
Geluk is als een vogel: 

    strek je hand uit 

  en misschien zal hij 

   er op neerstrijken. 

      Grijp er naar 

 en hij zal weg vliegen. 

 
Anselm Grün 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: Ronald Dijkstra  -   Ameland september 2018 
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38e jaargang nummer 4 

29 augustus 2020 

 

Voorwoord 
 

Houd afstand, raak me aan.  

De lucht is strakblauw en het is zondag. Ik rij Callantsoog in en ik ben 

niet de enige. Na de versoepeling gaan mensen er steeds meer op uit 

en wordt het moeilijk om afstand te bewaren. De gemeente Schagen 

heeft daar iets sympathieks op gevonden: grote borden met daarop 

de leus “Geef elkaar de ruimte”. Voor mij voelt dat een stuk 

vriendelijker dan “Houd afstand”. En het past beter bij het blauw van 

de zee en de lucht, de geur van het strand, de wind die door je haren 

waait, de vrijheid van een badplaats. Maar het blijft zoeken naar hoe 

we elkaar vasthouden zonder te dichtbij te komen, hoe we elkaar 

bereiken ook op afstand. 

 

 

Deze tijd van maatregelen rondom onze gezondheid vraagt inmiddels 

steeds meer om reflectie. Bij de boekhandel zocht ik naar een 

‘Coronatafel’ en ik vond een boekje van Paul Verhaeghe met de titel: 

‘Houd afstand, raak me aan’. Hij schrijft dat we hoop mogen houden 
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op een maatschappij die weer ingericht wordt als een samenleving, 

gebaseerd op vertrouwen én op het feit dat je niet meer pakt dan je 

nodig hebt. Een leefomgeving waarin mensen gelukkig zijn en zich 

verantwoordelijk gedragen. Verhaeghe, pleit ervoor om lessen te 

trekken uit deze tijd en niet straks alles weer naar ‘het oude’ terug te 

brengen. Hierin kan de Bijbel ons voorgaan: denk maar aan het 

Bijbelverhaal over manna in Exodus 16. Neem voor jezelf wat je nodig 

hebt en houd rekening met de ander. Heb vertrouwen in de volgende 

dag: ook dan zal er genoeg zijn. In de wereld kijken we meestal met 

ogen van schaarste (geen vaccin, geen handel, geen…) én soms ook 

in de kerk (te weinig kinderen, te weinig ambtsdragers, te weinig…) 

en dan vergeten we te kijken met ogen van geloof. De angst en de 

zorg benoemen is realistisch maar dat gaat hand in hand met het 

vertrouwen in elkaar en in God. 

 

Deze crisis biedt ons als gelovigen een kans: om te laten zien dat het 

evangelie geen holle woorden zijn maar richting geven aan hoe wij in 

het leven staan: niet angst regeert maar hoop. Niet vanuit de 

vanzelfsprekendheid dat God wel voor ons zorgt, maar vanuit het 

vertrouwen dat wat er ook gebeurt er ruimte is voor Gods Geest. Want 

wij geloven dat God mensen ziet, in leven en in sterven. Daar houden 

we ons aan vast en dat geeft hoop. Van harte hoop ik dat we elkaar 

de ruimte geven en… vasthouden.   

 

Nicoline Letteboer, ouderenpastoraat 

 

 

 

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m 

donderdag 22 oktober 2020 >>> jangorter58@gmail.com 
 

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

Elkaar tot zegen zijn 

 

Maar u heb Ik vrienden genoemd. (Johannes 15:15) 

 

God heeft bedoeld dat Zijn mensen elkaar tot zegen zijn, elkaar tot 

heil zijn, elkaar heel en compleet maken, elkaar aan- en invullen. Dat 

haal ik tenminste uit dat ultieme gebod van Jezus: hebt elkander lief. 

Waarom zijn zoveel mensen dan toch zo onzegbaar alleen? Omdat de 

anderen falen? 

 

Vraag niet te veel 

wie ben ik 

ook maar een mens 

 

een woord een hand 

wat warmte wat licht 

een tijdelijk onderdak 

 

ik tast naar je hart 

ik deel je bestaan 

ik heb je zo lief 

 

maar meer dan mezelf 

kan ik niet voor je zijn 

vraag niet te veel 

 

je mens je vriend ben ik 

maar niet je Heiland 

niet je God 

 

ik laat je alleen 

ik noem je naam 

maar ik bevrijd je niet 

 

ik raak je aan 

maar ik genees je niet 

mens die ik ben 

 
Hans Bouma 
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Oppervlakkig lezend zou je zeggen dat wij mensen elkaars heelheid 

en genezing dus nooit zullen bereiken. Maar de dichter Hans Bouma 

zegt meer: ‘je mens, je vriend ben ik, maar ik ben niet de Heiland en 

niet God de Vader’.  

Met andere woorden: om een compleet beeld, een echt mensbeeld te 

krijgen, is die Derde nodig. God wil erbij zijn. Om eenzaamheid in 

tweezaamheid om te zetten, om onzichtbaren in bekenden te 

veranderen is een kracht nodig die je eigenlijk met een hoofdletter 

zou moeten schrijven.   

 

Ik vraag me af: worden mensen die praten of lezen over het probleem 

eenzaamheid en vereenzaming daar nóg eenzamer van, omdat de 

herkenning ze weer eens extra met de neus op de nare feiten drukt? 

Dan zou welk contact dan ook geen zin hebben: ‘Ik laat je alleen, ik 

noem je naam, maar ik bevrijd je niet…’ Dan zou er aan eenzaamheid 

niets, maar dan ook helemaal niets te doen zijn. Dat kan ik niet 

geloven! 

 

 
 

Weet je, als je je eenzaam voelt, voel je je tegelijkertijd bedreigd. Je 

bent niet veilig meer. Een kind dat zich, om het eens ouderwets te 

zeggen, geborgen weet bij de vader en moeder is zelden eenzaam. 
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Mijn diepe overtuiging is dat God die veiligheid ook geeft, als je je 

hand maar uitstrekt om de Zijne te voelen. Je lééft toch? Je vóelt 

toch? Datgene wat je dacht kwijt te zijn in jezelf is er nog, omdat jij 

er bent. Je bent gekend, je hebt een naam. Het móet goed met je 

gaan! En geloof daarom dat de ander dat ook wil. Een mens naast je, 

een mens die je wil zegenen met de oude woorden uit Numeri 6: 24-

26 

 

De Here zegene en behoede u;  

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

 

Ik zeg daar hardop ‘amen’ op.  

Moge het zo zijn. Want kennen wij elkaar niet? 

 

Nicoline Letteboer, ouderenpastoraat  

 

 

 
 

 

 

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 
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Kerkdienst 6 september 
 

Het is noodzakelijk dat u zich aanmeldt, dat kan via telefoonnummer 

06-83424001 voor 21.00 uur. Dus voor de startzondag is dat vrijdag 4 

september. Als er wijzigingen komen leest u dat op onze site, wij bellen 

u of u krijgt een brief.  

 

De kerkenraad 

 

Libanon 
 

Libanon, hulp voor getroffenen explosie  

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden 

en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is 

beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: 

Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen 

van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het 

internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. 

Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig! Wilt u het doel steunen 

maak dan geld over naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

te Utrecht, o.v.v. 'Hulp slachtoffers Beiroet'.  

De Diaconie heeft € 300,- overgemaakt aan ‘Hulp slachtoffers Beiroet’. 
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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.  

 

Van de Diaconie 
 

Kerk in Actie - Collecte 6 september 2020 

Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven.In afgelegen 

dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, 

maar zijn veel volwassenen nog analfabeet. De school was ver 

weg, ze moesten jong werken of ouders vonden onderwijs niet 

nuttig. De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven 

in hun eigen taal. James Neindow (24) geeft les in een van deze 

dorpen. Hij komt iedere dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. 

Het valt hem op hoe leergierig de mensen zijn. Waarom willen 

Suale en Mirjam zo graag leren lezen? Suale (32): “Dan kunnen 

mensen me niet zo makkelijk voor de gek houden.” Mirjam (27): 

“Ik wil de Bijbel lezen en leren over gezondheid.” Samen zijn we 

de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u mee, zodat de 

Ghanese kerk meer mensen kan leren lezen? Wat kan Kerk in 

Actie doen met uw bijdrage? 

3,50 euro: een bijbel in eigen taal 

17 euro: een schoolbord 

250 euro: training nieuwe docenten 

Bedankt voor uw steun! Kijk op: 

www.kerkinactie.nl/kerknoordghana.’ 

 

 

Kerk in Actie - Collecte 20 september 2020 

Bouw de kerk in Syrië weer op. De jarenlange burgeroorlog in Syrië 

heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van 

http://www.kerkinactie.nl/kerknoordghana
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huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in 

armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten 

vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist 

in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. De kerk biedt hulp 

aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, 

ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig 

terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, 

bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer 

opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart 

van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel  

van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie 

steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven 

we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië. Geef aan de 

collecte op 20 september of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Bouw de kerk in Syrië 

weer op, of doneer online.  

Hartelijk dank!  

 

 
 

Kerk in Actie - Collecte 18 oktober 

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda. Sinds Evariste een 

landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een 

stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We 

verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik 

onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie 

kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De 

Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, 

zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu 

gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen 
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zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, 

paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek 

verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast 

te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als 

Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De 

Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. 

Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel. 

www.kerkinactie.nl/zustersrwanda 

 

Kerk in Actie - Collecte 1 november 

Sterke vrouwen opleiden op Papoea. Vrouwen in West-Papoea zijn 

actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard 

nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar 

vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en 

nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering 

in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en 

krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo 

spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale 

gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven 

dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Met deze collecte steunt 

u het werk van P3W in West-Papoea. 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. Vrouwen kerk Papoea. 

 

 
 

Collectes Diaconie voor Kerk in Actie 

Ons steunfonds maakt aan iedere collecte € 100,- over. 

http://www.kerkinactie.nl/zustersrwanda
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Volkstuin plezier in Onderdijk 

Het coronavirus dwingt ons om de intimiteit van eigen erf en tuin op 

te zoeken. Die beperking is ook een kans - een aansporing om de 

balans op te maken, om na te denken over wat werkelijk van waarde 

is en ons te concentreren op het eigene. De tuin kan een plek zijn 

waar we kunnen nadenken over onszelf, waar we kracht en energie 

uit kunnen halen en waar we ’stil kunnen zijn’. In Onderdijk, ligt ons 

volkstuincomplex. Wie voor het eerst voorbij de tuinhekjes stapt, 

staat wel even te kijken. Ruim 70 perceeltjes met weelderig groen. Er 

wordt van alles verbouwd en er staan prieeltjes en kleine kassen. Er 

zijn ook jonge gezinnen lid van de vereniging. Je komt er van alles 

tegen: insecten, lieveheersbeestjes, luizen en vogels, die de tuinen 

productief maken en een rol spelen in de kringloop. 

  

 
 

Het aanleggen van de tuinen kost veel energie. Verplaatsing van het 

Volkstuincomplex zou heel wat voeten in de aarde hebben. En vind 

maar weer eens zo’n goed bereikbare plek. De tuinen geven afleiding 

en ontspanning. En de oogst kan gedeeld worden met de hele familie. 

Ook staan er prachtige bloemen, waar je mooie boeketten van kunt 

maken. Je kunt er helemaal tot rust komen en de natuur observeren. 

De Diaconie vindt het behoud van de Volkstuinen belangrijk en ziet 

dit ook als diaconaal gebeuren.  
De Diaconie  
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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 
 

 

 

 

‘Langs ’s Heren wegen’ 
 

Ooit gehoord van de Ecokathedraal van Mildam (bij Heerenveen)? Het 

is geen kathedraal in de betekenis van een grote kerk of het 

imponerende kerkgebouw van een bisdom. Maar een vorm van 

intrigerende landschapskunst die is ontwikkeld door 

Nederlands beeldend kunstenaar, schrijver/natuurfilosoof, Professor 

honoris causa en leraar tekenen, Louis G. Le Roy (1924-2012). Het 

ecologisch tuinieren stelt de creatieve interactie tussen mens en 

natuur als uitgangspunt en de Le Roy-tuin wordt vanwege dit 

uitgangspunt in de zeventiger jaren van de vorige eeuw een begrip in 

ons land en ver daarbuiten. Na het realiseren van een aantal kleinere 

projecten in de openbare ruimte koopt Le Roy in 1970 een perceel 

weiland van 3 ha aan de Yntzelaan in Mildam, plant er verschillende 

boomsoorten en begint te bouwen aan wat hij noemt een 

‘ecokathedraal’. Door een met de gemeente Heerenveen gemaakte 

afspraak wordt al het overtollige bouwpuin hier gestort en 42 jaar lang 

stapelt Le Roy met de hand bakstenen, trottoirtegels, stoepbanden en 

ander overtollig bestratingsmateriaal tot een geheel van kronkelige 

paadjes, niveauverschillen en abstracte bouwwerken en gebouwen. Er 

is geen tekening, geen plan, alleen maar een idee om te bouwen in 

hetzelfde tempo als de natuur en afgestemd op het materiaal dat 

wordt aangeboden. Meer dan 2500 vrachtwagens vol 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijzer
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bestratingsmateriaal wordt er verwerkt tot een bijna mystiek complex 

dat doet denken aan een stelsel van ruïnes, piramides en 

tempelachtige constructies die door ‘het oerwoud’ overwoekerd 

worden; een soort van ‘vergeten beschaving’. Want het kale weiland 

waarop het stapelen is begonnen is door de tijd heen aardig bebost 

geraakt, de oudste creaties zijn bemost en begroeid met klimplanten 

en de holtes in de bouwwerken en tussen de stenen vormen nu een 

ideale woonplek voor amfibieën, zoogdieren, vogels en insecten. De 

overeenkomst met een echte kathedraal is dat Le Roy van plan was 

om tot zijn dood blijmoedig te blijven bouwen waarna zijn opvolgers 

daarmee verder zullen gaan, zoals men vroeger in de middeleeuwen 

ook generaties lang aan kathedralen bouwde. Nog steeds wordt er 

door vrijwilligers van de Stichting Tijd verder gebouwd aan deze 

ecokathedraal. En ook volgende generaties zullen werken en stapelen 

aan de bijzondere kathedraal in het ecologisch paradijs dat het 

gebiedje is geworden, is de wensgedachte. Het project dat niet 

begrensd wordt door ruimte en tijd, zoals de stichting stelt, is voorzien 

van een massief ogende vierkante poort van gestapelde trottoirtegels, 

die Porta Celi/ Hemelpoort wordt genoemd…   

Wiebe de Bruin  
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Hulp vanuit de West-Friese kerken 
 

Wij zijn Wendy en Ilse, 

hulpverleensters bij 

HWK. HWK helpt al 40 

jaar namens de 

kerken, alle mensen 

die - waardoor dan ook 

– in problemen zijn 

geraakt. HWK is een 

gezamenlijk initiatief 

van alle R.K. en P.K.N.-gemeenten in West-Friesland. Ons werkgebied 

beslaat alle dorpen en steden in het gebied tussen Hoorn, Obdam, 

Medemblik en Enkhuizen. Ons doel is in crisissituaties adequaat en 

snel begeleiding en ondersteuning te geven en wegwijzer zijn naar 

andere hulpverlenende instanties. Zie je het even allemaal niet meer 

zitten en zou je daar wel eens met iemand over willen praten? Heb je 

verdriet, voel je je eenzaam, verkeer je in financiële nood? We zijn er 

voor iedereen die tussen wal en schip belandt en even niet meer weet 

welke instantie hulp of steun kan bieden. 

 
 

We ontmoeten mensen graag persoonlijk en vellen geen oordeel. We 

bieden je een luisterend oor en nemen de tijd voor onze cliënten. In 
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zo’n gesprek worden vaak onderliggende vragen en/of problemen 

ontdekt. Dan gaan we samen kijken naar mogelijkheden voor 

verbetering. Als we daarbij gebruik kunnen maken van reguliere 

hulpverlening, verwijzen we door of gaan samen daarmee in contact.  

Begrip, tact, geduld en praktische hulp zijn de sleutelwoorden. De tijd 

en aandacht die HWK-medewerkers aan mensen besteden, geeft hen 

vaak hun gevoel van eigenwaarde terug. Allerlei crises worden op 

professionele manier behandeld. 

• Onze hulp is direct en op maat. 

• Wij gaan vertrouwelijke om met de informatie. 

• De hulp is gratis en professioneel. 

• We hebben geen wachtlijst 

 

Je hoeft geen lid van een kerk 

te zijn, wij helpen iedereen! 

 

 

 

 

 

 

 

Planten uit de Bijbel 
 

De Brem bloeit in de lente en als de bloei ten einde loopt ben je aan 

de zomer toe. De grote gele bloemen ruiken opvallend. Ze staan alleen 

of met tweeën bijeen aan kromme stelen in de bladoksels. De bloemen 

worden bevrucht door hommels. Als deze op de kiel landen splijt de 

naad van de kiel onder de druk van het insect en springen de tien 

vergroeide meeldraden tevoorschijn. Ze bepoederen dan het insect 

met pollen. Ook de spiraalvormige stijl komt dan vrij en in een 

eigenaardige cirkelvormige beweging wrijft de stijl over de rug van 

het insect. Heeft de hommel al eerder een andere bloem bezocht dan 

kan het pollen van die bloem zorgen voor bevruchting. Het 

bovenstandig vruchtbeginsel groeit uit tot een peul met haren op de 

naden. De peul kleurt later bruin tot zwart. Aan de donkerbruine zaden 

zit een oranje mierenbroodje. 
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1 Koningen 19 vers 4 t/m 6  

Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok 

hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik 

zitten, verlangend naar de dood, en zei: Het is genoeg geweest, HEER. 

Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel 

onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem 

aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat’. Elia keek op en ontdekte 

naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een 

kruik water. Nadat hij had gegeten  

en gedronken ging hij weer onder de struik liggen.  

 

 

Hulp aan Burundi 

Aan de Diaconieën in Andijk-Wervershoof, Koggenland, Zuiderkogge, 

Hoogkarspel-Lutjebroek en de PCI van de H. Matteüsparochie.  

 

Beste mensen,  

Hierbij deel ik jullie mee dat Amahoro, mede dankzij jullie geweldige 

bijdragen (totaal €2700,-) en een aantal particuliere giften, in totaal 

€3.000 euro overgemaakt heeft voor hulp aan de slachtoffers van de 

overstromingen in Gatumba (Burundi).  
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Van de diaconie Hoogkarspel-Lutjebroek mochten we (wat later) ook 

een prachtige gift ontvangen. Misschien willen zij ons nog vertellen of 

die bestemd is voor de hulp bij de watersnood in Gatumba of voor ons 

reguliere schoolkinderenproject. Ten aanzien van Gatumba mailde ds. 

Sylvestre Hakizimana na ontvangst het volgende:  

Thank you for the assistance of the 

victims of water in Gatumba. The 

day before yesterday we visited the 

Gatumba people, we found that 

there are many in the camp built by 

the government. The victims are 

6,300 as the chief of the camp 

reported to us. The people there are 

really in need and very hungry. 

That's why we distributed rice and 

beans to one hundred people (one 

person represents a family). You will 

see the in pictures. Hoping to assist 

others because they are really in 

need. They told us to thank you and 

wish you to continue in helping 

them. Thank you for the assistance 

and Amahoro foundation may the 

Lord bless you and all the family.  

 

Hij stuurde ook 31 foto’s mee. Deze laten zien hoe de mensen nu 

moeten wonen en wat er gebeurt, met het geld dat jullie ter 

beschikking stelden. Op foto 1 (met de gele emmer) staan Ds. 

Sylvestre Hakizimana en Antoinette, zijn vrouw. De jonge man op de 

voorgrond werkt mee bij “Hope Family Ministries”, onze counterpart 

ter plaatse. 

Onze heel hartelijke dank voor uw bijdragen.  

  

Met een vriendelijke groet, Ton Heijboer, voorzitter Amahoro 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Kerkdienst 6 september 

Zondag 6 september is er na een lange periode weer een kerkdienst 

in De Kapel. Voor deze dienst is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt; 

door de coronamaatregelen mogen er slechts 24 mensen in De Kapel 

komen. Als gezin mag u bij elkaar zitten. Aanmelden kan via 

telefoonnummer 06-83424001. Dit kan tot uiterlijk vrijdagavond 4 

september 21.00 uur. Als Protestantse Gemeente Andijk Wervershoof 

zijn wij verplicht om een protocol op te stellen, waar iedereen zich aan 

te houden heeft. 

 

Protocol: Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 

Bij binnenkomst wordt er gecontroleerd of u zich aangemeld heeft. 

En we vragen naar verkoudheid en/of keelpijn, bij gezondheids-

klachten kunt u niet aanwezig zijn bij de kerkdienst.  

 

In de hal staat een tafel met desinfecterend middel, het is verplicht 

uw handen desinfecteren. De garderobe is gesloten; u kunt uw jas 

mee naar binnen nemen. Houd 1.5 meter afstand, ook wanneer u 

buitenstaat. Wacht tot u door een kerkenraadslid wordt begeleid naar 

een zitplaats. Mensen uit hetzelfde huishouden mogen naast elkaar 

zitten; indien dit niet het geval is, zit men op 1.5 meter afstand. 

Tijdens de dienst wordt er niet gezongen, de liederen worden via de 

beamer geprojecteerd. 

 

Na afloop van de dienst verlaat u de kerk via de achteruitgang; zoals 

wordt aangegeven lopen wij via de lijnen op de vloer. Houdt u zich 

aan de 1.5 meter afstand, zodat er geen filevorming kan ontstaan! 

Op de hoek van de liturgietafel staat een collecteschaal voor het 

doneren van uw gave. 

Na afloop van de kerkdienst is er geen koffiedrinken. 

Bezoek aan het toilet is niet toegestaan, mits bij hoge uitzondering. 

U wordt verzocht om buiten niet met elkaar te blijven praten.  

 

Wij hopen dat wij door deze maatregelen de kerkdiensten door 

kunnen laten gaan.  

 

Namens De Kerkenraad, Matthijs Beverloo   
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Verjaardagen 
 

Verjaardagen oudere gemeenteleden 

 

28 augustus  Mevr. M. Remijnse–Visser  geb. 1945 

Landstraat 30 

   1619 EZ Andijk 

    

10 september  Dhr. H. de Greeuw   geb. 1945  

Dijkweg 80  

1619 HD Andijk 

  

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

   Sorghvlietlaan 162 

   1619 XZ Andijk 

   

  6 oktober  Mvr. G.C. van Deventer-Damsteeg geb. 1937 

   Simon Koopmanstraat 2b 

   1693 BG Wervershoof 

      

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

   Dijkweg 100 

   1619 HE Andijk 

       

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

   Grote Weid 5 

   1619 XJ Andijk 

 

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

   Sorghvlietlaan 68 

1619 XC Andijk 

 

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

Dijkweg 294 

   1619 JG Andijk 

      

22 oktober  Dhr. G. de Jong   geb. 1946 

   De Vooruitgang 23 

   1693 DT Wervershoof 
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Mijn Vriend ‘Ervaring’ 
 

Vindt u het geloof ook zo moeilijk? Geloven in ‘iets’, dat gaat nog wel.  

Maar geloven dat God bestaat en jouw leven leidt…… 

Laten we eerlijk zijn: soms merk je daar helemaal niets van! 

Soms is je gevoelsleven zo dor en droog als een woestijn. 

En leg dan maar eens aan je buurvrouw uit wat geloven eigenlijk 

betekent… Dat is zo simpel nog niet. Soms twijfel je zelf aan alles! 

 

 
 

Mag ik u daarover iets vertellen? Kent u het mooie voorbeeld van de 

Chinese evangelist Watchman? In een van zijn boeken gebruikt hij het 

verhaal van de drie vrienden? 

Dat zal ik in mijn eigen woorden navertellen: 

Er lopen drie vrienden achter elkaar over een smalle muur: 

De eerste vriend heet Feit.  

De tweede vriend heet Geloof.  

De derde vriend heet Ervaring. 

 

Het is niet gemakkelijk om op die smalle muur het evenwicht te 

bewaren. Bovendien maakt Geloof zich constant zorgen om zijn vriend 

Ervaring. Zou die nog wel achter hem lopen? Vóór zich ziet hij zijn 
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goede vriend Feit. Maar van Evaring hoort Geloof soms een lange tijd 

niets. Zou die er nog wel zijn? 

Het gaat goed, zolang Geloof maar niet omkijkt en strak naar zijn 

voorganger blijft kijken, zijn vriend Feit. Het gaat fout, als Geloof zich 

omdraait en gaat controleren of Ervaring er nog wel is. Dan verliest 

Geloof al snel zijn evenwicht en stort hij tot schrik van iedereen in het 

ravijn naast de muur. 

Dat is het verhaal. Begrijpt u de clou?  

“Ik voel niets. Ik ervaar God niet”. Een veelgehoorde klacht. 

Wat te doen? Veel mensen gaan achteromkijken. “Waar blijft mijn 

gevoel toch?” Veel mensen gaan analyseren, evalueren. Maar al 

achteromkijkend, analyserend en evaluerend stort je al gauw in de 

diepte. Het geloof is er niet op gebouwd om achterom te zien. Geloof 

wil vooruitkijken! 

Wat valt daaraan te zien? Feit! Het feit van Gods liefde voor ons. Het 

feit van Christus komst op aarde. Het feit van Zijn offer op Golgotha. 

Het feit van Zijn verrijzenis op paasmorgen. Het feit van Zijn belofte: 

“Ik maak alles nieuw!”. Geloven is niet je blindstaren op je rijke 

gevoelsleven, je ook niet blindstaren op je arme gevoelsleven! 

Geloven is: vooruitkijken, letten op de feiten, Christus volgen, waar 

hij ook gaat. 

Of dat af en toe niet lastig is? Zeker, heel moeilijk zelfs. Maar u weet 

toch wel dat de meeste mooie dingen ons niet komen aanwaaien? 

Iemand zei ooit: “Het geloof is geen glijbaan, maar een loopbaan. 

Geen wandelpark, maar een worstelperk”.  

Of je dan alles begrijpt? Welnee! Hoe zouden wij, kruimels in dit 

immens grote heelal, alles kunnen begrijpen? Als je maar consequent 

op het feit van Gods liefde blijft letten en niet achteromkijkt om te 

zien of het wel goed gaat met je gevoel  

 

Laatst dacht ik: 

Wat is, wat was, wat wezen zal? 

Geen mens die alles weten kan. 

Maar liefde houdt geloof in stand: 

Ik ben een mens in Hogerhand. 

 

Dat te weten is genoeg. En geloof dan maar: uw vriend Ervaring 

komt wel…. 

 

Tekst: André F. Troost   

Ingezonden door Matthijs Beverloo  
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Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur 

 
Zondag 6 september Voorgangers: Pastor Gert Scholten 
                Organist: Dhr. Andrew Orme 

 
 Zondag 13 september Voorganger: Drs. Carla Frederiks uit Enkhuizen 

                Organist: Dhr. Wim Broer 

 
Zondag 20 september Voorganger: Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer 
                Organist: Dhr. Heije Wubs 

 
Zondag 27 september Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 

 
Zondag 4 oktober Voorganger: Pastor Gert Scholten 
                Organist: Dhr. Andrew Orme 

 
Zondag 11 oktober Voorganger: Drs. Carla Frederiks uit Enkhuizen 
                Organist: Dhr. Chris Kooiman 

 
Zondag 18 oktober Voorganger: ………………………….. 
 Organist: Dhr. Heij Wubs 

 
Zondag 25 oktober Voorganger: Ds. Nicoline Letteboer 
                Organist: Dhr. Wim Broer 

 
Zondag 1 november Voorganger: Ds. Marijke Kraak uit Opperdoes 
                Organist: Dhr. Wim Broer 

 
Zondag 8 november Voorganger: Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle 
 Organist: Mevr. Christine Janssen 

 
Zondag 15 november Voorganger: Pastor Ton Heijboer uit Hoorn 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 

 
Zondag 22 november Voorganger: Pastor Gert Scholten  
Eeuwigheidszondag Organist: Dhr. Andrew Orme 
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Pelgrimszegen 
 

Dat gezegend is deze tijd 

van groei en bloei. 

 

Dat gezegend is deze periode 

van minderen en loslaten. 

 

Dat uw rennen wandelen 

en uw prestatiezucht 

genieten wordt. 

 

Dat juist nu uw huis 

meer een thuis wordt 

en vriendschapsbanden 

sterker worden. 

 

Neem de tijd om stil te staan 

bij hetgeen u draagt. 

 

Leef in verbondenheid met uw ziel 

en met respect voor uw lichaam. 

 

Geniet van wat mensen u bieden 

en van wat de natuur u schenkt. 

 

Heb een goede tijd en ga 

met de kracht van de hemel, 

het licht van de zon, 

de jacht van de wind, 

de vastheid van de aarde.  

 
Tekst: Peter Denneman smm 
  

Uit de vlog van zondag 23 augustus  
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Vlogs 

 
Meedoen met een vlog? 

 

Als u het leuk vindt om een keer mee te werken aan een vlog: doen! 

Misschien heeft u een leuk idee? Een hele andere invulling, teksten, 

gedichten, muzieksuggesties? Geeft u zich op bij Andrew Orme, Jan 

Gorter of Pastor Gert Scholten.  

Ook vinden wij het leuk om reacties te ontvangen op de vlogs die wij 

inmiddels hebben gemaakt. 
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Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente 

Andijk-Wervershoof 

 
Postadres: 

Middenweg 48,1619 BN Andijk, tel: 0228-59778 

    

 

Pastor  Drs. Gert Scholten 
   Tel: 06-53752627 

   E-mail: pastor@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Ouderenpastoraat Drs Nicoline Letteboer 
Tel: 0612812884 

   E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl 

    

 

Kerkenraad 
 

Voorzitter  Dhr. Hans Hoogervorst 
   Tel: 06-13626972 
   E-mail: voorzitter@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Scriba   Mevr. Lienstra Anini 
   Tel: 06-84561896 
   E-mail: scriba@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Ouderling  Dhr. Jan Gorter 
   Tel: 0228-592957 
   E-mail: ouderl.@pg-andijkwervershoof 

 

Kerkrentmeesters Dhr. Matthijs Beverloo 
   Tel: 06-55764285 
   E-mail: kerkrentm.@pg-andijkwervershoof.nl 

 

   Dhr. Herman Groothedde 
   Tel: 0228-592447 

 

Diaken  Dhr. Gertjan Kooiman 
   Tel:0228-593792 

   E-mail: diaken@pg-andijkwervershoof.nl 
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Administratie 
 

Diaconie  Mevr. Itadoor van der Wal 
   Tel: 0228-721808 

   E-mail: diaconie@pg-andijkwervershoof.nl 
   NL55RABO0368958159  

 

Koster  Dhr. Jan Gorter 
Tel: 0228-592957 

E-mail: koster@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Redactie  Dhr. Jan Gorter 

   Dhr. Hein van Dokkum 

   Dhr. Ronald Dijkstra 
   E-mail: jangorter58@gmail.com 

 

Algemene bezorging Fam. de Greeuw 
    Tel: 0228-591965 

 

Rabobank   NL14RABO0302407294 

    Prot. Gem. Andijk-Wervershoof 
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