
 

Zegen van de Apaches 

 

Dat de zon je nieuwe energie brengt overdag, 

de maan je ’s nachts zachtjes herstel geeft. 

Dat de regen je zorgen wegwast, 

de wind je nieuwe kracht in blaast. 

Dat je vriendelijk en behoedzaam door de  

wereld wandelt 

en haar schoonheid kent –  

Alle dagen van je leven. 

 
Uit: Open Deur, april 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: Ronald Dijkstra  -   Andijk april  2020 
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39e jaargang nummer 2 

1 mei 2021 

 

Voorwoord 
 

Beste gemeenteleden, 

 

Nu ik dit schrijf, is het alweer eind april en het einde van de 

lockdown is voorlopig nog niet in zicht. Zoals u weet, zijn we 7 

februari begonnen met onze diensten uit te zenden via 

kerkdienstgemist.nl. Wij hadden geen idee, hoe dit bij de mensen 

zou worden ontvangen; nu we 10 weken verder zijn, mogen we wel 

zeggen, dat dit zeer is meegevallen. In onze statistieken hebben we 

in de afgelopen weken kunnen zien, dat er bij een directe uitzending 

gemiddeld 11 verbindingen tot stand zijn gekomen; na deze directe 

uitzending zijn er nog eens gemiddeld 60 verbindingen tot stand 

gekomen, waarmee wij erg blij zijn.  

 

 
 

Heel fijn, dat u zo betrokken bent! Hoewel u nog steeds niet lijfelijk 

aanwezig kunt zijn, kunt u op deze manier de diensten toch 

meebeleven, wat volgens mij in ieder geval een bepaald gevoel van 

saamhorigheid geeft en dat is toch ook belangrijk, vind ik! 
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Laten wij hopen, dat deze situatie snel voorbij zal zijn, zodat wij 

samen de diensten weer  kunnen vieren, en, wat eveneens 

belangrijk is, tijdens het koffiedrinken weer kunnen bijpraten; zodat 

wij weer meer betrokken bij elkaar raken. 

 

Matthijs Beverloo  

 

 

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m 

donderdag 17 juni 2021 >>> jangorter58@gmail.com 
 

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

Pinksteren 

 
Mogen we alweer op een terras? Of misschien wel naar een concert of 

kerkdienst? Op dit moment (ik schrijf deze meditatie in april) is dat 

nog niet duidelijk. Jammer hoor. Vooral die gesloten terrassen lijken 

hard aan te komen. En dan heb je een vrije dag met mooi weer. Balen! 

Nee, het is nu helemaal geen geestige tijd. Er valt weinig te lachen en 

er is veel onzekerheid over hoe het allemaal verder zal lopen. Aan de 

andere kant is het nu juist wel een geestige tijd. We vieren straks 

Pinksteren. Je zou bijna vergeten waarom je een vrije dag hebt. Dan 

gaat het juist over geestig, niet over geestelijk trouwens. Geestig in 

de zin van zingevend, richtinggevend en geïnspireerd worden. Zomaar 

wat synoniemen die alles te maken hebben met de energie die nauw 

verbonden is met God. Altijd lastig uit te leggen.  

 

 
 

Tja. Woorden. Begrijpen. We krijgen er niet volledig grip op, maar 

daarom is het ook geest. In de Bijbel wordt de wind vaak genoemd als 

het om de geest gaat. Ruach (Hebreeuws), Pneuma (Grieks) en 

Animus (Latijn). Niet te vatten maar wél te voelen.  

Het verhaal gaat verder in de Bijbel en deze Geest verbindt zich 

nadrukkelijk aan de persoon Jezus. Dus wat Hij voorleefde was niet 

zomaar uit de lucht gegrepen. En deze zelfde Geest kreeg ook vat op 

de volgelingen van Jezus. Tot op de dag van vandaag,  
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met perspectief voor morgen! Wel zo mooi in deze tijd. 

Geestig? 

Ja. 

Toch wel. 

 

Hierheen, Adem, steek mij aan, 

stuur mij uit jouw verste verte  

golven licht. 

 

Welkom armeluisvader, 

welkom opperschenker, 

welkom hartenjager. 

 
Beste tranendroger, 

liefste zielsbewoner, 

mijn vriend, mijn schaduw. 

 
Even rusten  

voor tobbers en zwoegers, voor  

krampachtigen een verademing, ben je. 

 

Onmogelijk mooi licht, 

overstroom de afgrond  

van mijn hart, jou zo vertrouwd. 

 
God ben jij, zonder jou  

is alles nacht en ontij, 

wreedheid, schuld, 

 

maar jij maakt schoon. 

Verflenst mijn bloem - geef water 

zalf mijn wonden.  

 

Stijf sta ik, toegang verboden, 

ijzig. Ontdooi mij, koester mij. 

Vreemd ga ik, zoek mij. 
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Ik zeg: ja, jij, doe nee. 

Vergeld mijn twijfel met vriendschap 

Zeven maal duizend maal. 

 

Niets ben ik zonder jou. 

Dood wil ik naar jou toe. 

Dan zal ik lachen. 

 

Met deze mooie woorden van Huub Oosterhuis, een hertaling 

van ‘Veni Sancte Spiritus’ (Liedboek blz. 1143) Wens ik u een 
geestig en geestrijk, geïnspireerd Pinksterfeest toe. 
 

Gert Scholten 
 

 
 

 
 

 

Van de Pastor 
 

Beste mensen, 

Onze gemeente koppelt tegenslagen niet meteen aan bedoelingen van 

God. Dat past niet zo bij De Kapel en bij de traditie waarin wij staan. 

Deze dagen staan in de schaduw van corona. Maar andere dingen 

gaan gewoon door en tijdens de diensten blijven we verbinden tussen 

‘alles wat er gebeurt’ en de rijke bron van verhalen, liederen, 

gedichten, brieven en visioenen uit de Bijbel. 

Ik merk dat corona in tussenzinnetjes nog aan bod komt, maar het is 

niet meer zo nadrukkelijk aan de orde. Ondanks alles wat nu tijdelijk 

niet meer kan zie ik het als  

een kans om te kijken hoe wij leven. Zorgt deze periode ook voor rust 

en gaan we anders om met ruimte.  

Maar ook dit: In het begin zorgde het virus voor een enorme 

verbondenheid. Diensten kwamen heel dichtbij, de Vlogs werden goed 

bekeken en u reageerde zo af en toe op wat u hoorde en zag. Ook nu 
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nog (dat kunnen we zien) kijken er veel mensen naar de online 

diensten. Veel meer dan er normaal gesproken naar de kerkdienst 

kwamen. Maar ik merk ook dat het inzakt. Mensen zien elkaar minder 

en ik merk dat het tussen de handen wegglipt. Het is een soort 

verslagenheid of matheid die doordringt. Een matheid die ik zeker ook 

herken. Want het is soms ontmoedigend om voortdurend tegen een 

camera te moeten praten en zingen, zonder dat er respons is. Vorige 

keer schreef ik: 

 
Actief nadenken over de toekomst van onze gemeente blijft dringend. 

We kunnen niet wachten totdat deze Coronatijd voorbij is. Ik hoop dat 

u zelf actief blijft nadenken en dat u uw gedachten wilt delen met 

elkaar, met de kerkenraad. Spreek elkaar erop aan, mail of bel met 

kerkenraadsleden en kom met ideeën. Hoe heeft u het afgelopen jaar 

beleefd? We zijn al een jaar niet ‘gewoon’ samengekomen. Dat het 

zolang zou duren hadden we nooit kunnen bedenken. Hoe heeft u het 

afgelopen jaar ervaren? Wat heeft u gevonden en geleerd? Getroost? 

Geïnspireerd? Wat wilt u, straks, na de crisis, niet meer kwijt? Zullen 

we dit met elkaar delen? In de vorm van een verhaal, een gedicht, 

een foto, een (bijbel)tekst, een lied, enz. Stuurt u een mail naar mij 

of naar leden van de kerkenraad. Dan zetten wij uw reacties op onze 

site. Fijn om van elkaar te horen. Fijn om elkaar te inspireren. 

 
Ik ga er vanuit dat u met elkaar heeft gedeeld. Maar er zijn geen 

reacties binnen gekomen om op onze site te zetten. Het is gissen 

waarom niet. Hoe dan ook, ik verlang naar de momenten waarop we 

weer normaal met elkaar kunnen delen tijdens de inloop, 

leerhuisavonden en na de diensten. Ik kom naar de kerk voor het 

grote verhaal, het zingen, de gebeden…, maar ook voor de koffie en 

de bloemen, voor een betrokken groep mensen die met elkaar wil 

omdenken.  

 
Daarom is het goed om alvast aan te kondigen dat wij hopen en 

verwachten weer een normale startzondag te kunnen gaan houden. 

De eerste zondag van september. Daarvoor hebben we Kees 

Posthumus benaderd. U kent hem nog van twee eerdere diensten in 

onze kerk. Het thema van de startzondag is ‘Van U is de toekomst’. 

Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat 

daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de 

toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. Ons voortbestaan, als 

individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf 
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af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons 

gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te 

zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te 

accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat 

het goed komt.  

Om met ‘de moed om te veranderen’ te beginnen: op woensdag 21 

april hebben we een eerste overleg gehad met een kleine commissie 

die zich gaat bezighouden met de toekomst van De Kapel. Directe 

aanleiding is het – al eerder in Contact aangekondigde - vertrek van 

onze koster-ouderling en zijn echtgenote, per 1 juli 2022. Ook zullen 

andere leden van de kerkenraad binnen een aantal jaren vertrekken. 
We staan daarom voor de opgave om te bedenken welke 

oplossingsvariant in de concrete situatie van onze gemeente een 

begaanbare weg biedt en toereikend is om het werk dat we graag 

willen doen ook te kunnen blijven doen. 

Er is, in opdracht van de kerkenraad, een kleine commissie gevraagd 

om na te denken over grofweg drie scenario’s: 

 
1. Zelfstandig doorgaan en goed kijken wat mogelijk is. Wat 

doen we nu (eigenlijk heel veel voor een kleine gemeente) en 

wat kunnen/willen we blijven doen? 

2. Fuseren/samenwerken met een andere gemeente. 

3. Afbouwen en daarvoor beleid maken. 

 

Vanuit PKN is er ondersteuning van ds. Peter Verhoeff, classis-

predikant.  

We willen het traject voor het einde van dit kalenderjaar afronden 

zodat we begin 2022 de gemeente kunnen informeren.  

Vertrekpunt is het eerdere beleidsplan van onze gemeente en de 

gemeenteavond waarin de ‘groep 2030’ ideeën en plannen heeft 

gepresenteerd. 

 

De werkgroep bestaat uit Alie Kooiman, Jan Gorter, Mirjam Vlugt, Gert 

Scholten en ds. Peter Verhoeff, classispredikant Noord-Holland. 

 

Hoop 

Na Pasen gaan we op weg naar Hemelvaart en Pinksteren om 

vervolgens hoopvol de groene tijd van vruchtbare verwachting in te 

gaan.  

Hemelvaart en Pinksteren zijn ongrijpbare feesten. Gelukkig maar. 

Alle frames van boven en beneden, goddelijk en menselijk worden aan 
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barrels geslagen. Het ontheemt je, om een groter heem te bieden. 

Vervreemding en ballingschap wordt thuis zijn, thuis zijn wordt elders 

terechtkomen. Wen er maar aan. Op Hemelvaartsdag mogen we 

oefenen. 

 

Gebed voor Hemelvaart 

 
Til me op God, uit de wereld van zekerheden,  

van waarheden, 

van statistieken en scenario’s, 

til me op, en laat me zweven op de wolken 

van vertrouwen, 

van verrassing, van nog-nooit-gezien. 

Til me op, en zet me neer op de aarde, 

als een mens die op weg mag gaan naar de heilige stad, 

die de tempel zoekt die onder de mensen te vinden moet zijn, 

die uw Zoon zoekt, ongezien ver voor ons uit, 

ongezien zo heel dichtbij (RB) 

 

Gert Scholten 

 

 

 

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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Vervoer naar de kerk 
 

Er zijn mensen die, vanwege uiteenlopende redenen 

niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor hen 

is er de mogelijkheid om van en naar de kerk gebracht 

te worden. Mensen die hiervan gebruik willen maken 

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

kunnen zich wenden tot de coördinator van het kerkvervoer: 

 

 Anne van Zanten tel: 591201 

 

Parkeren is zondag mogelijk op de parkeerplaats van Pop Vriend.  
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Verjaardagen 
 

 

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

   Kerkepad 26 

   1619 AE ANDIJK    

   

 

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

   Kleingouw 149 

   1619 CJ ANDIJK 

 

28 mei   Dhr. R. Veltman   geb. 1939 

   Raiffeisenlaan 49 

1693 EP WERVERSHOOF 

 

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

   Kleingouw 41 

   1619 CC ANDIJK 

 

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

   Klamptweid 46 

   1619 DM ANDIJK  

 

25 juni   Mevr. A. van Zanten-Naastepad geb. 1946 

   Rikkert 10 

   1619 AR ANDIJK 
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Van de Diaconie 
 

 

Collectes Diaconie                            

14 februari  € 17,50                          

21 februari  € 10,-                            

28 februari  € 20,-                            

  7 maart  € 15,-                            

14 maart  € 25,-                           

21 maart  € 10,-                            

28 maart  €   5,-                          

 

 

Hieronder vindt u het collecte rooster voor de komende periode. 

Aangezien we voorlopig niet fysiek bij elkaar komen is bij elke collecte 

het rekeningnummer vermeld zodat u zelf een bijdrage kunt 

overmaken. 

 

 
 

9 mei 2021 Collecte kerk in Actie Noodhulp 

Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen. Van de miljoenen Syriërs die 

door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht 

gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in 

grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is 
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het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie 

ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een 

opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het 

opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder 

afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder. Met uw bijdrage 

steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen, en 

andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte of maak 

een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. collecte Syrische vluchtelingen. 
 

23 mei Collecte Kerk in Actie Pinksterzending 

Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert Bijbellezen. In Egypte hebben 

veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het 

Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse Bijbelboeken uit in 

het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met 

hun ouders lezen de kinderen een Bijbelboek, beantwoorden vragen 

en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende 

plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd 

over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een 

prijs, bv een geïllustreerde bijbel. Met uw bijdrage steunt u het 

zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Geef aan de 

collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending. 
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6 juni 2021 Collecte Kerk in Actie Oegandese vrouwen 
Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda. Moeders 

zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, 

ziekte en huiselijk 

geweld maken hun leven 

zwaar. Het jarenlang 

gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds 

littekens na bij ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-

Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien 

en naar school te laten gaan. De vrouwenvereniging Mothers Union 

van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste 

uitdagingen te overwinnen. Samen werken ze aan verbetering. Zo 

vertelt Sylvia: “De zorg voor mijn acht (klein)kinderen valt me zwaar. 

Nu ik meer weet over hygiëne hebben ze minder last van diarree en 

malaria. Ook kreeg ik zaden voor soja en groenten. Nu verbouw ik 

gezond voedsel en heb ik eigen inkomsten. Ik ben nu lid van een 

spaargroep. Mijn man en ik kregen relatietherapie.” Zo worden 

kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker. Met deze collecte 

steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers Union in Oeganda. 

Van harte aanbevolen! U kunt ook geven op NL 89 ABNA 0457 457 

457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Oeganda. 

 

 
 

20 juni 2021 Noodhulp Vluchtelingen  
Griekenland. Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele 

wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het 

leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar 

veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran 

via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen 

vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in 

Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en 

onderwijs aan de kinderen geven. 
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Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten 

duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse 

vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als 

Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, 

veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? 

Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland 

samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat 

vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met 

voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te 

krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter 

leven voor kinderen. 
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 

457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte Noodhulp juni 
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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’ 
 

Alweer wat jaren geleden, wandelde ik in zuidwest Friesland. Het 

bezochte gebied ten zuidoosten van Workum is waterrijk, met meren 

als De Brekken, Sânmar, Grutte Gaastmar en De Fluezen. Oeroude 

polders, poldertjes en sloten en vaarten zorgen voor de juiste 

waterstand. In dat open weidelandschap met z’n vele slootjes en 

smalle kronkelige weggetjes op veendijkjes ligt een dorpje met de 

boeiende naam  

Het Heidenschap. Nee, er is geen relatie met afwezigheid van 

christelijke religie, al zou de bij het dorpje gelegen buurtschap De Hel 

dat wel kunnen doen vermoeden. Sterker nog, vlakbij De Hel lag in 

vroeger tijden ook buurtschap De Hemel. En geloof het of niet, in De 

Hemel kwam je via een smal modderpad en naar De Hel liep een brede 

weg. De inwoners van Het Heidenschap deden tot halverwege de jaren 

negentig van de vorige eeuw hun boodschappen in het 

kruidenierswinkeltje in De Hel… Over de afkomst van de opvallende 

buurtnaam bestaan verschillende opvattingen. Voornamelijk van 

dominees. Sommigen meenden dat de naam zou afstammen van het 

oude heidense geloof, ‘dat in eene der diepe waterpoelen den ingang 

naar de plaats der verschrikking lag’. Anderen dachten aan een 

uitspraak van een grapjas, die bij het zien van de eerste 

rodepannenschuur uitriep: ‘Het lijkt wel een hel’. Het meest 

waarschijnlijke is dat het een afgeleide is van een term uit de tijd van 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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de vervening. De hogere stroken grond waarop de gestoken of 

gebaggerde turf te drogen lag werden toen door de veenarbeiders 

‘hellen’ genoemd. 

 

Ooit was het hier een wild begroeid moerassig gebied met spaarzame 

bewoning, die als gemeenschap de heide gezamenlijk in bezit had en 

beweidde. Vandaar de naam Heidenschap. Kerkelijk viel het dorpje 

dat net 300 inwoners telt onder de geestelijke zorg van de grotere 

Hervormde en Gereformeerde kerken in de omgeving. Nu was de 

zondagse kerkgang vanuit Het Heidenschap naar De Gaastmeer, 

Nijega of Workum altijd een mijl op zeven. Dat kwam door de zeer 

geïsoleerde ligging. Daarom ijverde de gemeenschap voor een eigen 

kerkgebouw. Eind 19e eeuw had Het Heidenschap twee kerken. Een 

Baptistenkerk (…om het ’heidendom’ dat zo geloofde in spoken en 

witte wieven en volgens de verhalen hoereerde, zoop en kaartspeelde 

te bekeren) en de Hervormde Kerk. 

 

 
 

De laatste was vanuit Workum opgericht als tegenhanger van de 

komst van de andere kerk. Later werd de voormalige Baptistenkerk 

een vanuit De Gaastmeer ingestelde Gereformeerde Kerk (…omdat 

vanwege de ‘aldaar heerschende onkerkelijken toestand’ ook in de 



19 

 

nabijheid van De Hel gearbeid moest worden!). Het uit gele steen 

opgetrokken Hervormde kerkgebouw met bescheiden torentje, dat 

dateert uit 1886, is als enige overgebleven. Het dient als bedehuis 

voor gereformeerden en hervormden die hier al sinds 1984 Samen op 

Weg zijn gegaan. Op mijn wandelingen kijk ik doorgaans even bij de 

plaatselijke kerk(en). In Het Heidenschap (gevormd uit de 

buurtschappen De Hel en Brandeburen) staat het kerkgebouw aan een 

idyllisch doodlopend weggetje langs de Heidenskipster Feart. Tot mijn 

verrassing hangt in de vitrinekast naast de ingang het gedicht Vaders 

stem. Cabaretier Freek de Jonge heeft daarin zijn jeugdherinneringen 

aan de preekbeurten van zijn vader in Brandeburen vastgelegd. Vader 

Andries de Jonge was van 1946-1951 Nederlands Hervormd predikant 

te Workum, en uit dien hoofde ging hij ook voor in Het Heidenschap. 

 

Zondagmiddag, negentienvijftig 

Met mijn vader naar de kerk 

Voor mij is het een wekelijks uitje 

Voor hem is het zijn dagelijks werk 

Het kerkje staat in Brandeburen 

Heidenskip noemen de Friezen het 

De garagehouder komt ons halen 

In zijn zwarte Chevrolet 

 

De kosteres zet mij op mijn plaatsje 

In de ouderlingenbank 

Ze geeft mij twee pepermuntjes 

"Wat zeg je dan?" Ik mompel: "Dank" 

Als alle mensen zijn gezeten 

Verschijnt de ouderlingenrij 

Vader loopt daarin als tweede 

Klimt op de kansel, knikt naar mij 

 

Jongetje op zondagmiddag 

Dat niets begrijpt, maar alles hoort 

Verliefd is op de stem van vader 

Die rustig voorleest uit Gods woord 

In de verte loeien koeien 

Een eendejager lost een schot 

Maar niets verstoort de stem van vader 

Die voorleest uit het woord van God 

 

Terug in de consistoriekamer 
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Staan de thee en koekjes klaar 

Vader bevrijdt zich uit zijn toga 

En jaagt de brand in een sigaar 

Maar ik heb eventjes geen aandacht 

Voor de daden van mijn held 

Ik mag collectezakken legen 

Helpen bij het tellen van het geld 

 

Wij rijden door de Friese weiden 

Benzine ruik ik, gier en hooi 

De chauffeur vraagt hoe ik de preek vond 

Vader glimlacht, ik zeg: "Mooi" 

Het is maar tien minuten rijden 

Thuis wacht moeder, nog meer thee 

Ik mag de togakoffer dragen 

En een volgend keer weer mee 

 

Jongetje op zondagmiddag 

In de ban van vaders stem 

Dat niets begrijpt, maar heel goed luistert 

Of hij zacht klinkt of met klem 

Jongetje op zondagmiddag 

Dat niets begrijpt van de Heilige Geest 

Maar weet dat die stem op zijn mooist klinkt 

Als vader uit de bijbel leest 

 

Wiebe de Bruin 
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Planten uit de Bijbel 
 

De Linze is de peulvrucht van een gewas dat al voor onze jaartelling 

op grote schaal verbouwd werd. Het feit dat de linze wordt genoemd 

in het Oude Testament, getuigt hiervan. De eigenlijke linze is het zaad 

van de plant, dat gedroogd wordt verhandeld,  

in verscheidene kleuren en groottes. Linzen hebben tijdens de groei 

veel warmte nodig, zodat in Nederland en België dit gewas slechts op 

kleine schaal, en dan meestal in de glastuinbouw of onder een tunnel 

verbouwd wordt. 

 

 
 

Genesis 25 vers 29 t/m 34 

Eens had Jakob een gerecht gekookt, en Esau kwam vermoeid van 

het veld. Toen zeide Esau tot Jakob: Laat mij toch slokken van dat 

rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam 

Edom. Maar Jakob zeide: Verkoop mij dan eerst uw 

eerstgeboorterecht. En Esau zeide: Zie, ik ga toch sterven; waartoe 

dient mij dan het eerstgeboorterecht? Daarop zeide Jakob: Zweer mij 

eerst. En hij zwoer hem. Zo verkocht hij aan Jakob zijn 

eerstgeboorterecht. Toen gaf Jakob aan Esau brood en het 

linzengerecht; hij at en dronk, stond op en ging heen. Zo verachtte 

Esau het eerstgeboorterecht. 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes Kerkrentmeesters                            

14 februari  € 17,50                          

21 februari  € 10,-                            

28 februari  € 20,-                            

  7 maart  € 15,-                            

14 maart  € 25,-                           

21 maart  € 10,-                            

28 maart  €   5,-                          

 

Actie Kerkbalans 2021 

Zoals u in het vorige Contact heeft kunnen lezen hebben we de 

Kerkbalansenveloppen via de post laten bezorgen om de vrijwilligers 

niet bloot te stellen aan het Coronavirus. De opbrengst van de 

Kerkbalans is via de post goed ontvangen, hoewel alle 

retourenveloppen nog niet zijn teruggekomen, hebben we op dit 

moment (13 april) een bedrag van € 11.575,00 toegezegd gekregen. 

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw medewerking en de 

toegezegde bedragen. 

 

Namens de kerkrentmeesters, Matthijs Beverloo 
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Kerkdiensten 
 

Kerkdiensten voor de komende tijd. 

 

  2 mei   Voorganger: Gert Scholten 

   Organist: Dhr. Andrew Orme 

 

  9 mei   Voorganger: Pastor Piet Meijer 

   Organist: Dhr. Wim Broer 

 

16 mei   Voorganger: Mevr. Ina Broekhuizen-Slot 

   Pianist: Dhr. Johan Gootjes 

 

23 mei   Voorganger: Gert Scholten 

Pinksteren  Organist: Dhr. Andrew Orme 

 

30 mei   Voorganger: Nicoline Letteboer 

   Organist: Dhr. Heye Wubs 

 

 6 juni   Voorganger: Gert Scholten 

   Organist: Dhr. Andrew Orme 

 

13 juni   Voorganger: Nicoline Letteboer 

   Organist: Mevr. Christine Janssen 

 

20 juni   Voorganger: Ds. Burret Olde 

   Organist: Dhr. Wim Broer 

 

27 juni   Voorganger: Pastor Ton Heijboer 

   Organist: Dhr. Heye Wubs 

 

  4 juli   Voorganger: Gert Scholten 

   Organist: Dhr. Andrew Orme 

 

11 juli   Voorganger: Ds. Herrianne Allewijn 

   Organist: Dhr. Wim Broer 

 

18 juli   Voorganger: Mevr. Arja Kraal 

   Organist: Dhr. Andrew Orme 

  



24 

 

Veelkleurig 
 

Veelkleurig 

Hoe kleurig zijn wij mensen, 

kinderen van God, 

de één kleurt de ander, 

anderen kleuren in , 

veelkleurig vormt zich een geheel. 

 

Al kleurt de één iets anders, 

een ander iets te veel, 

toch is een rode draad te zien 

door kleurenbogen heen,  

verbindend en bevrijdend, 

beminnelijk en leidend. 

 

Als kleuren niet meer mengen 

maar opgaan in alleen, 

zoek dan die rode draad langszij, 

de stem die enkel vraagt ‘volg mij’. 

 

Coby Poelman–Duisterwinkel 
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Zeg Niet… 
 

Zeg niet Vader 

   als jij je niet als zoon gedraagt. 

Zeg niet Onze 

   als je opgesloten zit in je egoïsme. 

Zeg niet die in de hemelen zijt 

   als je alleen maar aan aardse dingen denkt. 

Zeg niet Uw naam worde geheiligd 

   als je alleen maar aan je eigen eer denkt. 

Zeg niet Uw koninkrijk kome 

   als je het verwart met materieel succes. 

Zeg niet Uw wil geschiede 

   als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt. 

Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood 

   als je je niet bekommert om wie armoede lijdt. 

Zeg niet Vergeef ons onze schulden 

   als je wrok blijft koesteren jegens je naaste. 

Zeg niet Leid ons niet in verzoeking 

   als jij jezelf eraan blootstelt. 

Zeg niet Verlos ons van de boze 

   als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede. 

Zeg niet Amen 

   als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.  

 

"Tekst gevonden in een Franse kerk en vertaald in het Nederlands." 
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Kijk op de website 
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Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente 

Andijk-Wervershoof 

 
Postadres: 

Middenweg 48, 1619 BN Andijk, tel: 0228-596778 

    

 

Pastor  Drs. Gert Scholten 
   Tel: 06-53752627 
   E-mail: pastor@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Ouderenpastoraat Ds. 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.nl 

 

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 

 

 

 


