
Kind van het licht, breek door het duister, 

kind van de hoop, wees ons nabij. 

Kind van de vrede, woord voor de toekomst; 

Kind van de strijd met zachte hand. 

 
Chris Fictoor 

Uit: Zangen van zoeken en zien. Kok, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: Ronald Dijkstra  -  december 2016 Amsterdam  
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39e jaargang nummer 5 

27 november 2021 

 

Voorwoord 
 

Jij die mij ik maakt 

Altijd aanwezige, 

Cirkel en kern van mijn leven, 

Ruimte van liefde, 

nodig mij uit om binnen te gaan. 
 
Simone Huisman  
uit: Zangen van zoeken en zien  
 

Korte dagen van licht, kou en vocht. De eerste advent komt eraan, ik 

wilde me voorbereiden op het voorwoord, maar wist niet hoe. De grote 

vraagstukken hoe gaan we dat dragen samen? Ik stond bij de AH met 

mijn chocoladeletters te wachten in de rij, een beetje voor me uit te 

staren, opeens een innerlijke stem, duidelijk: “Spreek over mij”. En 

nog een keer: “spreek Meer over mij”. Verrassend rekende ik af en 

liep een beetje verdwaasd naar mijn auto. Thuisgekomen ging ik er 

even voor zitten. Was het God die tot mij gesproken had? 

Herinneringen buitelden over elkaar heen. Als klein kind had ik vaak 

gesprekken met God, in de vorm van een lieve innerlijke stem die tot 

mij sprak. Hele gesprekken voerde ik ermee in mijn eigen taal. Ik 

herinner me goed hoe veilig ik mij voelde bij die stem. Later toen ik 

een jaar of acht was, werd er op de zondagsschool aan ons gevraagd 

wie God voor ons was en ik antwoordde: God is voor mij een lieve 

man die in het zonnetje op een bankje zit in het park en als ik voorbij 

loop krijg ik een heel fijn gevoel. En als ik bij hem ga zitten is gewoon 

alles goed. Ik bleef in gesprek en in contact met God als een 

complementair deel van mezelf, waar ik een vanzelfsprekendheid en 

vertrouwen uit haalde waarin ik mij gedragen voelde. Gods wegen zijn 

verschillend en de intieme verbinding met God heel persoonlijk. Dat 

zal voor een ieder anders zijn. Maar juist nu kan die verbinding 

belangrijk zijn. We ervaren en zien om ons heen dat veel mensen last 

hebben van onzekerheid, eenzaamheid en angst. Velen ervaren 

nieuwe maatregelen, regels en normen als een verlies van vrijheid.  
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Maar is dat zo? Lukt het je om authentiek te blijven en vrij in je 

denken? 

Het mediageweld, de turbulentie en verwarring buiten je te plaatsen. 

Kunnen wij juist NU die vrijheid ook gebruiken om nieuwe ideeën, 

nieuwe verbindingen te creëren? De tijd nemen om naar binnen te 

gaan, en je af te vragen wat doe ik met mijn leven? Wat hoor ik, wat 

zie ik en wat ben ik bereid te horen? In een stem als een zee van 

mensen? Het is niet meteen duidelijk waar die stem vandaan komt, 

het stijgt op uit de aarde als een zee van mensen, alsof heel de 

mensheid roept, er is geen ontkomen aan. De kracht van die stem is 

niet alleen om mij heen maar ook door mij heen! Als je durft te 

luisteren, en je je innerlijke stem hoort dan maakt het je vrij, een 

nieuwe jij. Een nieuw mens. De stem heeft geen naam, het is de stem 

van de God die mij vasthoud die mij oproept om recht te doen. Staan 

in licht, Jij die mij ik maakt.  

 

Moge de komende Kerstdagen gevuld zijn met warme 

vriendschap in een sfeer van hoop, begrip, steun en 

vertrouwen om het nieuwe jaar mee op te bouwen… 

 

Nicoline Letteboer, ouderenpastoraat 

 

 
 

Kopij voor de volgende uitgave  

graag inleveren t/m donderdag 10 februari 2022 

jangorter58@gmail.com 
 

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

Meditatie Advent 

 

Een aanmoediging van licht 

 

Hoe 

Opende de roos 

Ooit haar hart 

 

Om al haar  

schoonheid 

Aan deze wereld te geven? 

 

Ze voelde de aanmoediging van licht 

Haar wezen raken. 

 

Anders 

Blijven we allemaal 

Te bang. 

 

Hafez 

 
Hafez of Hafiz (1315-1390) was een Perzisch dichter en mysticus in de 
soefitraditi 

Advent is wachten op ’t komen van het Kind. Wachten is moeilijk. We 

leven snel, we hebben het druk, we hebben haast. Wachten betekent 

dat je tijd verliest, tijd die je nuttig had kunnen invullen. Je belt een 

bedrijf en na door een menu te zijn geloodst hoor je: Al onze 

medewerkers zijn nog in gesprek. Wij vragen uw geduld. Wachten 

heeft te maken met geduld. Ook bij belangrijker zaken als zo’n 

telefoongesprek of bij een stoplicht (…) moet je wachten en geduld 

hebben. Als je ziek bent bijvoorbeeld, als je rouwt. Het heeft zijn tijd 

nodig, weten we. Het beslissende in het leven laat zich niet maken. Je 

moet wachten. Afwachten. Niet planbaar. Als je terugkijkt in je leven 

dan blijkt dat die dingen en mensen die in je leven beslissend waren, 

je zijn overkomen. Zo ook momenten waarop je iets hebt ervaren van 

troost, van liefde, van bijstand, van een engel of een engel van een 

mens. Ook die kon je niet plannen of van te voren organiseren. 

Meestal zie je dat pas achteraf. Maar dat wil nog niet zeggen dat je 
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geen kansen kunt missen door niet alert te zijn. Je kunt ook actief 

wachten. Dan wordt het ‘waken’. Vriendschappen bijvoorbeeld 

overkomen je, maar als je er niet voor waakt kunnen ze voorbijgaan 

en tot het verleden behoren.  

Het wachten dat hoort bij de Advent is ook steeds een waken, een 

actief wachten om de mogelijkheden die er zijn niet te laten 

ontglippen. En soms, soms is wachten en waken niet alleen maar 

‘hopen dat er iets gaat gebeuren’, maar is er een ‘innerlijk weten’ dát 

het gaat komen. Een weten met het hart. Weten dat het goed komt, 

het volste vertrouwen hebben. Wachten, waken en weten. 

Dus niet ‘stil maar wacht maar, alles wordt nieuw’. Het is meer zoals 

de profeet Jesaja, die we deze dagen lezen, spreekt: kloven moeten 

gevuld, bergen geslecht, vastgeroeste patronen doorbroken, 

scheefgegroeide verhoudingen rechtgezet, ontmoediging omgezet. 

Het heeft iets van de weg vrijmaken en in het licht brengen, zorgvuldig 

en minutieus ruimen om het verleden te bevrijden. Als je vastzit aan 

oude beelden en verwachtingen, kun je niet vrijuit kijken. Als er 

verzwegen pijn is, kan de deur niet opengaan voor een nieuwe relatie 

of een nieuwe ervaring in een reeds bestaande relatie.  

Advent heeft ook met verlangen te maken. Verlangen naar een andere 

tijd, verlangen als een vogel in de nacht. En als er verlangen in je 

wordt gewekt, kun je merken, voelen, proeven dat het óók een 

beweging van de andere kant is, dat iets ín jou verlangt, groter dan 

jijzelf. Wie in de stroom van verlangen gaat staan, ervaart 

meegenomen te worden, op genomen. Je kunt je afstemmen op 

verlangen, je kunt jezelf er naartoe luisteren.     In dat verlangen komt 

God naar ons toe.  

Iedere zondag opnieuw hebben we in de diensten ons te binnen 

gebracht dat het advent is, tijd van wachten en verwachten. Van 

waken en weten. 

Een oefening die ieder jaar terug komt. Zinvol. Om ieder jaar opnieuw 

ruimte te maken om het verlangen de kans te geven. Opnieuw leren 

open staan voor het onverwachte en weten dat het gaat gebeuren 

omdát je ervoor open staat. 
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Zoals de Roos die ooit haar hart opende: Ze voelde de aanmoediging 

van licht haar wezen raken. ‘Anders blijven we allemaal te bang.’ 

Gert Scholten, pastor 

 
 

 

Van de Pastor 
 

‘Eindelijk weer’. We mogen weer een beetje normaal gaan doen’. Dat 

schreef ik de vorige keer. Nu is het ‘daar gaan we weer’. Corona is er 

en zal er blijven. Het is niet anders.  

‘Je moet ermee leren leven’, zeggen ze. Maar hoe dan? 

 

Ik loop dagelijks in de Polder. Een voetpad zal je daar niet vinden, dus 

ik loop zoveel mogelijk links. Dan kan ik het tegemoetkomende 

verkeer beter zien. En het verkeer mij. Toen een stel me tegemoet 

kwam, week ik uit naar de linker berm. De man zei hoorbaar dat hij 

zich afvroeg, waarom mensen altijd links wandelen. Goeie vraag zei 

ik, toen ik naast hen halt hield. Zijn vriendin dacht, net zoals ik, dat 

daardoor tegemoetkomend verkeer je beter zag. Volgens hem was 

het geen officiële regel. Hij bleef ‘stijf rechts lopen’. Met de grap dat 
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ondanks dit meningsverschil hun relatie goed was, namen we weer 

afscheid. ‘Maar dat is toch een regel?’ dacht ik. Op internet las ik later, 

dat de regel sinds 1991 niet meer geldt. Wandelaars mogen zelf 

kiezen aan welke kant van de weg ze lopen. Die vraag was 

beantwoord. Nu nog: hoe te leren leven met corona?  

Daar heb ik zelf nog wel wat wandelingetjes voor nodig. 

 

Ook dit jaar kunnen we geen bijeenkomsten organiseren rond kerst 

en kerstavond. Echt jammer. Het traditionele kinderkerstfeest kan 

hopelijk volgend jaar weer wel plaatsvinden. Maar wellicht moeten we 

andere plannen smeden in het kader van ‘leren leven met corona’. 

Heeft u een idee? Dan horen we dat graag. 

 

 
 

 

 

 

Op donderdagavond 25 november heeft een gemeenteavond 

plaatsgevonden over de toekomst. Terwijl ik dit schrijf moet deze 

avond nog plaatsvinden. Iedereen heeft een brief ontvangen met een 

uitnodiging: 
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Beste gemeenteleden 

Een aparte brief van de kerk. Dat gebeurt niet zo vaak. De aanleiding 

dat we dit doen geeft daar wel reden toe, maar laten we eerst zeggen 

dat we blij zijn met u als gemeentelid. 

 

U bent betrokken bij onze gemeente, op uw eigen manier. U bezoekt 

wellicht de diensten, bezoekt andere activiteiten of leest het kerkblad. 

Om dit alles mogelijk te maken zijn er achter de schermen mensen 

heel actief. Ook daar zijn we heel blij mee. Maar daar zit wel het 

probleem waar we het met elkaar over moeten hebben. 

 

Op 25 november 2021 willen wij graag in gesprek gaan over onze 

gemeente en alle activiteiten. Voordat alle coronamaatregelen onze 

activiteiten en mogelijkheden aan banden legde hebben we al eens 

nagedacht over wat we belangrijk vinden.  

Eind 2018 is daar een gemeenteavond over gehouden, wellicht was u 

daar bij of heeft  

u er van gehoord. Maar toen eigenlijk al drong het vraagstuk zich aan 

‘hoe gaan we dit organiseren?’.  

 

Nu we weten dat medio 2022 ons kostersechtpaar het werk in de kerk 

neerlegt, klinkt die vraag nog harder. We zullen het op een andere 

manier moeten gaan doen. De vraag ‘hoe dan?’ willen we zorgvuldig 

beantwoorden. Daarom hebben we er voor gekozen om een externe 

kerkelijk adviseur ons te laten begeleiden in dit traject.  

 

Misschien goed om al gelijk aan te geven, we gaan ‘gewoon’ door als 

gemeente. Zo lang als het kan en er mensen zijn die het één en ander 

kunnen en willen doen is daar ruimte voor. Ook onze voorganger blijft 

gewoon de voorganger. Tegelijk is ‘regeren’ ook vooruit kijken. Er 

zullen dingen gaan veranderen, maar wat en hoe, daarover gaan we 

eerst in gesprek en kijken we samen naar de mogelijkheden.  

 

Heeft u op voorhand al vragen, neem dan vooral contact op. In 

Contact vindt u alle relevante adressen en telefoonnummers. 

 

We zien u graag op 25 november 2021 in De Kapel. 

 

Ik hoop dat velen van u op de uitnodiging zijn ingegaan. Een 

uitgebreid verslag van deze avond kunt u tegemoet zien in Contact. 

 

Gert Scholten, pastor 
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Inloopochtend en afspraken 
 

Velen hebben het begrepen: 

u bent welkom. Tot mijn plezier merk 

ik dat u binnenkomt wandelen, elkaar 

spreekt en ook komt met concrete 

vragen. Fijn. U mag mij ook bellen of 

mailen als u een bezoek op prijs stelt. 

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.  

 

 

Pastor Gert 

 

 

 

Glas in Lood  
 

U heeft het mooie glas in 

loodraam waarschijnlijk al wel 

gezien. Als u goed kijkt zult u 

psalm 150 erin herkennen. Het 

hangt achter in de kerkzaal. 

Oorspronkelijk hing het raam in 

de voormalige kapel van het R.K. 

St. Lidwinaziekenhuis.  

 

Dat ziekenhuis werd buiten 

gebruik gesteld in 1982. Vanaf dat 

moment kreeg het een nieuwe 

plaats in het Stiltecentrum van 

het Gemini Ziekenhuis in Den 

Helder, het tegenwoordige NoordWest Ziekenhuis. Helaas moest het 

Stiltecentrum wijken in het kader van een verbouwing.  

 

De eigenaressen van het raam, de Zusters Augustinessen uit 

Heemstede, hebben het raam geschonken aan onze Kapel. Ook is het 

kruis uit het Stiltecentrum en twee glas in loodramen, voorstellende 

het Avondmaal/de Eucharistie, aan ons geschonken. Het kruis is 

inmiddels bevestigd. De twee glas in loodramen krijgen een nieuwe 

plek bij de ingang. Daartoe worden nieuwe deuren geplaatst. Ik heb 
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de Zusters beloofd om een paar foto’s te sturen als alles is bevestigd. 

Zij zijn blij dat er een mooie nieuwe bestemming is gevonden en dat 

de ramen en het kruis niet ergens worden opgeslagen. 

 

Gert Scholten 

 

 
 

 

In Memoriam 
 

Wim Broer 
21 februari 1947 – 9 oktober 2021 

 

Zaterdag 9 oktober is Wim Broer op de leeftijd van 74 jaar overleden. 

 

Het leven van Wim stond in het teken van muziek. 

 

Buiten alle andere koren en muziekgroepen om, heeft hij jarenlang  

het Hervormd dameskoor geleid, later werd dat het Hervormd 

kerkkoor en rond 1996 is het koor samengevoegd met Gemengd koor 

‘Halleluja’ en kreeg het de naam Una in Via. Jarenlang heeft Una in 

Via een vaste repetitieavond gehad in De Kapel. 

 

Het orgel dat hier iedere zondag bespeeld wordt is ook via Wim  

in De Kapel beland. Zangmiddagen in De Kapel met verzoeknummers 

waren mede door het orgel- en pianospel van Wim leuke 

bijeenkomsten. Na de verhuizing naar Tzummarum in Friesland kwam 

Wim 2 keer per maand de Afsluitdijk over om in De Kapel de dienst 

op orgel en piano te begeleiden. 
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Op vrijdag 15 oktober hebben we in de Gereformeerd Kerk in een 

dienst van woorden en veel muziek afscheid van Wim genomen.  

Na de begrafenis in Enkhuizen, kwam een klein gezelschap van familie 

en vrienden samen in De Kapel om, zoals Wim’s vrouw Leny zei: “Het 

glas op het leven van Wim te heffen”.  

 

In De Kapel hebben we Wim herdacht in de dienst van zondag 17 

oktober en samen gezongen lied 23c vers 1 en 5: ‘Mijn God, mijn 

herder zorgt voor mij’ 

 

 

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 
 

Collectes Diaconie 

12 september  €20,00 

19 september  €17,50 

26 september  €15,10 

  2 oktober  €21,30 

10 oktober  €23,42 

17 oktober  €25,90 

24 oktober  €19,20 

31 oktober  €15,50 

 7 november  €33,65 

14 november  €35,20 
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Collecte Kerk in Actie, 5 december 

Rwanda: opvang en 

scholing van kwetsbare 

kinderen.  

Kent u mensen die met hiv 

besmet zijn? Stel dat u 

zelf besmet zou zijn, zou u 

het dan vertellen aan uw 

vrienden, uw buren? Dit is 

een klein bruggetje om u 

voor te stellen. 

 

Wat begon als een 

opvangcentrum voor 

weeskinderen na de 

genocide van 1994 in 

Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en 

verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig 

thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. 

Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een 

zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen 

omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er 

nog een hele toekomst voor je. 

Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 

457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. kinderen Rwanda Z009061 

Hartelijk dank! 

 

 

Collecte Kerk in Actie, 12 december 

Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland. In Nederland zijn 

ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind 

wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die 

door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden 

opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er 

vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt 

kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de 

omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar 

van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone 

gezinsleven. 
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Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in 

Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst. Ook 

worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee?  

 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'De 

Glind'  

 

Collecte kerst; Kinderen in de knel 25 december 2021 

Opvang voor gestrande vluchtelingen. Geef licht aan vluchtelingen-

kinderen in Griekenland 

 

Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. 

Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire 

voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit 

waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen 

opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met 

voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat 

vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten 
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en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze 

hulp bij het invullen van officiële documenten. 

Op een eigen school kunnen 

vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen 

Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner 

Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan 

alleenreizende minderjarige vluchtelingen in 

vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In 

de voedselkeuken van partner Apostoli in 

Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken 

elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen 

elke maand een voedselpakket en in 

vluchtelingenkampen worden zeep en andere 

spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.  

Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. 

Hartelijk dank! 

 

 
 

Collecte Werelddiaconaat 6 februari 2022 

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda.  

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te 

verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde 

klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder 

water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie 
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boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren 

nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen 

coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt 

kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere 

(landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen  

en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken 

energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen 

visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. 

Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda zodat ze droogte en 

overstromingen het hoofd kunnen bieden. Via de collecte in de kerk, 

of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie  o.v.v. Collecte Werelddiaconaat februari.  

 

 
 

Collecte Noodhulp 13 februari 2022 

Meer werkgelegenheid voor jongeren in Nepal.  

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren 

naar India, Maleisië  

of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en 

de lonen laag. 

Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten 

terugkeren.  
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Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, 

zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen 

opbouwen. De gevolgen van de coronacrisis voor de arme Nepalese 

bevolking zijn groot. Veel gezinnen zijn afhankelijk van de inkomsten 

die arbeidsmigranten met hun werk in India of elders binnenbrengen. 

Toen deze migranten vanwege de coronapandemie moesten 

terugkeren naar Nepal, vielen deze inkomsten weg. In Nepal zelf is de 

werkloosheid hoog. De kleine stukjes landbouwgrond brengen te 

weinig voedsel op en een sociaal vangnet ontbreekt. 

Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie 

teruggekeerde arbeidsmigranten en hun families. We helpen hen bij 

het opzetten van bijvoorbeeld een pluimveebedrijf, een 

groentekwekerij, een naaiatelier of een werkplaats voor het repareren 

van motorfietsen. Ook ondersteunen we gezinnen bij het effectief 

bewerken van landbouwgrond, zodat ze kunnen voorzien in hun 

dagelijkse levensbehoeften. Jongeren krijgen een landbouwtraining, 

bijvoorbeeld in de teelt van olijven of walnoten, een vakopleiding, een 

stageplek of coaching. Ook worden zij in contact gebracht met 

afnemers of werkgevers. Geef aan de kerstcollecte of maak uw 

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

Collecte Noodhulp februari ’, of doneer online. Hartelijk dank! 
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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 
 
 

 

 

Planten uit de Bijbel 
 

 

De plataan kun je herkennen aan zijn handvormige bladeren en 

vruchten in ronde stekelige trossen. Maar vooral herken je de plataan 

aan zijn afschilferende bast die, met verschillende kleuren bruin en 

groen, doet denken aan het camouflagepatroon van een legeruniform. 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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Die gevlekte stam van de plataan herinnert aan de kudde schapen en 

geiten van vader Jakob. Om een zelfstandig bestaan op te bouwen 

moest Jakob met het vee van zijn schoonvader Laban een eigen kudde 

formeren. Hij mocht alleen gevlekte dieren als de zijne beschouwen. 

Daarom schilde Jakob takken van onder meer de platanen en legde 

ze in de drinkbakken waaruit het kleinvee kwam drinken. En als het 

kleinvee bronstig werd bij die takken, wierp het kleinvee gespikkelde 

en gevlekte jongen. Zo vormde Jakob zijn eigen kudde. 

In de Bijbel (Genesis 30:37, nieuwe vertaling) staat dat Jacob takken 

schilde van een paar soorten bomen, o.a. van de Plataan, en die in de 

drinkbakken van het vee legde. Op deze basis verdiende hij bij Laban 

jonge gevlekte en gestreepte lammeren. In de Statenvertaling wordt 

de Kastanje genoemd. Waarschijnlijk heeft men een vertaalfout 

gemaakt. In de oorspronkelijke tekst in het Hebreeuws gebruikte men 

het woord ãrmõn. Dit betekent naakte boom; dit duidt op het afstoten 

van grote stukken bast.Een kastanje doet dat niet. 
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‘Langs ’s Heren wegen’ 
 

Van Wieringen wordt wel eens gezegd dat het met z’n welvingen in 

het landschap een beetje op Limburg lijkt. Dat komt door de rug van 

keileem uit de voorlaatste grote ijstijd, die zuidwest-noordoost dwars 

over het voormalige eiland loopt. Gletsjers duwden de ondergrond op 

en daardoor ontstonden de zo kenmerkende stuwwallen van 

Wieringen. In Westerland, Oosterland en Stroe sta je bovenop dit 

keileemlandschap. Van de drie is Stroe het oudste dorp op Wieringen. 

Op een kleine hoogte, in wat nu de buurtschap Stroe heet, ligt een 

kerkhofje met een nieuw ogende kapel. De begraafplaats is een 

prachtige sfeervolle plek; ik neem er altijd een kijkje wanneer ik in de 

buurt ben. Deze dodenakker heeft een witte poort, bekroond met de 

woorden ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’.  

 

 
 

Sinds mensenheugenis is het een mystieke locatie. Al in de 

voorchristelijke tijd stond hier een heidense tempel. Geschriften uit 

de achtste eeuw verhaalden over een door de Utrechtse bisschop 

Willibrordus (658-739) ingezegend houten kerkje van bescheiden 

afmetingen op deze plek. Na een tijd van opbouw van de 

geloofsgemeente werd het gebouwtje te klein en is het vervangen 

door een dertig meter lange kerk van tufsteen. Boven de noorddeur 

kwam een gevelsteen met de afbeelding van een varken dat met de 

kop naar het oosten staat; daar waar het licht opkomt! Een heidens 

symbool uit de tijd dat hier nog natuurgoden als de zon werden 
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vereerd en aanbeden. De naam Heidense kapel, die eeuwenlang onder 

de Wieringers circuleerde voor het christelijk bedehuis, wijst hierop 

terug. Het verhaal gaat dat de noorddeur een zogenaamd 

Noormannenpoortje was; laag zodat deze kwalijke lieden bij 

binnenkomst moesten buigen voor het heilig altaar. Maar het 

omgekeerde zou ook het geval kunnen zijn. Dat de kerkgangers bij 

het verlaten van het gebouwtje gedwongen zouden zijn te buigen naar 

het barre noorden, waar de Noormannen vandaan waren gekomen. 

Zo is de historie van de plek verweven geraakt met verhalen en 

legendes. Over de betekenis van de gevelsteen met het varken en 

over een gouden klepel die is zoekgeraakt. Kerken en kapellen werden 

vaak gebouwd op de fundamenten van voorchristelijke heiligdommen. 

Daarbij gebruikte men elementen uit die heidense godsdienst om voor 

de bekeerlingen de gang naar de kerk gemakkelijker te maken. 

Mogelijk ligt daar de oorsprong van het varkenshuisje van Stroe. 

Immers het varken was voor de Kelten en Germanen een symbool van 

vruchtbaarheid en voorspoed. In november werden de varkens 

geslacht; had je als gezin een varken dan zat je de komende 

wintermaanden gebakken met je hammen en worsten. Ook de goden 

kregen hun deel om er zeker van te zijn dat het je in het nieuwe 

oogstjaar voor de wind zou gaan. 

 

Hoe het precies zit met dat varken in Stroe, zullen we niet te weten 

komen. Het oude kerkje is in 1878 voor afbraak verkocht en de 

oorspronkelijke gevelsteen met het varken raakte zoek. Ook de 

massieve gouden klepel uit de kerktoren, die door monniken op een 

geheime plek zou zijn begraven om haar voor de Beeldenstormers van 

1566 te verbergen, werd ondanks alle inspanningen nooit 

teruggevonden. Het blijven dus een mooie verhalen... 

 

In het spoor van Willibrord kunnen sinds november 2016 pelgrims, 

onderweg naar Santiago de Compostella, in de Heidense kapel in 

Stroe even bijkomen. En een stempel in hun routeboekje zetten 

wanneer een uitgezette wandeling over het voormalige eiland is 

volbracht of als men via de aanlooproute vanaf Den Oever op het 

Jacobspad gaat naar Santiago de Compostella in het noorden van 

Spanje. De Jakobsschelp, het symbool van deze tocht, is in het altaar 

van de kapel verwerkt. Boven de hoofdingang is ook een gevelsteen 

aangebracht. Van een Sint Willibrordus met de bisschopsstaf die de 

kerk beschermend in zijn hand houdt. Gekerkt wordt er niet. Het 

opvallende gebouwtje kan een functie vervullen bij begrafenissen, zo 

is het doel van herbouw geformuleerd. Bij bezoek aan een graf biedt 
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de kapel een rustmoment en op andere momenten een unieke 

gelegenheid om de magie van deze bijzondere oeroude plek op een 

heuvel te ervaren. Kortom, de Heidense kapel tussen de grafzerken is 

er voor iedereen die geïnteresseerd is in spiritualiteit, mystiek, 

meditatie, legendes en bedevaart. Zelfs het Noormannenpoortje met 

een gevelsteen met het varken is weer in de noordmuur aangebracht. 

Het varken siert ook de windvaan. Heel bijzonder; jaarlijks weten 

duizenden bezoekers de Heidense kapel in Stroe te vinden en er zijn 

dagen dat er enkele tientallen kaarsjes worden gebrand. En dat in een 

tijd waarin de kerken leeglopen.    Wiebe de Bruin 

Verjaardagen 
 

27 november   Mevr. S.I. Bentschap–Knook  geb. 1940 

Harmanszplantsoen 11 

1963 KA WERVERSHOOF 

 

  4 december  Mevr. G. Venekamp–Klopper geb. 1932 

   Molenweg 46 

   1619 EV ANDIJK 

 

  9 december  Dhr. H. Groothedde   geb. 1944 

   Prosepinestraat 10 

   1619 VN ANDIJK 

 

17 december  Mevr. J.M. Hartemink  geb. 1954 

   Knoe 11 

   1693 PD ONDERDIJK 

 

31 december  Dhr. J. Remijnse   geb. 1942 

   Landstraat 30 

   1619 EZ ANDIJK 

 

  6 januari  Mevr. L. Brilman-de Jong  geb. 1951 

   Kaagweg 11 

   1693 GC WERVERSHOOF 

 

  9 januari  Dhr. T. Uitterdijk   geb. 1943 

   Klamptweid 48 

   1619 DA ANDIJK 
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30 januari  Mevr. G. Mizrahi-v.d. Stal  geb. 1951 

   Murillolaan 43 

   1619 VA ANDIJK 

 

  9 februari  Mevr. M. Visser-Immerzeel  geb. 1943 

   Singerspad 8 

   1619 GA ANDIJK 

 

 

Licht van de nacht 
 

Licht in de nacht, 

een ster schijnt door de wolken. 

Dit is de nacht dat zijn leven begon. 

‘n Sluier van angst en pijn lag 

op de wolken, 

totdat Hij kwam, en het kwaad overwon. 

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen, 

stralend breekt die held’re morgen aan. 

 

Prijs nu Zijn naam 

samen met de engelen 

O, nacht vol licht 

o, nacht dat Jezus kwam. 

 

Prijs nu Zijn naam 

de naam van alle namen 

en geef Hem glorie 

in alle eeuwigheid.    (Oorspronkelijke titel: O holy night’) 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes Kerkrentmeesters 

12 september  €20,00 

19 september  €17,50 

26 september  €15,10 

  2 oktober  €21,30 

10 oktober  €23,42 

17 oktober  €25,90 

24 oktober  €19,20 

31 oktober  €15,50 

 7 november  €33,65 

14 november  €35,20 

 

 

Kerkdiensten 
 

  5 december  Voorganger: Adriaan Rodenburg 

   Organist: Andrew Orme 

 

12 december  Voorganger: Burret Olde 

   Organist: Cilia Koenis–Gerdes 

 

19 december  Voorganger: Gert Scholten 

   Organist: Andrew Orme 

 

25 december  Voorganger: Gert Scholten 

1e kerstdag  Organist: Andrew Orme 

 

  2 januari   Voorganger: Gert Scholten 

   Organist: Andrew Orme 

 

  9 januari  Voorganger: ………………… 

   Pianist: Johan Gootjes 

 

16 januari  Voorganger: Gert Scholten 

   Organist: Andrew Orme 

 

23 januari  Voorganger: Nicoline Letteboer 

   Organist: …………………… 
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30 januari  Voorganger: Marijke Kraak 

   Organist: Heije Wubs 

 

  6 februari  Voorganger: Ton Heijboer 

   Organist: Andrew Orme 

 

13 februari  Voorganger: Nicoline Letteboer 

   Organist: Cilia Koenis-Gerdes 

 

20 februari  Voorganger: Gert Scholten 

Avondmaal  Organist: Andrew Orme 

 

27 februari  Voorganger: Burret Olde 

   Organist: ……………… 

 

 

Toekomst 
 

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand, 

verlegt de grens van water en van zand. 

Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht, 

dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht. 

 

Soms lijkt het of de wereld is vergaan, 

geen hand voor ogen en geen weg te gaan. 

Je valt en bent te moe om op te staan. 

De toekomst lijkt niet langer te bestaan. 

 

Je kunt niet verder met je ogen dicht. 

Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht! 

Wie zich verliest in droefheid en gemis, 

vergeet wat was en bleef en komt en is. 

 

Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed, 

geloof in “ooit is alles héél en goed”. 

Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand. 

Er is nieuw leven aan de overkant. 

 

Joke Verweerd 
Uit: Petrus, maart 2019 
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Koffie met gesprek 
 

De eerst koffieochtenden voor ouderen werden goed bezocht. Fijn! U 

bent welkom op iedere eerste woensdag van de maand in de 

Tuinkamer van 10:00 uur tot 12:00 uur. Onze ouderenpastor Nicoline 

zal deze ochtenden leiden. Er is steeds een gespreksonderwerp / 

thema. Laagdrempelig d.m.v. een lied, een gedicht, een tekst of een 

artikel uit ‘Open Deur’. Voelt u zich vrij om zelf ook onderwerpen aan 

te dragen. 

 

 
 

 

Koffie met gesprek in de tuinkamer 

Woensdag 3 november jl. was het gezellig druk en onder het genot 

van een kopje koffie met wat lekkers, hebben we een inspirerend 

gesprek gehad. Het onderwerp van het gesprek is altijd weer een 

verassing, maar deze keer was dat zeker. We hebben met elkaar 

geprobeerd een gedicht te analyseren van de lyrische dichter Rainer 

Maria Rilke  en proberen te bevatten wat het gedicht met ieder van 

ons deed. 
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Ik cirkel om God 

om de oeroude toren, 

en ik cirkel eeuwen en eeuwenlang; 

en ik weet nog niet: 

ben ik een valk, 

een storm 

of een groots gezang. 

 

Toen we het gedicht lazen, waren de reacties: ‘Wat mooi, maar wel 

moeilijk te begrijpen’. We konden het niet direct bevatten. Eigenlijk 

vroeg het gedicht erom, dat we elke regel gingen herlezen en 

analyseren. Want dichters denken na over elk woord. Dus gingen we 

ervan uit dat achter elk woord een betekenis zit en het een tweeledige 

(symbolische) betekenis heeft.  

 

In het gedicht vertelt de dichter niet over een reeks gebeurtenissen 

in de buitenwereld die zich afspelen gedurende een bepaalde tijd, 

zoals een romanschrijver doet, maar  over zijn gevoelens, dromen, 

overpeinzingen, invallen, idealen, enzovoorts, kortom over 

‘gebeurtenissen’ in zijn innerlijk. Eigenlijk confronteert het gedicht, de 

dichter met zichzelf. Het verwoorden van zijn innerlijke roerselen kan 

voor de dichter bevrijding betekenen.   

 

We werden geraakt door het gedicht, want het drukt zoveel gevoelens 

en waarnemingen uit, dat het bij ieder van ons ook gevoelens, 

gedachten, ideeën enzovoort opriepen die we met elkaar bespraken. 

Ja, het was een bijzonder gesprek met koffie in de tuinkamer… 

 

Ouderenpastoraat Nicoline Letteboer   

 
Rainer Maria Rilke, is geboren 4 december 1875 in Praag en op 29 december 
1926 overleden in Zwitserland. Hij was één van de belangrijkste lyrische 

dichters. 
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Notulen Kerkenraad 
 
Notulen van Kerkenraadsvergadering van woensdag 6 oktober 2021 

Aanwezig: pastor Gert Scholten, Jan Gorter, Matthijs Beverloo, 

Herman Groothedde, Itadoor van de Wal, Nicoline Letteboer, notulist 

Afwezig: Hans Hoogervorst (voorzitter), Gertjan Kooiman 

 

1. Opening en mediatief moment: 

De vergadering wordt geopend en de kaars wordt aangestoken. 

Als mediatief moment leest Jan Gorter uit het Zinboekje: Toekomst, 

het gedicht ‘Toekomst’ van Greet Brokerhof-van der Waa. 

2. Eventuele gedenkwaardigheden: 

Ter nagedachtenis van Adri de Blank, echtgenoot van Corrie de Blank-

van Holland het volgende: Adri is geboren op 17 april 1942 te Andijk 

en overleden op 25 augustus 2021. Maandag 30 augustus jl. is Adri 

in besloten kring herdacht in De Kapel te Andijk. 

3. De geplande jaarverslagen:  

Itadoor van de Wal geeft met goede uitleg, een overzicht van de 

jaarrekening Diaconie en de jaarrekening van het Steunfonds ter 

inzage.  

      4. Mededelingen, post en actiepuntenlijst: 

*Filmavonden met de film ‘Left Luggage’ en ‘Sonny Boy’ tot nader 

order uitgesteld. 

*Leerhuis op donderdagavond 7 oktober, 4 november en 7 december 

2021. Bij te weinig deelname wordt de avond afgezegd. 
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*Ontmoetingsochtend op woensdagochtend 6 oktober, 3 november 

en 1 december 2021. 

*Speciale dienst m.b.t. het afscheid van Jan en Coby op 3 juli 2022, 

daarvoor wordt een werkgroep samengesteld. 

*De gesprekken aan de keukentafel worden misschien voortgezet. 

Eerst inventariseren of er jongeren (12-18) zijn die mee willen doen. 

*De Paascyclus in 2022: Witte Donderdag 14 april, Goede Vrijdag 15 

april, Stille Zaterdag 16 april en Paasmorgen op 17 april. Kees 

Posthumus is aanwezig op 

Paasmorgen.   

* Andijker Jaarmarkt 2021 is uitgesteld. 

* Kunst en Tuinroute 2021 is uitgesteld. 

*Aan het laten doorgaan van de contactavonden 2021 wordt gewerkt. 

*Voor de contactavond met de Gereformeerde Kerk zijn Matthijs 

Beverloo en Jan Gorter aanwezig, van de Gereformeerde kerk zijn 

Scriba Kees de Vries, Voorzitter Karin Riepma en Anton Visser 

aanwezig. 

*Kinderkerstviering op 24 december 2021  

*Kerstfeest Senioren op 16 december in het Dorpshuis te Andijk.  

      5.  Invulling vacatures: 

Voor de vacature voor diaken is Anna van Zanten geïnteresseerd en 

voor de vacature ouderling, Nicoline Letteboer. 

6. Nieuws van Pastor Gert: 

De ‘Kleiner wordende kerk”. Door kerkverlating van afgehaakte 

gemeenteleden, wordt de kerk steeds kleiner en komen we handen 

tekort. Het is belangrijk ook in onze gemeente om na te denken over 

de volgende scenario’s: hoe willen we als gemeente verder? En hoe 

dan? Zijn we er als kerk over vijf jaar nog? Welke knopen moeten we 

doorhakken? De begeleiding is in handen van Bernard Vosselman van 

‘Kerkvitaal’. Eventueel kunnen we ook een beroep doen op ds. Peter 

Verhoef, classispredikant.  

7. Werkgroep pastoraat: 

Het groothuisbezoek zal in het voorjaar 2022 worden verzorgd en de 

wijken worden ingedeeld voor een wijkavond. Tevens wordt er 

gekeken of er wijken bij elkaar passen. 

8. Werkgroep diaconaat: 

Geen mededelingen. 

9. Werkgroep beheer: 

De jaarrekening Diaconie en de jaarrekening van het Steunfonds 2020 

worden door de Kerkenraad goedgekeurd. 

10. Rondvraag: 

Geen vragen meer. 
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Na een zinvolle vergadering, beëindigd Jan Gorter de vergadering met 

het gedicht:  

 

‘Waardevol’: 

 

Overal vandaan 

bijeen gespoeld, 

stuk voor stuk met 

een eigen verhaal, 

een eigen verleden. 

 

En natuurlijk 

botst het wel eens. 

Niet iedereen hoeft 

hetzelfde te zijn: 

juist de verschillen 

verhogen de waarde. 

 

Voel je welkom 

in ons midden. 

Weet je waardevol 

voor het totaal... 

 

 

Zoeken naar de bron 
 
Zondag 14 november werd de dienst verzorgd door zanggroep ALOM 

o.l.v. Marjo Bosch. Als voorgangers deden Wilma van Ophem en Kees 

Ooijevaar het woord. De corona-regels zijn in deze dienst weer 

aangescherpt: handen desinfecteren, mondkapjes en afstand houden. 

Er zijn niet veel gemeenteleden aanwezig. Toch is het een hele mooi 

dienst.  

De Nederlandse liederen, de gedichten, de oosterse parabel, de 

gebeden en bezinning gaven deze viering veel diepgang. Wilma van 

Ophem heeft alle teksten geschreven. Het koor zong enthousiast en 

ik hoop, dat de thuis-kijkers de sfeer konden proeven en er van 

genoten hebben.  

 

Lies de Jong 
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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 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   vacant 

 

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 

 

 

 


