
Nog even... 

 

Weten 

dat er na de nacht 

een morgen komt. 

 

Geloven 

dat er uit 

het dorre hout  

iets nieuws  

kan bloeien. Vertrouwen  

dat er kiemen 

van vrede  

sluimeren 

in de aarde. 

 

Tot ze  

gewekt worden  

door het licht.... 

 
Greet Brokerhof-van der Waa 
 

Uit zinboekje: Toekomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: Ronald Dijkstra  -  Andijk februari 2021   
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40e jaargang nummer 1 

19 februari 2022 

 

Voorwoord 
 

Onze Vader 

Onze Vader, onze Vader, ging jouw naam maar in het rond  

als een lopend vuur van liefde, morgenlicht en warmtebron 

 

Werd jouw rijk van recht en vrede, door de mensen maar aanvaard 

dan werd zelfs de wreedste natie tot een hemel hier op aard  

 

Laat niet af van deze wereld, geef het brood voor alle dag 

dat wij delen met elkander, zonder baat of winstbejag.  

 

Wees genadig en vergevend zoals wij dat willen zijn 

maar vernietig al wat kwaad is. Onze Vader maak ons vrij! 

 

Want door wie bestaat de aarde en de hoop op haar behoud 

Door wie anders, Onze Vader, door wie anders, dan door jou!  
 

Uit: Geroepen om te zingen, lied 175 - Melodie: Sailing van Rod Steward 

 

 

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m 

donderdag 12 mei 2022 >>> jangorter58@gmail.com 
 

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

Meditatie - Johannes 11: 17-27 

Heer, er is zoveel gebeurd sinds U de laatste keer bij ons was. Lazarus 

was springlevend. Weet U nog, hoe jullie samen zaten te praten? En 

we dachten dat het leven niet op kon. Maar het is zo snel gegaan. We 

hebben nog geprobeerd U te bereiken, maar met dat alles is het nu 

de vierde dag dat we hem begraven hebben. Als U dichter bij ons 

geweest was, dan was het allemaal anders gegaan. Nu komt de stank 

van de dood ons tegemoet. 

 

Heer, het lijkt zo lang geleden dat het leven nog gaaf en 

onaantastbaar leek. Er is zoveel gebeurd, intussen. We kwamen nog 

bij elkaar: we leefden of het niet op kon in onze familie. Iedereen 

kwam regelmatig. Kinderen over de vloer, kleinkinderen. Nu zie je 

niemand meer. Als we dichter bij U waren gebleven, was het 

misschien goed gebleven. 

Heer, er is zoveel gebeurd in ons land. Het leek zo veilig. En we wilden 

dat het altijd zo zou blijven. Enge virussen en bedreigingen, dat was 

alleen ver weg. Nu al zo lang in ons land. En overal. En ook al die 

andere geloven en overtuigingen. De grenzen zijn open en het voelt 

grenzeloos onveilig. De stank van aanslagen en onveiligheid hangt om 

ons heen. Als U er zich mee had bemoeid was het misschien anders 

gegaan. 

 

Heer, er gebeurt zoveel in onze kerken. We hebben nog geprobeerd 

U te bereiken. Het loopt uit de hand. Mensen blijven weg. Iedereen 

leeft in het eigen gelijk. Als U liefde bent, moet dat toch een gruwel 

zijn? Maar het gaat door: mensen worden gekruisigd om hun anders-

zijn, om hun afwijkende mening, om hun plaatsbepaling in de kerk. 

En met dit alles ruikt iedereen, binnen en buiten, de stank van de 

schande en de schaamte. 

 

“Ik, zo spreekt de Heer, ga uw graven openen. Dan zult ge weten dat 

ik de Heer ben.” 

 

Daar ligt de dode Lazarus. In het graf. Beth-hachajjim heet het kerk-

hof bij de Joden: huis der levenden, om de hoop van de opstanding 

te benadrukken. Lazarus kom uit, riep Jezus, en Lazarus stond op. 
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Bezopen verhaal, meneer, zei een leerling eens tegen mij. Ik snap wel 

dat ze een dronken persoon "Lazarus" noemen. 

 

Bezopen verhaal? Bewijzen nodig? God bewijst niet, Hij roept. 

Díe roep klinkt op in wet en profeten en vraagt om te doen. 

 

Het gaat om het menselijke, gewone bestaan. Daarom spreken de 

gelijkenissen ook menselijk over God en zo humaan over de mens. En 

daarom roept de kerk uit als het om Jezus gaat: waarlijk God en 

waarlijk mens. In één adem! Daar heb je de hoogste reden en de 

diepste zin van het bestaan. Het menselijk bestaan is een eeuwige 

vondst van God, een hemelse trouvaille, het doel van Gods 

bemoeienis. 

 

 
De opwekking van Lazarus (naar Rembrandt)  
Vincent van Gogh (1853 - 1890), Saint-Rémy-de-Provence, mei 1890 
 

God laat ons dan ook niet zomaar vallen. God is mijn hulp. Mijn hulp 

in mijn zoeken, tasten, worstelen met al die vragen en vragen. God is 

mijn hulp ... dat is dan ook de betekenis van de naam Lazarus. God 

is mijn hulp.  
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Wat een schitterende naam. Amen? Nee. Er is meer te zeggen. 

Want het is niet alleen maar mooi. Lazarus lag gebonden, in doeken 

gewikkeld achter een steen. Vier dagen al. Hij stonk, zei Martha. 

Kan ik mij, kunt u zich in dit verhaal herkennen. Kunt u er nu al iets 

mee, bedoel ik. 

 

Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Nú. Opstanding kan dus 

vandaag. Opstanding kan je dus nu overkomen, als je ergens op bent 

stuk gelopen, en je dan hebt verborgen achter een steen; je blijft 

binnen, bent niet meer in beweging te krijgen. 

 

Lees het verhaal: eerst moet die steen weggerold worden. Er moet 

weer lucht en licht zijn. De zwaarte moet eraf, de kou, de hardheid. 

Maar dat is niet genoeg om iemand uit het graf te lokken. Eerst moet 

je naam worden genoemd, moet je ervaren dat er iemand om je geeft, 

je ziet staan/liggen, naar je wilt luisteren. ‘God helpt’, Lazarus in ons 

verhaal, wordt geroepen. Jezus helpt hem, hij roept hem bij zijn 

naam, Lazarus geeft gehoor en komt uit het graf. Hij wordt niet uit 

het graf gesleept, of gedragen, hij loopt zelf. 

Maar het verhaal is nog niet afgelopen: Lazarus is nog gebonden, en 

hij kan zichzelf niet bevrijden. Daar heeft hij anderen voor nodig, 

mensen om hem heen, die hem kunnen losmaken, bevrijden. 

 

En dan: Laat hem los, laat hem gaan. We weten niet hoe het afloopt. 

Uiteindelijk is deze opstanding een teken. Johannes laat ermee zien 

dat Jezus in staat is om stenen weg te rollen, windsels en doeken af 

te nemen, mensen vrij te maken. Maar Lazarus komt zelf naar buiten. 

Én hij wordt geholpen. Activiteit van binnen en van buiten, een 

dubbele beweging. Het blijft jouw proces, zouden we nu zeggen. Je 

zet zelf stappen. Maar God is je hulp! En namens God al die lieve 

mensen om je heen. 

 

Uw eigen stenen en windsels u kent ze. Ik hoop dat u de opstanding 

van Lazarus ziet als een hoopvol teken van opstanding. Úw 

opstanding, nu en straks, uit dode tijden in uw leven en uit de dood. 

 

Gert Scholten, pastor 
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Van de Pastor 
 

Over Corona en de Toekomst van De Kapel 

‘Ik ben uitgeput. Ik doe echt mijn best, maar het levert allemaal niets 

op. Ik voel me zo alleen.’ Een verzuchting die ik veel heb gehoord, de 

afgelopen maanden. En eerlijk gezegd? Ik ben ook moe. Terugkijkend 

op het ‘coronatijdperk’ herken ik veel van de verzuchtingen om mij 

heen. Het begon twee jaar geleden. En de schouders gingen er onder. 

Een enorme opleving van creativiteit, in maart 2020, de leuke 

experimenten met livebeelden op de computer, ‘zoomfun’ met 

vrienden en familie, nieuwgevonden hobby’s. Lezen, koken, 

wandelen. Vergaderen met collega’s in joggingbroek. Netflix. Maar 

ook: het keiharde werken in het ziekenhuis. Jonge collega’s 

begeleiden, doodzieke patiënten, groeiende isolatie, malaise. De 

aanvankelijke belangstelling van gemeenteleden bij onze pogingen 

om het toch vooral allemaal door te laten gaan. Kerkdiensten 

uitzenden, vlogs, brieven, mailtjes, telefoontjes. Maar langzaam aan 

kwamen er steeds minder reacties terug. Dat kon worden doorgegaan 

is dankzij maar een paar mensen.  

 

 
 

Toen kwam de hoop op vaccins, de vreugde van het afdoen van 

mondmaskers en even lekker weggaan. Even. Maar daar kwam Delta. 
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Terug naar af. Zoeken naar balans om gemotiveerd te blijven, gezond 

te blijven. Geestelijk en lichamelijk. Maskers. Testen. Teleurstelling. 

Angst. Angst voor de adem van een ander. Dat is toch te gek voor 

woorden. Adem! Juist dat waar allerlei meditatie coaches ons van 

vertellen dat we daar ‘met onze aandacht bij moeten zijn’. Ja. We 

hebben er allemaal onze aandacht bij, maar dan nu omdat de adem 

van een ander je doodziek of erger kan maken. Bizar. Dan mag je 

moe en teleurgesteld zijn. Dat neem ik niemand, inclusief mijzelf, 

kwalijk. 

 

Uit een onderzoek blijkt dat 40% van de kerkgangers niet van plan is 

om ‘na Corona’ terug te keren. Wandelen op zondagochtend is ook 

fijn. En spelletjes doen. Uitslapen.  

Ik heb daar geen oordeel over. Echt niet. Sterker, ik herken dat wel. 

Maar ik mag wel vragen wat dan (je) geloof is? Of was? Was dat een 

vrolijk laagje over een eigenlijk al wel goed leven? Een tekst die op 

een koffiemok past? Ik geloof dat geloof geen decoratie kan zijn. 

Versiering. Of een meubelstuk. Of een feel-good iets. Het moet (…) 

de fundering zijn, een dragende kracht die op kan tegen 

(bijvoorbeeld) een wereldwijde pandemie. Geloof is niet iets dat 

vooraf gaat aan een crisis, het is wat overblijft na de crisis. Als positief 

denken niet meer werkt. Als je lichaam je in de steek laat. Je dromen 

verdampt zijn. Dan blijft eenvoudig geloof over. 

 

Inspiratie 

Misschien vindt u het gek, maar ik heb me laten inspireren en 

ontroeren door een film. Het is een zwarte comedy(?) ‘Don’t look up’. 

Aan het einde van de film was er een verrassend beeld van geloof. 

Geloof dat overblijft wanneer er werkelijk niets anders meer is. Er 

komt een meteoor richting de aarde die alle leven zal gaan 

vernietigen. De hoofdpersonen bevinden zich in de diepte van het 

diepste duister. Ze zaten bij elkaar, wetend dat het hun laatste 

momenten samen waren. Ze hadden een heerlijke maaltijd bereid. En 

ze spraken over van alles waar je op zo’n moment over praat. Maar 

ze wisten ook dat er iets anders nodig was. En dat andere bleek een 

gebed te zijn. De woorden – uitgesproken door een ‘skateboard-

punker’ – hebben me niet meer losgelaten.  

De wereld liep ten einde en toch bad hij: 

‘Vader en schepper, we vragen om uw genade vanavond, ondanks 

onze trots, om uw vergeving, ondanks onze twijfel. Maar het meest 

van alles vragen wij om uw liefde om ons door deze donkere tijden te 

leiden. Dat we onder ogen mogen zien wat er gaat gebeuren, met 
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moed en open, accepterende harten.’  Ik dacht onwillekeurig ook aan 

het Lutherse avondgebed: ‘Heer blijf bij ons. Aan het einde van de 

dag, aan het einde van ons leven, aan het einde van de wereld. Sta 

ons bij met uw Woord en Sacrament.’ 

 

Uitdagingen 

We zijn moe en we staan voor grote uitdagingen. ‘Koffiemokgeloof’ 

zal niet gaan helpen. Wel om met geloof, open ogen en open harten, 

moedig – met Hem – onderweg te gaan. Kome wat komt. 

 

 
 

Wat in ieder geval komt is een gemeentemiddag en avond waar we 

met elkaar zullen kijken naar de huidige stand van zaken in onze 

gemeente. We kiezen voor twee dagdelen, zodat zoveel mogelijk 

gemeenteleden de kans hebben om mee te praten en mee te denken. 

Voor informatie over de inhoud verwijs ik naar de brief die aan alle 

gemeenteleden is verstuurd. U krijgt nog een uitnodiging met de 

agenda. 
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Op 14 maart zijn er twee bijeenkomsten. De eerste is van 

15:00 tot 17:00 uur, de tweede bijeenkomst is van 20:00 tot 

22:00 uur. De middag/avond wordt begeleid door dhr. Bernhard 

Vosselman van Kerkvitaal. Wij verwachten een grote opkomst! 

 
Alles is open, alles is mogelijk. Interessant is bijvoorbeeld de vraag of 

er in onze gemeente dingen zijn die we vóór corona nog niet deden, 

maar die we nu wel doen. Het is goed om die samen op te schrijven. 

Allerlei creatieve vormen van kerkelijke presentie zijn ontstaan. Wat 

is nieuw en goed voor ons en willen we graag vasthouden? Net zo 

goed is het om na te denken over zaken die we het afgelopen jaar niet 

hebben gedaan, terwijl we ze vóór corona altijd deden. Welke dingen 

waren dat? Zitten daar zaken tussen die we – als we eerlijk zijn – niet 

gemist hebben? En zouden we daarmee dan ook kunnen stoppen? En 

in welke vorm willen we doorgaan? Of misschien willen we wel, maar 

kan het niet meer (zie brief) Hoe dan ook: een crisis is ook een kans. 

Hoe hebben we het gedaan? En hoe gaan we verder? Wat willen 

meenemen uit de crisis? En wat laten we graag achter? Mooie vragen. 

En belangrijk. Te belangrijk om er als gemeente niet rustig de tijd 

voor te nemen. 

 

Duidelijk is dat één ding heel erg gemist wordt sinds de kerken hun 

deuren moesten sluiten. Daar zijn alle onderzoeken eensluidend. Dat 

is de echte, fysieke ontmoeting met elkaar. Dat is waar iedereen weer 

naar verlangt. Dat je elkaar in de ogen kunt kijken. Onlinediensten 

waren een uitkomst, maar je kijkt naar een scherm. Er is geen 

interactie, geen verbinding. Corona hield ons ook een spiegel voor. 

Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat er ook gemeenteleden 

zijn waar die ontmoeting, dat gevoel van samen, eigenlijk niet 

bestond. Daar draaide het om de kerkdienst op zondag. Toen die 

wegviel, kwam aan het licht dat de onderlinge gemeenschap helemaal 

niet zo veel voorstelde. Kerk-zijn draait om God en om elkaar, en de 

liefde die je voor elkaar hebt en uitdraagt naar de wereld; maar als 

het bezoeken van een kerk de enige missie is geworden, dan klopt het 

niet. Dat wordt nog weleens door elkaar gehaald: methode en missie. 

Het naar de kerk gaan is onderdeel van de missie, een invulling, geen 

doel. Ik noemde dat eerder wat spottend ‘koffiemok geloof’. Er zal een 

soort van herijking plaatsvinden waar wij nog tijd in willen steken en 

wat we van waarde vinden voor ons persoonlijk leven. We kunnen dit 

als kerk maar één keer laten zien. Waarom wij in dit verband relevant 

zijn. Waarom wij er toe doen. Waarom wij plekken zijn waar 

gemeenschap telt, waar je gezien wordt, ook als we elkaar zo lang 
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niet gezien hebben. Zie ons beleidsplan. Ik hoop dat de bijeenkomsten 

een aanzet zullen zijn voor een bredere discussie en bewustwording 

in onze kerk. Als je het al niet op de agenda hebt staan, doe het dan 

nu! 

 

U allen hartelijk groetend, in het bijzonder de zieken onder ons, 

Gert Scholten, pastor 

 

Inloopochtend en afspraken 
 

Iedere woensdag van 10.00 tot 11.30 

uur is er gelegenheid om binnen te 

lopen voor een kop koffie/thee en de 

pastor te spreken.  

De eerste woensdag van de maand is 

Nicoline Letteboer aanwezig met een 

gespreksonderwerp. Voor een bezoek 

kunt u bellen:  
 

Gert Scholten,  

tel: 06-53752627  

Nicoline Letteboer,  

tel: 06-12812884 

 

 

Koffieochtend voor ouderen 
 

De eerste 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 11.30 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. 

 

Inloopochtenden 

We hebben de tijd iets veranderd. De inloopochtenden zijn voortaan 

van 10:00 uur tot 11:30 uur 
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Glas in Lood 
 

Inmiddels zijn alle glas in lood ramen bevestigd. Het is erg mooi 

geworden. Toch even anders binnenkomen in onze kerk. De 

eigenaressen van het raam, de Zusters Augustinessen uit Heemstede, 

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

ramen en het kruis niet ergens worden opgeslagen. Ze hebben 

inmiddels foto’s ontvangen, met dank aan onze kerkenraad. 
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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.  

 

Kaarten maken in De Kapel 
 

Ongeveer 10 jaar geleden begonnen enkele dames in de tuinkamer 

van De Kapel met het maken van kaarten. Het was de bedoeling deze 

kaarten te sturen naar gemeenteleden die jarig waren, een jubileum 

vierden of als beterschapskaartje.  

 

 
 

Twee keer in de maand kwamen we bij elkaar, een gezellige bezigheid. 

Werd de kaartendoos wat te vol, dan werden ze zondags na de dienst 

ook wel verkocht. Voor dat geld werd een goed doel uitgezocht. 

Maar… toen kwam de corona, we mochten niet meer bij elkaar komen 

en weten ook niet hoe zich dat verder ontwikkelt. Daarom hebben we 
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besloten om te stoppen met het maken van kaarten. De kast is 

opgeruimd, het overgebleven materiaal krijgt een mooi plekje bij de 

kringloopwinkel.  

Dank aan alle dames die hebben meegewerkt om deze mooie kaarten 

te maken en dank aan alle gemeenteleden die onze kaarten hebben 

gekocht. 

 

Namens de kaartenmaaksters, Marijke de Jong 

 

 

Bevestiging nieuwe ambtsdragers 
 

Als er geen zwaarwegende bezwaren 

vanuit de gemeente komen, zullen op 

zondag 5 juni, Pinksteren, mevrouw 

Nicoline Letteboer en de heer Anne van 

Zanten worden bevestigd tot 

respectievelijk scriba-ouderling en 

diaken. Wij zijn hier erg blij mee!  

Mocht u ook overwegen om in de 

kerkenraad zitting te nemen, laat u dat 

dan weten aan de voorzitter van de 

Kerkenraad, Hans Hoogervorst. 

 

 

Leerhuis in De Kapel 
 

Groene Theologie, zorgen voor elkaar en voor de schepping  

Nu we weer mogen samenkomen gaan de Leerhuisavonden ook weer 

van start. Er komt een serie avonden over zogenaamde ‘groene 

theologie’. Leeggeviste oceanen, spijkerbroeken waar bloed aan 

kleeft, eenzame mensen bij je in de straat, bergen giftig afval in Gods 

schepping, dieren die mishandeld worden. Je zou er somber van 

worden. Want wat kun je doen en waar moet je beginnen? We hebben 

eeuwenlang Bijbelteksten over de natuur en de dieren vanuit de mens 

gelezen. Maar hebben dieren dan geen eigen, intrinsieke waarde? En 

de natuur, hoe zit het daarmee? 

In een serie leerhuisavonden gaan we aan de slag met vragen als: 

zorgen voor mensen om je heen en voor de schepping; duurzaam en 

eerlijk handelen in deze wereld; jouw talenten en mogelijkheden om 
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recht te zetten wat krom is? Hoe gaan we daarmee als gemeente aan 

de slag? Kunnen we komen tot een aanzet voor beleid? Een advies 

voor de kerkenraad en een plan om er als gemeenteleden iets mee te 

gaan doen?  

 

 
 

Ik heb vorig jaar kennis gemaakt met Sandra Hermanus-Schröder. Zij 

is theoloog voor Vegan Church en wijkpastor. Medeauteur van ’Dier 

en Evangelie’, een theologie voor dierenrechten. Een inspirerende 

vrouw. Zij heeft toegezegd om, aan het slot van de Leerhuisavonden, 

naar Andijk te komen om met ons in gesprek te gaan over wat wij 

hebben geleerd en eventueel verder zouden willen doen.  

De eerste avond is donderdag 7 april. Vervolgens komen we op 19 

mei en 16 juni bij elkaar. Steeds om 19.30 uur in de Tuinkamer. Het 

streven is om rond 21:00 uur te stoppen. Meldt u zich aan? Dan graag 

een e- mail naar pastor@pg-andijkwervershoof.nl  Een week voordat 

wij gaan beginnen krijgt u van mij een e-mail met alvast wat leesvoer 

ter voorbereiding. 

 

Ik zie u graag op 7 april! Gert Scholten 

 

 
  

mailto:pastor@pg-andijkwervershoof.nl
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Op weg naar Pasen 
 

De viering van Pasen strekt zich over drie dagen uit waarin we leven 

vanuit het donker naar het licht, vanuit de nacht naar de dag! 

 

De eerste dag van Pasen -Witte Donderdag- gaat in op 

donderdagavond en duurt tot vrijdagmiddag. De tweede dag van 

Pasen -Goede Vrijdag- gaat in op vrijdagavond en duurt tot 

zaterdagmiddag. De derde dag van Pasen –die opent met de 

Paaswake- gaat in op zaterdagavond en loopt door tot zondag 

overdag: de zondagse paasviering.    

Op al deze dagen vieren we Jezus' lijden, dood en opstanding, 

onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

 

Elke viering heeft haar eigen accenten een eigen kleur: wit op Witte 

Donderdag, paars op Goede Vrijdag en weer wit in de Paaswake en 

op Paasmorgen. In de viering van de drie dagen maken we een 

beweging van de hoogte naar de diepte en weer naar de hoogte.  

Eigenlijk maken we een driedaagse reis met alle hoogten en diepten 

van het leven op weg naar de vreugde. 
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De vieringen 

Witte donderdag 14 april: We vieren Avondmaal met elkaar. 

Aanvang 19.30 uur 

 

Goede vrijdag 15 april:  We luisteren naar muziek  

o.a. uit de Mattheüs Passion en we doven 

het licht. We verlaten in stilte de kerk. 

Aanvang 19.30 uur  

 

Stille zaterdag 16 april: Paaswake, de nieuwe paaskaars wordt 

ontstoken en we delen het licht. Aanvang 

19.30 uur 

 

Paasmorgen 17 april: Paasdienst met ontbijt in De Kapel. 

Aanvang 10.00 uur  
 

Pasen vieren we dit jaar samen met Kees Posthumus. Inmiddels 

voor ons een goede bekende. Hoe het er precies uit gaat zien is nog 

een verrassing. Maar het zal zeker een opwekkende en iets opstandige 

Pasen worden. Met eten en met een lach. Dat is een goede oude 

traditie in de kerk! De zogenaamde risus paschalis, de paaslach. In de 

Middeleeuwen kende men deze bijzondere lach. Dat was een 

uitbundige lach van het kerkvolk op de eerste of tweede Paasdag om 

wat er op de preekstoel of onder aan de trappen van het altaar werd 

gezegd. God had de duivel voor de gek gehouden door Jezus uit de 

dood op te wekken tot leven. Dat God de duivel in de val liet lopen, 

hadden vroege theologen als Augustinus, Gregorius van Nyssa en 

Johannes Chrysostomus al gezegd. De duivel trachtte de deuren van 

de hel gesloten te houden, maar de afdalende Christus was niet tegen 

te houden. Zegevierend trad hij de hel binnen en de duivel had het 

nakijken. Samen zingen, samen lachen. Dat is zeker niet in strijd met 

ernst. Zou je niet lachen om de omkering van de dingen en de 

‘renovatio mundi’, de vernieuwing van de wereld met Pasen? Welkom, 

allemaal. Als u wilt deelnemen aan de maaltijd: graag doorgeven aan 

Jan Gorter.  

Kees Posthumus speelt zijn voorstelling ‘Pasen in fragmenten’. Deze 

bestaat uit indringende verhalen waarin verschillende hoofdpersonen 

hun versie van het verhaal van Pasen vertellen, van de wonderbare 

spijziging tot en met het verhaal van de Emmaüsgangers.  
 
Opgave voor het paasontbijt tot en met donderdag 14 april 

Jan Gorter tel: 0228-592957 – e-mail: jangorter58@gmail.com 
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Meditatie schept gemeenschap 
 

 
 
Er zijn vele vormen van meditatie. Meditatie is een universele traditie 

die binnen (bijna) alle religies wordt beoefend, en dus ook openingen 

biedt voor interreligieus contact en uitwisseling.  

 

Meditatie is een oefening in toewijding en overgave. Als meditatie ons 

leven raakt, gaat het ons leven veranderen. Leven wordt dan steeds 

meer leven in het nu. En wordt het leven meer en meer een meditatief 

leven. Samen mediteren, samen stil zijn bij God,  je medemens en 

jezelf. Het is een ervaring om te leren onthaasten. Misschien een 

ontbrekende plek in jouw leven, om je terug te brengen naar de stilte. 

Christelijke meditatie is een heel oude, maar ook moderne manier van 

contemplatief bidden. De methode werd herontdekt door de monnik 

John Main (1926-1982) en biedt een reële opening voor het beoefenen 

van spiritualiteit in het dagelijkse, soms heel drukke, bestaan. 

 

Samen mediteren of dagelijks thuis mediteren kunt u/jij leren en 

daarom kunt u/jij meedoen aan de cursus die in maart 2022 begint. 

Het is niet nodig hierin ervaring te hebben. 
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Voor wie:  

Voor iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt. 

 

Wanneer: 

1, 9, 29 maart, 12, 20, 26 april 2022 van 19.30 -21.00 uur 

 

Waar:  

De Kapel, Middenweg 48, te Andijk 

 

Opgave en info:  

Louise Kooiman  tel: 0228-592970 

e-mail:   ljkooiman@gmail.com 

Mirjam Vlugt   tel: 0613734806  

e-mail:   roozendaal1619@zonnet.nl 

 

In de stilte wordt de mens aangesproken  

door ’t oneindige geheim, het diepste Jij 
 

Martin Gutl 

 

Van de Diaconie 
 

Collectes Diaconie 

21 november  €12,20 

28 november       €  5,00 

  5 december  €13,82 

12 december  €13,70 

19 december  €10,65 

  2 januari  €  5,00 

16 januari  €  5,00 

23 januari  €  -,-- 

30 januari  €18,70 

  6 februari  €20,00 

 

Collecte kerk in Actie 6 maart 2022 

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 
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terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. 

Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger 

verbouwde Evariste alleen 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 NL89 ABNA 0457 4574 57.o.v.v. collecte 

voorjaarszending. Dank u wel. 

 

 
 

Collecte Kerk in Actie 9 maart 2022 

Bangladesh - Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen. 

In Bangladesh koken de vrouwen veel op houtovens. Deze zijn duur, 

gebruiken veel hout en de rook veroorzaakt gezondheidsproblemen. 

Een vernieuwd kooktoestel veroorzaakt minder rook, maar zet 

bovendien de helft van het verstookte hout en groenafval om in 

biochar. De vrouwen vermengen dit met organische mest van hun vee 

en verkopen de biochar als natuurlijke bodemverrijker. De biochar 

vergroot de bodemvruchtbaarheid en houdt water langer vast - een 

groot voordeel in droge periodes. De biochar levert daardoor een 

belangrijke bijdrage aan een hogere voedselproductie. Heel belangrijk 

in een land waar de voedselvoorziening ernstig bedreigd wordt door 
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overstromingen of juist door droogte. Met de opbrengst van deze 

collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere 

Wereld Diaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak 

uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 

vrouwen Bangladesh. 

 

 

Collecte Kerk in Actie 13 maart 2022 

Binnenlands Diaconaat.  

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als 

Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, 

zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak 

over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig 

voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen 

graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten 

initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten 

kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor 

dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.  

De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële 

middelen. 

Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en 

ondersteunt hen zo nodig financieel. 

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u diaconale initiatieven 

in arme regio’s om de meest kwetsbare gezinnen te ondersteunen. 

Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie NL89 ABNA 0457 

4574 57.o.v.v. Van harte aanbevolen! 

 

 
  



22 

 

Collecte Kerk in Actie 20 maart 2022 

Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta. 

In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen 

op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar 

hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap 

en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag 

terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief 

willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke 

school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil 

voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst 

Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen 

hun gezin financieel te onderhouden. 

Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. 

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. Straatkinderen Indonesië. 

 

 

Collecte kerk in Actie 17 april 2022 

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet. 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 

problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, 

werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische 

vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een 

betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar 

duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor 

hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een 

vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje 

tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar 

jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even 

onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug 

op weg naar de toekomst.  

Met uw bijdrage steunt u wereld diaconale projecten van Kerk in Actie, 

zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren. 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 ‘Jongeren Libanon’. 

 

 

Collecte kerk in Actie 8 mei 2022 

Voedsel, water en hoop voor Nigeriaanse vluchtelingen.  

Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord. 

Het dorp van Pastor Mark werd in brand gestoken door de terroristen 

van Boko Haram. Zo heeft iedereen een trauma in Noordoost-Nigeria, 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
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waar de afgelopen tien jaar 20.000 mensen zijn vermoord en 4.000 

ontvoerd. 1,8 miljoen christenen en moslims zijn voor dit geweld op 

de vlucht in eigen land. De meeste vluchtelingen wonen in dorpen van 

mensen die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort 

aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties 

biedt Kerk in Actie voedselhulp, water, sanitaire voorzieningen en hulp 

om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun 

situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten 

in de strijd tegen armoede en terrorisme. 

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen? Voor €28.- krijgt een 

gezin (7 personen) een hygiëne-pakket. Voor €60.- krijgt een gezin 

een voedselpakket voor 1 maand Voor € 300 krijgen kinderen een 

speeltoestel Voor € 1500.- komt er een extra waterput. Uw gift is 

welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. vluchtelingen Nigeria. 

 

 
 

 

 
Hulpverlening Westfriese Kerken 

 
Crisis? 

Is het even crisis… in je financiën? in je relatie? in je koelkast? HWK helpt 
je eruit! We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, 
kosteloos en zonder wachttijden.  

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl 
Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is 
een gezamenlijk initiatief van alle Westfriese diaconieën en PCI’s. 
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 
 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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Gedicht 
 

 

Een medicijn 

 

Menselijke warmte 

is hét medicijn. 

Elke dag wat druppels 

kan voldoende zijn 

om weer te herstellen  

van een kil gevoel. 

Warmte die je afstaat  

treft beslist haar doel. 

 

Menselijke warmte, 

daag’lijks gedoseerd, 

veerkracht en vertrouwen 

in een hart vermeert. 

Onderzoek hoe ogen 

weer vol leven zijn, 

door slechts enk’le druppels 

van dat medicijn. 

 

Menselijke warmte 

komt men vaak tekort. 

Kijk maar eens rondom je 

hoe het daar aan schort. 

Geef dan met veel liefde 

enk’le druppels af 

van de warmte die God 

jou zo rijk’lijk gaf! 

 
Frits Deubel (1927-2017). 
 

Ingezonden door Matthijs 
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Bedankt 
 

 

Hartelijk dank voor de troostende woorden, 

gesproken of geschreven. 

Voor alle tekenen van medeleven en verbondenheid 

na het overlijden van mijn lieve man. 

 

Wim Broer 

 

Leny Broer, kinderen en kleinkinderen. 

 

Tzummarum, februari 2022 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes Kerkrentmeesters 

21 november  €12,20  

28 november       €  5,00 

  5 december  €13,82 

12 december  €13,70 

19 december  €10,65 

  2 januari  €  5,00 

16 januari  €  5,00 

23 januari  €  -,-- 

30 januari  €18,70 

  6 februari  €20,- 

 

Actie Kerkbalans 2022 
De Actie Kerkbalans is ook dit jaar weer in gevaar; zoals u weet, is 

Corona het struikelblok, waarmee, zoals u weet, miljoenen Euro’s in 

het hele land worden ingezameld. Ook voor onze kerk zouden in 

januari vrijwilligers langs de deuren gaan om de bijdragen van onze 

gemeenteleden op te halen. Net als vorig jaar vonden wij het echter 

niet verantwoord om op deze manier de Actie Kerkbalans te laten 

plaatsvinden, vanwege het besmettingsgevaar. Daarom hebben we 

weer besloten de Kerkbalansenveloppen via de post te sturen. Het is 

weliswaar wat duurder, maar we willen onze vrijwilligers ook niet bloot 

te stellen aan het Coronavirus! 

 

Het totale toegezegde bedrag van de Kerkbalans is op dit moment  

(8 februari) €8155,00. Heeft u nog geen gelegenheid gehad om uw 

toezegging aan ons terug te sturen, zou u dit dan binnenkort willen 

doen? Het is voor ons belangrijk om op korte termijn een overzicht te 

hebben van alle toegezegde bedragen voor dit jaar. In het volgende 

Contact kunnen wij u dit dan mededelen.  

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, 

namens de kerkrentmeesters 

 

Matthijs Beverloo 
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Verjaardagen 
 

20 februari  Andries Gorter   geb. 1978 

   Leekerweide, Hulfte 1 

   Postbus 1, 1687 ZG WOGNUM 

   

  4 maart  Dhr. P.C. Venema   geb. 1948 

   Sorghvlietlaan 6F 

   1619 XB ANDIJK   

 

20 maart  Mevr. M. Dekker   geb. 1948 

   Keizerskroon 78 

   1619 XM ANDIJK 

 

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

   De Gouw 2 Egboet 017 

   1693 DC WERVERSHOOF 

 

  2 april  Mevr. G. Boogaard-Kooiman geb. 1948 

   Hooirook 15 

   1602 GR ENKHUIZEN 

 

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

   Viskuil 4 

   1619 AT ANDIJK 

 

  8 april  Dhr. R. Venekamp   geb. 1938 

   Molenweg 46 

   1619 EV ANDIJK 
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  9 mei   Mevr. J Gorter-Pasterkamp  geb. 1952 

   Knokkel 89 

   1619 AW ANDIJK 

 

17 mei   Dhr. G. Scholten   geb. 1959 

   Stoomweg 49 

   1764 NC BREEZAND 

 

18 mei   Dhr. H. van Dokkum   geb. 1950 

   Bijkert 1 

   1602 HC ENKHUIZEN   

  

 

Planten uit de Bijbel 
 

De dennenboom is een naaldboom in tegenstelling wat veel mensen 

denken wordt niet de dennenboom, maar de spar gebruikt als 

kerstboom. Waarschijnlijk is de verwisseling ontstaan door het liedje: 

‘O, dennenboom’. 

 
Jesaja 41 vers 18 t/m 20 

Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. In de 
woestijn laat ik meren ontstaan, uit dorre grond borrelt water op. Ik plant in 

de woestijn ceder en acacia, mirte en olijfwilg, en ik laat in de wildernis den, 
sneeuwbal en cipres opschieten. Dan zullen zij zien en beseffen, begrijpen en 
erkennen dat de hand van de HEER dit heeft verricht, dat de Heilige van Israël 
dit alles schiep.  
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Kerkdiensten 
 

20 februari  Voorganger: Gert Scholten 

Avondmaal  Organist: Andrew Orme 

 

27 februari  Voorganger: Burret Olde 

   Organist: Johan Rijpkema 

 

  6 maart  Voorganger: Gert Scholten 

   Organist: Andrew Orme 

 

13 maart  Voorganger: Nicoline Letteboer 

   Organist: Chris Kooiman 

 

20 maart  Voorganger: Herrianne Allewijn 

   Organist: Cilia Koenis-Gerdes 

 

27 maart  Voorganger: Koob Fredriks 

   Organist: Chris Kooiman 

 

  3 april  Voorganger: Gert Scholten 

   Organist: Andrew Orme 

 

10 april  Voorganger: Arja Kraal 

   Organist: Heije Wubs 

 

14 april  Voorganger: Gert Scholten 

Witte donderdag Organist: Andrew Orme 

  

15 april  Voorganger: Gert Scholten 

Goede vrijdag  Organist: Andrew Orme 

 

16 april  Voorganger: Gert Scholten 

Stille zaterdag Organist: Andrew Orme 

 

17 april  Voorganger: Gert Scholten 

1e Paasdag  Organist Andrew Orme 

m.m.v. Kees Posthumus 

 

24 april  Voorganger: Herrianne Allewijn 

   Organist: Christine Janssen 



30 

 

  1 mei   Voorganger: Gert Scholten 

   Organist: Andrew Orme 

 

  8 mei   Voorganger: Piet Kooiman 

   Organist: Jan Schraal 

 

15 mei   Voorganger Piet Meijer 

   Organist: Heije Wubs 

 

22 mei   Voorganger: Nicoline Letteboer 

   Organist: Arie Heemsbergen 

 

 

Langs ’s Heren wegen 
 

Ons land telt meer dan 660 nog in gebruik zijnde bedevaartsoorden. 

Ze zijn zowel onder als boven de grote rivieren te vinden. Bijna 

hekkensluiter in de inventarisatie staat op plaats 660 de Keins, een 

buurtschap onder Schagen. Het is niet meer dan een handvol 

boerderijen en huizen, beschut gelegen aan de binnenzijde van de 

West-Friese Omringdijk. Op deze verstilde oeroude plek, in een zee 

van gras, staat een gemetselde put met geneeskrachtig water en een 

bescheiden kapelletje waar plaats is voor acht banken.  

 

In de 16e eeuw was de Keins een terpje in een uitgestrekt 

waddenlandschap dat bestond uit ondiepten, moerassen en kreken die 

een open verbinding met de zee hadden. Omstreeks 1510 spoelde 

hier tijdens een zware noordwester storm die bekend staat als de Sint 

Gallusvloed een houten Mariabeeldje aan, met het kindeke Jezus op 

de arm. Volgens de legende werd het van een Portugees schip 

afkomstige beeldje schoongespoeld in een put, die sindsdien 

geneeskrachtig water heeft voor mens en dier. Het beeldje kreeg 

voorlopig een ereplaats in een woning. Het verschijnsel trok door de 

wonderen die bekend werden zoveel belangstelling dat er al snel in 

1519 een kapelletje werd gesticht. Bij de kapel kwam een 

priesterwoning waarin ook werd lesgegeven aan kinderen uit de 

buurtschap. En men kreeg kerkelijke toestemming om jaarlijks een 

bedevaart te houden. Vanuit de parochiekerk in Schagen trok dan een 

processie met het Mariabeeld over het Heiligwegje naar de Keins; de 

omgang van Schagen was geboren. Pelgrims op bedevaart naar de 

Keins verschaften zich een pelgrimsinsigne als aandenken.  
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In oktober 1573 vond op het 

Hoornse Hop een zeeslag met de 

Spanjaarden plaats die door de 

watergeuzen van de Prins van 

Oranje werd gewonnen. Behalve 

dat het gebied ten noorden van 

het IJ overging naar de 

prinsgezinde opstandelingen, 

deed ook de reformatie haar 

intrede in het gebied. Omstreeks 

1586 werd het kapelletje 

verwoest. Volgens het verhaal 

door een gezelschap onder leiding 

van de watergeus Taet Gerritsz; 

zijn kinderen zouden later met 

boetedoening de misdaad van hun 

vader hebben willen goed maken. Maar het zou ook zo maar kunnen 

dat toen de pastoor met een deel van de parochianen het 

gereformeerde geloof had aangenomen de kapel op de Keins leeg 

kwam te staan, in verval raakte en uiteindelijk werd afgebroken. De 

oude waterput waaruit vrome gelovigen soms geneeskrachtig water 

haalden bleef nog lange tijd bestaan, evenals de bedevaarten. In 1845 

wist men nog dat de put er ooit was geweest. Het aangespoelde 

beeldje met Maria en het kindeke was echter spoorloos verdwenen. 

De Sint Christophorus parochiekerk van Schagen slaagde in 1924 erin 

de oude locatie op de Keins ‘als een oud familiestuk’ terug te kopen. 

Daarna kwamen ook de bedevaarten weer op gang. En in het door 

paus Pius XII uitgeroepen Mariajaar 1954 werd begonnen met de 

plannen voor herbouw van het eenvoudige kapelletje waar tot op de 

dag van vandaag op kleine schaal Mariaverering plaatsvindt. Sinds 

1956 staat er in de gebedsruimte een keramiek beeldje van Maria. De 

zorg voor de kapel is in handen van mensen uit de omgeving. Begin 

1997 werd het oorspronkelijke houten beeld teruggevonden, althans 

dat is het geloofsverhaal. Het zou al die eeuwen in een sloot hebben 

gelegen, in de omgeving zijn teruggevonden bij werkzaamheden voor 

de inpoldering van de Wieringermeer, en op de zolder bewaard tot het 

moment van teruggave. Het beeld van eikenhout uit omstreeks 1475, 

waarvan de makelij niet verondersteld Portugees zoals het 

oorspronkelijke beeld is maar Noord-Nederlands, is nu te bekijken in 

het Westfries Museum. Het is niet uitgesloten dat het afkomstig is van 

het boegbeeld van een middeleeuws schip. De kapel heeft nog steeds 
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een sterke aantrekkingskracht voor gelovigen. Evenals de opnieuw 

opgemetselde put. Op een van de glas in lood ramen is voorop de 

boeg van een schip Maria afgebeeld, als Sterre der Zee. Het andere 

glas in loodraam refereert aan wonderbaarlijke genezingen van 

pelgrims door het drinken van het water uit de bron.  

 

 

De bedevaartsplaats Onze Lieve Vrouw op de Keins wordt nog 

dagelijks bezocht 

zo laten de vele opgestoken kaarsjes zien. Het is een sfeervolle plek 

voor een moment van bezinning of om even rust te nemen aan de 

voet van de eeuwenoude West-Friese Omringdijk, als je hier wandelt 

of fietst, of toevallig langs rijdt. 

 

Wiebe de Bruin 
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Binnenste Buiten 
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Floriade 2022 
 

Nog twee maanden… en de 

Floriade opent op 14 april. Het 

gaat goed met de bouw van de 

Tiny Church. Met man en macht 

wordt er zes dagen per week 

gebouwd. Deze kleine kapel is 

duurzaam vanwege de 

zonnepanelen, een zonneboiler 

en de opvang van regenwater. 

Geheel zelfvoorzienend. Uniek 

is dat de kapel met de zon 

meedraait om zoveel mogelijk 

zonnewarmte op te vangen. De 

tuin wordt nu ook ingericht. 

Kom genieten van de pracht 

van de natuur en Gods 

schepping, deel de zorg voor de aarde en ontdek wat dit betekent voor 

je eigen leven. In de tuin komen helende kruiden en planten, 12 

kunstwerken en een labyrint. Wij hebben 12 kunstenaars de 

gelegenheid gegeven om één van de 12 zogenaamde ‘vruchten van 

de Geest’ uit te beelden: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, 

geloof, hoop en liefde. 

De P.G. Andijk-Wervershoof heeft een bijdrage gegeven voor de 

aanleg van de tuin rondom de Tiny Church. 

 

De bouwkosten van de Tiny Church hebben we kunnen financieren 

door een lening van een aantal kerken uit Nederland. Deze leningen 

gaan we terugbetalen door de verkoop van de Tiny Church. Dit 

duurzame gebouw is demontabel en geschikt als Tiny House of als 

kleine kerk. Direct na de Floriade, november 2022, wordt het 

gedemonteerd en wordt het te koop aangeboden. 

 

Groepen zijn tijdens de Floriade welkom in de beeldentuin en de Tiny 

Church. Meer info is verkrijgbaar bij Pieter ter Veen via 

info@fruitfulcity.nl  

  

mailto:info@fruitfulcity.nl
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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: 06-12812884 

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 
    Ned. Herv. Gemeente Andijk-Wervershoof 

 

 

 


