werk voor de kerkenraad. Maar eigenlijk vind ik 

het toch best wel leuk om te doen, een reden voor mij om te stoppen 

was dat ik werkzaamheden op mij zag af komen waar ik geen tijd voor 

heb en waar ik niet geschikt voor ben. Met de kerkenraad en direct 

betrokkene is afgesproken dat dit niet gaat gebeuren, dus als u het 

goed vind blijf ik aan. 

 

Hans Hoogervorst   

 

 

Notulen Kerkenraadsvergadering van 18 juli 2018. 

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

Matthijs Beverloo, Herman Groothedde, Jan Gorter, Gertjan Kooiman 

en pastor Gert Scholten. M.k.a. Tineke Doef. 

1/2. Opening en meditatief moment. 

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

van het meditatieve moment leest Gertjan een Chassidische vertelling 

voor over Het gebod der liefde. 

3. Eventuele gedenkwaardigheden. 

Er zijn geen gedenkwaardigheden te memoreren. 

4. Notulen bijeenkomst 6 juni 2018.  

De notulen van de bijeenkomst van 6 juni 2018 worden vastgesteld.  
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5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst. 

Wiebe is gebeld vanuit het bureau van de PKN. Men vraagt aandacht 

voor de positie van de Rohinja’s o.a. door het geven van financiële 

steun in de vorm van een collecteopbrengst of een gift. Gertjan neemt 

het verzoek mee naar de Diaconie. De brief aan PKN Medemblik is op 

5 juli verstuurd. Medegedeeld wordt dat op 26 juli weer een 

bijeenkomst van de toerustingscursus is. Het thema dat het Leerhuis 

dit jaar hanteert wordt door de groep als niet zo gemakkelijk 

beoordeeld. Op de filmavond van 26 september a.s. zal de film Like 

father, like son worden vertoond. Het gaat over een 

persoonsverwisseling bij geboorte. Voor 20 maart 2019 staat er weer 

een interessante lezing op het programma, dit keer met raakvlakken 

naar de eerder vertoonde film. Namelijk over problemen die zich 

rondom adoptie kunnen voordoen. Op 26 augustus wordt een door 

gemeenteleden verzorgde dienst gehouden met als thema: Gratis!/ 

Met genade meewerken. Als overweging wordt een artikel uit het blad 

Open Deur voorgelezen. De gesprekken aan de keukentafel zullen pas 

na de vakantie weer worden gehouden. Het uitje voor de jeugd zal 

bestaan uit een boottochtje met garnalenvissen. De bijeenkomst in 

het kader van de Vredesweek wordt op 27 januari 2019 in De Kapel 

gehouden. Samen met de nieuwe pastoor behandelt pastor Gert het 

thema Humor in de oecumene. Janneke Scholten van bureau Zorro 

komt op de wijkavond van 21 november vertellen over de toekomst 

van de kerk en de kerkelijke gemeente. Het thema luidt: Kansen en 

mogelijkheden voor kleine gemeenten in deze tijd.  

6. Invulling vacatures. 

Hans heeft een verheugend bericht. Zijn besluit om terug te treden 

als voorzitter en kerkvoogd was vooral ingegeven door de vrees dat 

wanneer Matthijs met zijn werkheden zou stoppen alles op z’n 

schouders terecht zou komen. Nu er mogelijkheden zijn om t.z.t. –

mochten we niet in de vacature kunnen voorzien- dit werk bij het 

regionaal kerkelijk bureau onder te brengen, wil hij nog wel wat 

jaartjes verder. Zijn besluit wordt met applaus begroet. In Contact 

zal, teneinde de werving van mensen die wat in de kerk willen doen 

gunstig te beïnvloeden, aandacht worden geschonken aan het feit dat 

gemeenteleden taken op zich kunnen nemen zonder in de kerkenraad 

te gaan zitten. 

7. Nieuws van pastor Gert. 

De advertentie over de pioniersplek wordt in september op Reliweb 

geplaatst. 
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8. Werkgroep pastoraat. 

Pastor Gert meldt dat mensen steeds vaker zelf het initiatief voor 

contact of een pastoraal gesprek nemen. De ter ziele gegane 

bezoekersgroep wordt weer nieuw leven ingeblazen. 

9. Werkgroep diaconaat. 

Er zijn geen mededelingen te doen.  

10. Werkgroep jeugd en jongeren.  

Is bij agendapunt 5 al meegenomen. 

11. Werkgroep beheer. 

De notulen van de bijeenkomst van het College van Kerkrentmeesters 

van 4 juli 2018 worden voor kennisgeving aangenomen. De website 

van onze gemeente loopt nog niet zo lekker. Het stukje over ANBI is 

er inmiddels in opgenomen.  

12. Rondvraag. 

Wiebe informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de 

afwerking van het al enige tijd geleden geactualiseerde beleidsplan. 

Besloten wordt het document bij een tekstbureau neer te leggen voor 

de vormgeving en het daarna op de website te publiceren. Op papier 

komt er een beperkte oplage. Hans pleit ervoor om voorafgaand aan 

de dienst de deur van het voorportaal uitnodigend op de haak te 

zetten. 

13. Sluiting. 

Gertjan sluit af met de korte overweging getiteld: God raakt je.  
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes Kerkrentmeesters 

  1 juli   € 30,80 

  8 juli   € 29,50 

15 juli   € 29,95 

22 juli   € 29,05 

29 juli   € 23,10 

  5 augustus  € 30,20 

12 augustus  € 25,80 

19 augustus  € 25,40 

26 augustus  € 35,10 

 

 
 

 

Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur 

 

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

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

           Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 
Zondag  16 september Voorganger: Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle 
 Organist: Dhr. Arie Heemsbergen 
 Kerkrentmeester: Dhr Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 
                   Lector: Mevr. Tineke Doef 
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Zondag 23 september Voorganger: Pastor Gert Scholten 
Avondmaal Organist: Dhr. Wim Broer 
   Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
              Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 
Zondag 30 september Voorganger: Pastor Louise Kooiman 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

 
Zondag 7 oktober Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

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

           Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 
Zondag 14 oktober Voorganger: Ds. Johan Moens uit Breezand 
                Organist: Dhr. Henk Vogelsang 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

 
Zondag 21 oktober Voorganger: Ds. Piet Kooiman uit Amsterdam 
                Muziek: Mevr. Paula Snoeijer / Dhr. Arie Kooiman   
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

 Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 
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Zondag 28 oktober Voorganger: Vlootaalmoezenier George Martens  
uit Den Helder 

 Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 

Lector:  Mevr. Mirjam Vlugt 
Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 
Zondag 4 november Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

            Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 
Zondag  11 november Voorganger: Drs. Nettie Boon uit Assendelft 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Mevr. Tineke Doef 
                   Lector: Mevr. Tineke Doef 
            Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 

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

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

Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

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

Lector: Dhr. Anne van Zanten 
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Leerhuis en Toerustingscursus 
 

In het nieuwe seizoen gaan we verder met lezen in het 

Thomasevangelie. De eerstvolgende keer is op donderdag 20 

september om 19.30 uur in de tuinkamer. Verdere datums 

bespreken we op 20 september. 

 

De toerustingscursus nadert in de huidige vorm zijn einde. We komen 

er steeds meer achter dat we al veel hebben geleerd over pastoraat. 

Het boekje ’In gesprek’ is bijna uitgelezen. We hebben veel goede, 

gezellige en leerzame avonden achter de rug. We bespreken op 27 

september om 19.30 uur in de tuinkamer op welke manier we 

verdergaan.  

 

Langs ’s Heren wegen 
 

Wie een bezoek brengt aan ’s 

Hertogenbosch ontkomt bijna niet aan een 

bezichtiging van de majestueuze Sint-Jan. 

Nou is een kathedraal de kerk waar de 

bisschop zetelt. Een basiliek is een kerk 

met een bijzondere betekenis, functie of 

verleden. Deze kathedrale basiliek werd 

gebouwd tussen 1380 en 1530. Met het 

grote aantal luchtboogbeelden (of 

hemelbestormers) op de Sint-Jan is het 

één van de meest gedecoreerde 

bouwwerken van Nederland. De 96 

beeldjes stellen beroepen, muzikanten, 

grappenmakers (fabel)dieren en duivels en 

draken voor. Naast de Wijzen uit het 

Oosten, Koning Balthazar, Koning Melchior 

en Koning Kaspar, is er nu ook het 

eigentijdse beeldje van ‘de Engel met 

mobieltje’. Die is tijdens de laatste 

restauratie bijgeplaatst om te laten zien in 

welke tijd de restauratie heeft 

plaatsgevonden. De engel houdt een 

mobieltje in de hand én ze heeft een broek 

aan. Er zijn zelfs geruchten dat in de tas een laptop zou zitten..… 
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Door een directe lijn met Boven onderhoudt de Engel een goed contact 

met het hiernamaals. Daarvoor heeft het mobieltje slechts één knop 

meegekregen; tegelijkertijd is respons daardoor niet te verwachten. 

Op christelijke tijden kan worden gebeld met 06 2634 7470. Gegeven 

haar goede hemelse netwerk kan de Engel natuurlijk altijd een goed 

woordje voor de beller doen….. 

 

Wiebe de Bruin 

 

 

De Allochtoon 
 

Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Mo. Iedereen die het lef 

heeft te beweren dat ik een luizenleventje heb, geef ik groot gelijk. Ik 

leef hier als een prins! Mijn ouders hebben nooit kunnen dromen dat 

hun zoon het zover zou schoppen… Ze hadden, vlak na mijn geboorte, 

zelfs de verwachting dat mij geen lang leven beschoren zou zijn 

vanwege de discriminerende maatregelen van de overheid. ‘Er mag 

wel een wonder gebeuren, wil Mo het halen’, zei mijn vader. ‘Spreek 

niet zo luid!’ zei mijn moeder dan. ‘Voor je het weet, vinden 

regeringsinspecteurs ons!’ Mijn oudere zus heeft het mij later allemaal 

verteld….. Of iedereen in dit land mij werkelijk accepteert, is de vraag. 

Ik kan geen gedachten lezen, maar wel raden wat menigeen denkt. 

‘Vuile parasiet! Wat doe je hier?  

 

 
 



32 

  

 

Moet je kijken: daar loopt meneer, chic gekleed dankzij onze 

belastingcenten! Soms schelden straatjongens me uit, alsof ze aan 

mijn gezicht zien dat ik niet van hun volk ben. ‘Hé, stomme allochtoon, 

opzouten! Ga naar je eigen land!’ En de Allerhoogste? 

Als ik alleen langs de rivier slenter, even buiten de stad, schreeuw ik 

soms zo hard ik kan: ‘Schepper van hemel en aarde, hoe kunt u dit 

doen? U weet hoe moeilijk mijn ouders het hebben, mijn broer en 

zus, hoe het regime de duimschroeven steeds strakker aandraait. Ik 

heb het goed, een verblijfsvergunning en een riante betrekking, 

maar zij…’ 

Een antwoord komt er niet. Soms ben ik de wanhoop nabij. Dan loop 

ik door de stad, zie ik de mensen, de handelaars, de koopwaar, de 

kinderen die er spelen, hoor ik de muziek die uit de huizen klinkt en 

voel ik me alleen, moederziel alleen. Meestal heb ik niet veel tijd om 

te mijmeren. Dan staart er weer zo’n autochtoon mij aan. In zijn ogen 

kun je lezen wat hij denkt. Potverteerder! Hier lekker lui leven op onze 

kosten, kun je wel? Hier de boel een beter opvreten, onze baantjes 

inpikken, achter onze vrouwen aanjagen… Maak dat je wegkomt, ga 

je moeder plagen in je vaderland! Ik heb zelfs een keer meegemaakt 

dat kwajongens luidkeels riepen wat menigeen in dit land al jaren 

denkt: ‘Minder, minder, minder!’ Ik wist direct wat ze bedoelden: 

mensen van jouw soort zijn er te veel; daar moesten ze maar eens 

gauw maatregelen tegen nemen… Als ik thuiskom, hoor ik het laatste 

nieuws. De ellende in mijn thuisland is toegenomen. Door regelingen 

van de regering is het leven daar nog zwaarder. Een normaal bestaan 

is eigenlijk niet meer mogelijk. Vrijwel niemand ziet kans om te 

vluchten. De ambtenaren hebben lange armen en weten precies wie 

de wet ontduiken of pogingen ondernemen het regime te 

ondermijnen. Ik zou dankbaar moeten zijn, maar voel soms een 

enorme woede in mij opkomen. Ik zou het liefst de boel hier kort en 

klein slaan. Ik zou het liefst teruggaan. Maar ik moet mijn plaats 

kennen. Ik moet blij zijn met het land waarin ik nu wonen mag. Ik 

ben een allochtoon. Een vreemdeling. Ook al ben ik dan duizend keer 

Mosje, de 

vondeling, de aangenomen zoon van Farao’s dochter: Mozes. Moge 

God mij genadig zijn. Mij, mijn ouders, mijn broer Aäron en zus 

Mirjam. En heel het arme volk waartoe ik zal behoren zolang ik leef, 

al woon ik in de vreemde.   Tekst Andre F. Troost 

 

Ingezonden door Matthijs Beverloo  

 



33 

  

 

Planten uit de Bijbel 
 

Dille komt voor in de Bijbel, 

maar je moet wel goed 

zoeken. In Jesaja 25 vers 25-

28 zegt Jesaja dat God zelf de 

boer in het hart geeft dat dille 

anders behandeld wordt dan 

komijn, tarwe anders dan 

gerst en spelt. Tenminste, in 

sommige vertalingen wordt 

dille genoemd, andere 

noemen geen dille, maar 

karwij (NBV) of wikken (SV 

en HSV). 

Verder komen we dille tegen 

in Mattheüs 23, waar Jezus 

een ‘Wee u’ uitspreekt over 

de Schriftgeleerden en de 

farizeeërs: ‘jullie geven 

tienden van de munt, dille en 

komijn, maar 

veronachtzamen wat in de 

wet zwaarder weegt: recht, 

barmhartigheid en trouw, 

terwijl men het één zou 

moeten doen zonder het 

ander te laten.’ Maar ook hier 

zijn de vertalers het niet eens. De Naardense Bijbel en de 

Willibrordbijbel kennen de dille niet, maar hebben het over 

munt, anijs en komijn. Jesaja 28 vers 24 en 25: Is het altijd door, dat 

de ploeger ploegt om te zaaien, zijn land openscheurt en 

egt? Immers, als hij de oppervlakte gelijk gemaakt heeft, dan strooit 

hij dille en werpt komijn uit, en tarwe zaait hij op rijen, gerst in vakken 

en spelt langs de rand. Uit NBG-vertaling 
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Breek de Week 
 

Schuif ook aan tafel bij “Breek de 

Week!” Iedereen die anders meestal 

alleen eet, is weer van harte welkom 

op donderdag 13 September 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 18.00 uur gaan we 

aan tafel. De kosten zijn €5,00. 

U kunt zich opgeven vanaf maandag 27 augustus 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 maaltijd: 8 november 2018. 

 

Gerda Gorter, Sjanni de Vries , Clementine Bultsma, Jacquelien 

Vriend en Annet Kwantes  

 

Ingezonden stukken 
 

Raad van Kerken  Vredesweek – 19 September  

De plaatselijke Raad van Kerken organiseert in de jaarlijkse 

Vredesweek een informatie- en bezinningsavond, op woensdag 19 

september in de Dagkerk van de RK parochiekerk, Bangert 6 in Andijk, 

aanvang 20.00 uur. Als spreker hebben we dhr. Jan Jaap van 

Oosterzee uitgenodigd hij is verbonden aan IKV Pax Christi Nederland. 

Het onderwerp op deze avond is ‘Generaties voor vrede’. Hoe geef je 

vrede door aan jongere generaties? Dhr. Jan Jaap van Oosterzee weet 

er op een leerzame en begrijpelijke manier over te vertellen. Zo 

proberen wij invulling te geven aan de jaarlijkse Vredesweek. U bent 

van harte welkom! Graag tot ziens. 

 

Raad van Kerken Andijk, Onderdijk,  

Wervershoof en Zwaagdijk 
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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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