
Opstaan 

 

“Elke morgen worden we wakker 

in een wereld die we niet zelf geschapen hebben. 

De wereld is er 

en wij zijn er. 

Regelmatig rusten 

is een actieve keuze 

om de wereld  

nooit  

vanzelfsprekend te vinden.” 

 
Tomas Sjödin 
Uit: Leven vanuit rust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: Ronald Dijkstra  -  Ameland mei 2021   
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40e jaargang nummer 2 

28 mei 2022 

 

Voorwoord 
 

 

Alles heeft zijn tijd 

 

Voor alles is er een vastgestelde tijd, 

en een tijd voor elk voornemen onder de hemel. 

Er is een tijd om geboren te worden 

en een tijd om te sterven; 

een tijd om te planten 

en een tijd om het geplante uit te trekken; 

 een tijd om te doden 

en een tijd om te genezen, 

een tijd om af te breken 

en een tijd om op te bouwen; 

een tijd om te huilen 

en een tijd om te lachen, 
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een tijd om rouw te bedrijven 

en een tijd om te huppelen;  

een tijd om stenen weg te werpen 

en een tijd om stenen te verzamelen,  

een tijd om te omhelzen 

en een tijd om zich ver te houden van omhelzen; 

een tijd om te zoeken 

en een tijd om verloren te laten gaan, 

een tijd om te bewaren 

en een tijd om weg te werpen; 

een tijd om stuk te scheuren 

en een tijd om dicht te naaien, 

een tijd om te zwijgen 

en een tijd om te spreken; 

een tijd om lief te hebben 

en een tijd om te haten, 

een tijd van oorlog 

en een tijd van vrede. 
 

Prediker 3 
 
 

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

Ik schrijf voor Contact. Buiten is het prachtig weer. Zojuist 

voorbereidingen getroffen voor een dienst in de Lutherse kerk in 

Haarlem. Een mooie kerk in hartje Haarlem. Een fijne gemeente. En 

‘mijn’ oude, Lutherse liturgie. Vertrouwde taal, vertrouwde klanken. 

De naam van de zondag is Jubilate. ‘Jubel, juich voor de Heer.’ Psalm 

66 zet de toon. Ik vind het een lastige opgave. Mijn hoofd staat niet 

zo naar jubelen en juichen.  

 

Dat is in de zondagen na Pasen trouwens ook al zo. Het is vooral 

angst. Het zijn vooral gesloten deuren. Gesloten harten. Hoe zou je 

kunnen juichen als je je ogen goed gebruikt. We vierden 4 en 5 mei. 

Paars en wit. Verdriet en vreugde. Gedenken en vieren. Maar de 

schaduw van een nieuwe oorlog ligt over de voluit wapperende 

vlaggen heen. En dan klinkt vandaag: ‘Jullie zijn mijn schapen. Jullie 

kennen mij en horen naar mijn stem. Jullie zullen nooit uit mijn hand 

kunnen worden geroofd en ik schenk jullie eeuwig leven.’ 

 

Ik hoorde een online preek. En de preek eindigde met “Dat God groter 

is dan wij kunnen denken en ons soms tegemoet komt en inbreekt in 

ons leven.” Deze zin hielp mij. God als inbreker. Dat is precies wat er 

gebeurt in al die Paasverhalen. In de verhalen na Pasen. Er is 

ingebroken. Maar de buit is niet verloren. Eigenlijk is deze inbraak 

geen inbraak, maar een reddingsoperatie. Om iets kostbaars te 

redden, iets dat opgesloten zat op de verkeerde plek. En het gebeurde 

in de nacht. Of het gebeurde ineens, zomaar, onverwacht, terwijl alle 

deuren en ramen gesloten waren. Je zou precies willen weten hoe dat 

heeft kunnen plaatsvinden. Maar je weet het niet. Het is een verhaal. 

Een verhaal dat wordt doorverteld. Dat de gemoederen blijft bewegen 

en dat steeds nieuwe perspectieven opent op de zogenaamde 

werkelijkheid. Zodat je anders gaat kijken. Niet meer om bewijzen 

van de inbraak te zoeken. Om te begrijpen en te grijpen.  

God is de inbreker. Groter dan ons denken. Groter dan onze 

opsporingstechnieken, maar de gevolgen van deze inbraak zijn 

verrassend. Blinden worden zieners. Bange mensen worden moedig. 

Verdriet om verlies slaat om in vreugde vol weerzien. 

 

Soms. Soms gebeurt het. Niet altijd. Waarom? Heeft de inbreker soms 

een vrije dag? Of heeft het met mijn, met onze beveiligingstechnieken 

te maken? Dat het ons lukt om God buiten de deur te houden? Of is 
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‘soms’ het eeuwige stopwoordje voor onze eeuwige twijfel: zou het 

waar zijn dat er een Ander is die bij ons wil binnenkomen? Omdat we 

het eigenlijk niet geloven?  

 

Zo is het bij de leerlingen ook. Maar toch. Jezus breekt in. En staat in 

het midden. Niet de leerlingen openen de deur, maar de Afwezige 

komt opnieuw aanwezig.  

 

Lieve mensen van De Kapel, meelezers, belangstellenden. Geloof ik, 

gelooft u dat we als Kapel een toekomst hebben? Dat we elkaar 

onverwacht tegenkomen? Iets dat ons als een complete verrassing 

overvalt, omdat ik, omdat u, wij, ieder mens gevangen zit in zijn eigen 

kijkbril, eigen waarnemen en slechts dat ziet wat je ogen toestaan om 

te zien. Wat van de andere kant komt, wie ineens tevoorschijn komt, 

valt als een geschenk uit de hemel. Een ontmoeting die je niet zelf 

hebt bedacht en die je niet kunt organiseren.  

 

 
 

Zo breekt een ander binnen. Toont zijn handen en zijn zijde. Geen 

schim. Maar een mens met littekens. En zijn aanwezigheid opent de 

ogen. Zij herkennen hem. Zij horen hem. Die Ene, beelddrager van 

de Naam, een mens in wie de Naam woont en ademt. Verschijning 

van licht en  liefde op deze aarde, in onze wereld. De wereld van 4 en 

5 mei. Van verdriet en vreugde. Van vlaggen halfstok en vol in top, 

deze wirwar van goed en kwaad. In deze gemeente, die zo klein begint 

te worden. Waar mensen toch een plaats hadden. En hebben.  
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Mag Jezus inbreken? En tot mij spreken. Tot u?  Mag Hij inbreken en 

komen verstoren? Mijn bezig zijn met mijzelf? Mijn plannen en 

projecten. Mijn zorgen, verdriet, de tijdrovende digitale avonturen, 

steeds nieuwe materie. Ik maak toch zelf wel uit wat er gebeurt? Ik 

voer de regie, althans, dat wil ik. Terwijl ik donders goed weet dat het 

meestal anders loopt dan ik wens.  

 

Hoor ik de stem van de goede herder die wil behoeden en bewaren? 

Die mij kent en ziet? De gewonde goede herder. Die vrede, Shalom 

wenst. Die de parel van de vrijheid heeft terug gevonden. Op weg 

naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar alle tranen zullen 

zijn gewist 

 

Ik ben de goede herder. En mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik 

ben de deur, de open deur zegt Jezus in Joh. 10: 7. Voor mij bestaan 

er geen grenzen, geen gesloten deuren, geen muren die uitsluiten. 

 

Waar ben jij? Hoor jij naar die stem?  

 

Deze vraag is het refrein van de Bijbel. Een vraag waarop ik, waarop 

u zelf antwoord moet geven. ‘Hier ben ik, en ik wil dat het Verhaal op 

deze plek doorgang vind’. En ik geloof. En nu spreek ik uiteraard voor 

mijzelf, dat het kan. Dat er een nieuwe wind gaat waaien. Dat de deur 

opengaat en dat de afwezige nieuw aanwezig zal zijn. Afwezige met 

een ‘A’. En met een ‘a’. Doet u mee? En zingen we van harte, als 

belijdenis én als protest ‘Jubilate’? 

 

Gelezen: Johannes 10: 22 - 30 

 

Gert Scholten 
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Van de Pastor 
 

Gemeentemiddag en avond 14 maart  

Op 14 maart heeft de gemeente gelegenheid gekregen om zich uit te 

spreken over de Toekomst van De Kapel. Daarvoor, om zoveel 

mogelijk gemeenteleden de gelegenheid te geven om te komen, heeft 

de kerkenraad zowel ’s middags als ’s avonds een bijeenkomst 

georganiseerd. In totaal waren er ongeveer 12 gemeenteleden 

aanwezig. Uiteraard ook de voltallige kerkenraad, de 

voorbereidingscommissie en Bernhard Vosselman. Daarmee waren er 

netto 21 gemeenteleden aanwezig. Als we de brieven, mededelingen 

en aankondigingen in Contact in ogenschouw nemen is het een 

teleurstellende opkomst geweest. Toch was de toon van deze middag 

en avond niet negatief. Bernhard Vosselman van ‘Kerkvitaal’ heeft alle 

ontwikkelingen, buiten en binnen onze gemeente, geschetst en 

nogmaals de verschillende toekomstscenario’s voor onze gemeente 

toegelicht. Iedereen heeft gelegenheid gehad om daarover zijn of haar 

mening te geven. 
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In de kerkenraadsvergadering, aangevuld met de commissieleden 

‘Toekomst’, heeft de kerkenraad besloten om te kiezen voor het 

volgende traject: 

De komende periode van twee jaar, ingaande 1 juni 2022, zal 

worden gebruikt om met een geschikte gemeente te fuseren.  

 
De insteek is om onze kerk als vierplaats op Andijk te behouden. Lukt 

dat niet, omdat er geen geschikte gemeente is gevonden of/en omdat 

er te weinig gemeenteleden zijn die in deze periode actief betrokken 

willen zijn bij de te verrichtten taken (voor- en najaarsmarkt, 

kerkblad, kerstviering voor ouderen, kerstviering voor kinderen, 

filmavonden, lezingen, speciale diensten, verhuur van de kerk, 

preekrooster, organistenrooster, bloemen), dan betekent dat per 1 

juni 2024 sluiting van De Kapel.  

De huidige kerkenraad zal, aangevuld met de drie nieuwe 

ambtsdragers, deze twee jaar verantwoordelijk zijn voor het bestuur. 

Bernhard Vosselman begeleidt het project en de classispredikant, Ds. 

Peter Verhoeff, wordt gedurende het gehele traject bij dit proces 

betrokken. Er wordt nu al actief toenadering gezocht tot verschillende 

gemeenten. Zodra wij in gesprek gaan met een potentiële kandidaat 

zullen we u direct op de hoogte brengen via Contact (mocht Contact 

nog verschijnen), de internetsite en per email. Wij weten wie niet in 

staat zijn om email te lezen, deze gemeenteleden krijgen een brief. 

Overigens hebben wij goede moed en hoop dat het ons zal gaan 

lukken om een geschikte fusiepartner te vinden. Het is aan ons. En 

aan u.  
 

Namens de kerkenraad, Gert Scholten 
 

Zondag 26 juni nemen wij afscheid van Jan en Coby Gorter 

Uiteraard blijven zij in De Kapel komen als gemeenteleden, maar de 

vele taken zullen zij neerleggen. Om 15:00 uur is er een kerkdienst. 

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om persoonlijk afscheid 

van Jan en Coby te nemen en om een glaasje en een hapje te nuttigen. 

U bent van harte uitgenodigd. 
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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 

 

 
 

Voorjaarsmarkt 18 juni 2022 
 

Voorjaarsmarkt op 18 juni 2022 in De Kapel te Andijk 

 

Van alles te koop 

Zaterdag 18 juni houden we eindelijk weer onze voorjaarsmarkt. Er is 

van alles te koop: curiosa, glaswerk, potten, speelgoed en puzzels, 

cd’s, enz. Ook de tafels met vele boeken staan op je te wachten. Het 

Rad van Avontuur zal volop draaien met leuke prijzen. Natuurlijk is er 

weer fruit te koop. En ook de bloemen staan voor je klaar. In de 

tuinkamer kunt u kaarten maken onder leiding van Gerda Gorter. 

 

Gezellig een kopje koffie doen 

We hebben koffie en thee met iets lekkers erbij, maar ook heerlijke 

soep. Dus kom gezellig even langs of maak een tussenstop tijdens je 

fietstocht. We hopen weer op een gezellige dag! Iedereen is van harte 

welkom om even langs te komen op zaterdag 18 juni van 10.00 tot 

14.00 uur in en om De Kapel, Middenweg 48 te Andijk.  

 

Opbrengst voor lokale hulp opvang Oekraïners 

De rommelmarkt heeft verschillende doelen. We recyclen gebruikte 

materialen. We bieden een plek om zomaar even gezellig naar toe te 

gaan. En de opbrengst van de markt gaat dit keer naar hulp aan 
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opvang van Oekraïners in onze omgeving. En misschien helpen we zo 

een beetje onszelf en een beetje onze naaste.  

 

 
Inleveren bruikbare spullen 

Heeft u leuke en bruikbare rommelmarkt spulletjes die u bij ons langs 

wilt brengen? Dat kan! Dit kunt u inleveren op donderdag 16 en 

vrijdag 17 juni tussen 16.00 en 20.00 uur in De Kapel aan de 

Middenweg 48. Kunt u zelf de spullen niet brengen, dan kunt u bellen 

naar Trude Leegwater 0228-591594 (of bij geen gehoor Roel Doef 

0228-593200/06-37649695). Bij voorbaat onze hartelijke dank en 

graag tot ziens op 18 juni. 

 
 

Jan en Coby nemen afscheid… 
 

Jan en Coby nemen afscheid… 

Jan na 18 jaar trouwe dienst als ouderling en samen met 

Coby na 11 jaar kosterschap  

 

Jan en Coby hebben met pijn in hun hart deze beslissing genomen. 

Ruim 18 jaar heeft Jan zich vol overgave ingezet als ouderling en 

samen met Coby zijn ze 11 jaar werkzaam geweest als 

kostersechtpaar. Dan gaat deze beslissing niet in je koude kleren 

zitten. Ze waren de gastheer en gastvrouw van De Kapel en weten 

alles over de gang van zaken in de gemeente. Ze kennen bijna alle 

gemeenteleden en weten precies hoe het met ieder van hen gaat. Als 

Jan of Coby in De Kapel rondlopen, wordt meteen duidelijk dat ze het 



12 

 

kosterschap al die jaren met veel liefde en betrokkenheid hebben 

gedaan.  

 

Waarschijnlijk weten de 

meeste gemeenteleden wel 

wie het kostersechtpaar is, 

de drempelwachters van de 

Kapel, maar wat ze zoal 

doen en hoeveel tijd ze 

hiermee bezig zijn, dat 

weten weinigen. Eigenlijk 

horen Jan en Coby bij het 

interieur van de Kapel, 

alleen slapen ze er nog niet. 

Het kosterwerk omvat 

zoveel meer dan het 

klaarzetten van allerlei 

spullen. Achter de 

schermen is er heel veel 

wat gedaan moet worden. 

Zoals het beheer en 

schoonhouden van de 

Kapel; het onderhouden 

van de contacten met 

huurders; het praktisch 

verzorgen van huwelijken 

en uitvaarten; de redactie 

van het kerkblad ‘Contact’; 

het contact onderhouden met predikanten en organisten en 

zorgdragen voor de kerkroosters; het organiseren van activiteiten en 

speciale bijeenkomsten; het verzorgen van de bloemengroet en nog 

veel meer. Eigenlijk waren Jan en Coby de ‘schuurpaal’ van de 

gemeente. Als je in de kerk je woede, verdriet of blijdschap kwijt 

wilde, dan ging je naar het keukentje voor een luisterend oor, als het 

ware de biechtstoel van de gemeente. Het is dan ook niet makkelijk 

voor Jan en Coby om hun werk neer te leggen, maar de tijd is rijp om 

te gaan genieten van meer vrije tijd.   

 

Ondanks dat we afscheid nemen van het kostersechtpaar, nemen we 

geen afscheid van Jan en Coby als gemeenteleden..  
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Hartelijk dank Jan en Coby voor jullie tomeloze inzet en al die jaren 

van trouwe kosterschap. Het is jullie van harte gegund om het wat 

rustiger aan te gaan doen.  

 

Het allerbeste en het gaat jullie goed… 

Zondag 26 juni om 15.00 uur is er een kerkdienst en nemen 

wij afscheid van Jan en Coby. 

 

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om persoonlijk afscheid 

van hen te nemen onder het genot van een hapje en drankje. U bent 

van harte uitgenodigd. 

 

Nicoline Letteboer 

 

Gedicht 
 

Verberg U niet 

Toen hebt Gij ons gezien – nog voor wij waren. 

Gij dacht ons, mensen, en daar stonden wij, 

voor uw Aangezicht, ontelbaar velen. 

 

Toen hebt Gij ons gezegend, één voor één, 

Gij weet het nog? Of kent Gij ons niet meer? 

Gij huivert van de wereld die wij maakten. 

 

Zijt Gij gaan slapen om het niet te zien? 

Vaagt Gij ons uit als dromen ‘s morgens vroeg? 

Zijt Gij ver weg een nieuw heelal begonnen? 

 

Gedenk uw trouw aan Abraham gezworen. 

Gedenk uw kind uit Nazaret, de schoot 

die hem gedragen heeft, uw eerste liefde. 

 

Gedenk de kinderen uit ons geboren. 

Roep over hen uw Naam. Verberg U niet. 

Trek niet uw handen af van deze aarde. 

 
Huub Oosterhuis 

 
Ingezonden door Matthijs  
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In Memoriam 
 

In Memoriam Anna de Jong-Zuidema 

25 maart 1926 – 25 februari 2022 

 

Anna Zuidema is geboren op 25 maart 1926 

in Raard een klein dorpje vlak bij Dokkum. 

Het gezin Zuidema bestond uit 13 kinderen, 

Anna was het eerste meisje na 6 jongens. 

Toen ze zes jaar was verhuisde het gezin naar 

de Wieringermeer, waar ze net als een aantal 

andere gezinnen, uit verschillende provincies 

een staatsboerderij betrokken. 
Haar moeder was vooruitstrevend en zei 

tegen de kinderen, nu wonen we in Nederland 

ik wil dat jullie zoveel mogelijk Nederlands 

gaan praten en niet langer Fries. Als meisje 

moest ze altijd mee helpen op de boerderij, 

ze had graag willen door leren, maar daar was 

op de boerderij geen tijd voor, en het was ook 

oorlogstijd. 
In 1946 trouwde zij met Nammen de Jong en 

kwamen ze op de Molenweg in Andijk te 

wonen. Ze kregen samen twee jongens Gerrit 

en Bert, vernoemd naar de beide opa’s, 5 

kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Anna 

ging in de Buurtjeskerk naar het zangkoor en de vrouwenvereniging, 

en in De Kapel bezocht ze wel de woensdagmorgenpraatgroep en de 

seniorenmiddag/avonden. 
Ze was kerkelijk meelevend en belangstellend, mensen kwamen 

graag bij haar, ze was gastvrij en had voor iedereen een luisterend 

oor. In 2005 verhuisden ze samen naar de Klamptweid , in 2006 is 

vader Nammen overleden na een huwelijk van 60 jaar. 
Anna heeft tot haar 94st op de Klamptweid gewoond, haar laatste 

levensjaar woonde ze in Huize St. Jozef te Wervershoof waar ze nog 

een mooi en gezellig jaar heeft gehad. 
Op 25 februari 2022 is ze op 95 jarige leeftijd rustig ingeslapen. 
Op zondagmorgen 28 februari hebben we haar in De Kapel herdacht 

met het zingen van lied 23c: ‘Mijn God, mijn herder zorgt voor mij’  
  
Gerrit en Marijke de Jong 
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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.  

 

Koffie met gesprek in de tuinkamer 
 

Woensdag 4 mei jl. was het weer gezellig 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 en 

deze keer hebben we met elkaar gesproken over een gedicht van een 

boeiende mystica Theresa van Avila (1515-1582). “Zoek jezelf in Mij.” 

In God vinden we ons ware zelf. Maar, zo redeneerde Theresa van 

Ávila, als dat zo is, dan geldt ook het omgekeerde: dan vinden we God 

in het diepst van ons zijn. Onze ziel en het hart van God zijn 

onlosmakelijk verbonden. Ons diepste wezen is geen lege ruimte, 

maar wordt bewoond door God. Al voelt dat soms niet zo, we hoeven 

maar te roepen en God komt ons zonder talmen tegemoet.  

 

 

Zoek jezelf in mij 

 

Ziel, zoeken moet je jezelf in Mij, 

en Mij moet je zoeken in jezelf. 

 

Zo heeft, o ziel, de liefde 

jouw beeld in Mij kunnen prenten, 

dat geen wijs schilder, 

met al zijn meesterschap, 

dat beeld zou kunnen maken. 
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Jij werd uit liefde geschapen, 

mooi, knap en zo diep 

in mijn binnenste getekend, 

dat, als jij jezelf verliest, mijn lief, 

ziel, jij jezelf moet zoeken in Mij. 

Want jij bent mijn onderdak, 

jij bent mijn thuis en verblijf, 

en daarom klop ik altijd bij jou aan, 

wanneer ik vind in jouw gedachten 

de deur gesloten. 

Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken, 

want om Mij te vinden 

zal het genoeg zijn Mij alleen maar te roepen; 

Ik zal dan zonder talmen naar jou toegaan 

en Mij moet je zoeken in jezelf. 

 

De woorden van Teresa van Avila raakte ieder van ons en het riep 

allerlei gevoelens, gedachten, ideeën enzovoort op die we met elkaar 

bespraken.  

Ja, het was een boeiende ochtend met koffie… 

 

Ouderenpastoraat Nicoline Letteboer   

 

Inloop op woensdagochtend  

We hebben de tijd iets veranderd.  

De inloopochtenden zijn voortaan van 10:00 uur tot 11:30 uur 
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Pasen 2022 
 

De drie dagen voor Pasen, Pasen en het paasontbijt 

We vierden de drie dagen voor Pasen op 14 april (Witte Donderdag), 

15 april (Goede Vrijdag) en 16 april (Paasnacht). Het waren verstilde 

en mooie diensten. Pasen vierden we dit jaar samen met Kees 

Posthumus. Het was een opwekkende en iets opstandige Pasen. Kees 

vertelde en speelde, samen met Henk van Glabbeek, verhalen ‘na 

Pasen’. Op zijn eigen-aardige manier bracht hij met een lach en een 

traan de Paasverhalen dichtbij. Henk van Glabbeek begeleidde en 

speelde verbindende muziek tussen de verschillende verhalen. Hij 

maakte daarbij gebruik van verschillende Perzische instrumenten, 

zoals de tar, de setar en de daf. Sfeervol, professioneel en met veel 

gevoel vertelde hij zo zijn Paasverhaal zonder woorden. Na de dienst 

was er een gezellig paasontbijt. Uitstekend – voor de laatste keer – 

verzorgd door Jan en Coby Gorter.  

 

 



18 

 

Leerhuis in De Kapel  
 

Groene Theologie, zorgen voor elkaar en voor de schepping  

De Leerhuisavonden zijn weer van start gegaan. De eerste avonden 

waren donderdag  

7 april en 19 mei. De volgende avond is op 16 juni om 19.30 uur in 

de Tuinkamer. Het streven is om rond 21:00 uur te stoppen. Meldt u 

zich aan? Dan graag een mail naar pastor@pg-andijkwervershoof.nl 

Voordat wij gaan beginnen krijgt u van mij een mail met alvast wat 

leesvoer ter voorbereiding. 

 

 

Bevestiging nieuwe ambtsdragers 
 

Er zijn uit de gemeente geen 

zwaarwegende bezwaren gekomen. Dus 

zullen op zondag 5 juni, Pinksteren, 

mevrouw Nicoline Letteboer, de heer 

Anne van Zanten en mevrouw Mirjam 

Vlugt worden bevestigd tot 

respectievelijk scriba-ouderling, diaken 

en ouderling. Wij zijn hier erg blij mee!  

 

 

 

 

 

Bezoek aan het ‘Gele Kerkje’  
 

Verslag van bezoek aan het "Gele Kerkje" in Andijk 

 

Afgelopen december werden we hartelijk ontvangen in ‘De Kapel’, van 

de Protestantse Gemeente Wervershoof-Andijk. Wij, dat zijn ik, 

Jeanne de Geus-Piersma, en mijn zoon Arend de Geus. De heren die 

ons met koffie en koek verwelkomden, waren Jan Gorter en Gert 

Scholten. Met z’n vieren spraken we over de geschiedenis van het 

ontstaan van dit gebouw. De kerkelijke kant; waarom was het nodig 

dat er een nieuwe kerk gebouwd werd, en een persoonlijke kant; hoe 

kwam een Amsterdamse architect in contact met de opdrachtgevers 

hier. 

mailto:pastor@pg-andijkwervershoof.nl


19 

 

 

Dat persoonlijke verhaal is wat ons 

deze kant op bracht. Ik ben namelijk 

de schoondochter van de architect. 

En niet lang geleden kwam mijn 

zoon (zijn kleinzoon dus) erachter 

dat de opa, die hij nooit gekend 

heeft, naast een aantal grote 

gebouwen in Amsterdam, ook dit 

bescheiden kerkje in Andijk op zijn 

naam had staan. Architect Commer 

de Geus had een architectenbureau 

in Amsterdam: De Geus & 

Ingwersen. Dit Andijkse kerkje is 

van een andere orde dan wat hij in 

Amsterdam bouwde. Wat zou daar 

het verhaal achter zijn? Hij vroeg 

het mij, maar ik wist het ook niet. 

Dus planden we dit bezoek! Mijn 

zoon legde contact met Jan Gorter, 

die ons zeer welwillend uitnodigde en een en ander voorbereidde. 

 

Op 15 december zaten we dan aan tafel in de koffiekamer. We 

hoorden over de geschiedenis van de Protestantse Kerk in Andijk en 

dat er op enig moment wel drie Protestantse kerkgebouwen in het 

dorp waren. Ook hoe dit gebouw nu het honk van de gemeente was. 

We zagen dat het gebouw nu “De Kapel” heet, terwijl wij op internet 

vonden dat het ook “Het Gele Kerkje” werd genoemd. Dat verwijst 

naar de kerkscheiding die in 1926 plaatsvond. De oorzaak daarvan lag 

in een preek van de Amsterdamse predikant Ds. Geelkerken. Hij 

betoogde in een dienst dat het “spreken van de slang”, meer 

overdrachtelijk dan letterlijk opgevat moest worden. Dat heeft hij 

geweten: hij werd geschorst door de gereformeerde synode. Maar de 

Amsterdamse Vondelkerk-gemeente bleef hem trouw en ging met 

hem een eigen weg. Uiteindelijk leidde dit voorval, ook in Andijk, tot 

een splijting in de Protestantse Kerk. 

 

Wij, mijn zoon en ik, denken dat hier het kerkelijke verhaal en het 

persoonlijke verhaal van onze schoonvader en opa samenkomen. Hij 

kerkte toen namelijk in de Vondelkerk in Amsterdam, waar Ds. 

Geelkerken voorging. Het is heel voorstelbaar dat de Andijkse 

volgelingen van Geelkerken via hem in contact kwamen met Commer 
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de Geus en dat die de opdracht graag aannam. We weten het niet 

zeker, maar kennen geen andere link tussen Andijk en onze Commer. 

Of deze gedachte klopt is eigenlijk van minder belang: er is een 

contact geweest en dat heeft geleid tot dit kerkje, dat nu al bijna een 

eeuw deel uitmaakt van de geschiedenis van de Protestantse Kerk, 

Andijk en onze familie. 

 

Wij hebben in het gesprek geprobeerd de man die uw kerk gebouwd 

heeft een gezicht te geven en te plaatsen in de context van de tijd. 

Het kerkje en zijn geschiedenis heeft op zijn beurt bij ons een plek 

gekregen. Een geschiedenis die leidde tot verbouw en aanbouw en die 

naast de kerkelijke gemeente waar het voor gebouwd werd ook 

andere gebruikers gekend heeft. 

 

 

Het was een mooi en waardevol bezoek en we vertrokken met 

vriendelijke gaven als een kerst-CD, pen en het boekje dat eerder 

over de geschiedenis van De Kapel werd samengesteld. Met ons 

verhaal hopen we u iets terug te geven. 
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We wensen u nog een lange en gezegende kerkgang in dit kleine 

kerkje, dat we nauwelijks kennen, maar ons toch dierbaar is. 

 

Een vriendelijke groet,  

Jeanne de Geus - Piersma 

Arend de Geus  

 

Nawoord: 

In de Tweede Wereldoorlog neemt Andijk weer even een belangrijke 

plek in de geschiedenis van onze familie in. Dan krijgt de oudste zoon 

van architect De Geus een onderduikplek op een Andijks adres. We 

nemen aan dat dat tot stand kwam vanwege contacten uit de tijd van 

de bouw van het kerkje. Bij wie hij in huis was, weten we niet. We 

zouden het fantastisch vinden als er in Andijk mensen zijn die zich die 

periode nog weten te herinneren of zich daarin verdiept hebben en 

ons meer kunnen vertellen over één onderduiker in het bijzonder: de 

Amsterdamse student Ary de Geus. 

 

 

Van de Diaconie 
 

Verslag vergadering op 15 februari 2022  

Aanwezig De heer H. Hoogervorst, de heer G. Kooiman  

En mevrouw I. van der Wal (notulist) 

 

Mededelingen van de rentmeester: 

1. Pachtprijzen zijn per juli 2021 met -11 % gedaald. 

2. Depot inzake fosfaatrechten Vereweg Oostwoud is opgeheven 

en uitgekeerd. 

3. Volkstuinen geen verdere ontwikkelingen 

4. Drainage project aan de Vereweg rentmeester nog in overleg 

met pachter om tot een voor beide partijen bevredigende 

overeenkomst te komen. 

5. Jaarafrekening van de rentmeester ontvangen. 

Jaarafrekening Diaconie 2021 

Concept jaarrekening doorgenomen en goedgekeurd. 

Besloten is om de Fairtrade lening van €453,-  op de balans waar geen 

papieren van zijn, af te boeken. We krijgen er geen stukken van. 

Itadoor heeft Lies er over gebeld die weet het ook niet en heeft geen 

oude stukken meer die zijn naar het Friese Archief gegaan. 

Jaarafrekening steunfonds 2021 
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Concept jaarrekening doorgenomen en goedgekeurd. 

Bespreking jaarrekening diaconie en steunfonds op agenda volgende 

Kerkenraadsvergadering plaatsen. 

Begrotingen voor het jaar 2022 online door de leden  van de 

kerkenraad vastgesteld. 

Digitaal ondertekenen niet gelukt via FRIS. Diaconie heeft papieren 

versie getekend tijdens de vergadering. Hans neemt papieren versie 

mee voor de Kerkenraad om te ondertekenen. 

Overig: 

1. Binnen gekomen brief belastingdienst wetswijziging voor 

ANBI.   

2. Fris brief 31 maart 2021 gevraagd wordt om de statuten van 

steunfonds  

op te sturen: en Fris brief 12 oktober verslag kascontrole. 

Boekhouder heeft de kascontrole uitgevoerd, maar het verslag 

niet rond gemaakt ondanks herhaalde verzoeken. Afgesproken 

tijdens de vergadering iemand anders hiervoor te gaan 

benaderen, zodat dit punt kan worden afgehandeld. 

3. Digitaal quotum 2022 ontvangen. 

4. Lei verklaring inzake beleggingen? Hans Hoogervorst deelt 

mee af te zien van belegging op dit moment door 

onzekerheid over de toekomst van de kerk wil hij nu geen 

lange termijn verplichtingen aangaan. 

 

 

Collectes Diaconie 

13 februari  €26,70 

20 februari  €27,15 

27 februari  €11,80 

 6 maart  €18,35 

13 maart  €27,50 

20 maart  €18,10 

27 maart  €13,05 

  3 april  €20,70 

10 april  €12,68 

14 april  €  8,37 

17 april  €24,10 

24 april  €  9,47 

  1 mei   €19,88 

  8 mei   €19,22 
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Collecte Kerk in Actie 15 mei 

Op adem komen in jeugddorp De Glind. In Nederland zijn ongeveer 

45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel 

mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze 

wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan 

over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om 

kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. 

Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en 

traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, 

naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten 

waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: 

paardrijden, muziekles, schilderen en judo. 

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

het werk in De Glind voor kwetsbare 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 De Glind. 

 

 
 

Collecte Kerk in Actie 5 juni 

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika. Veel inwoners in de 

Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in 

armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een 
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ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-

Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families 

samen in actie  

en geven hen hoop. De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, 

die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie 

te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare 

bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe je 

samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is 

succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun 

voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en 

gezondheidszorg. 

Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu 

ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. 

Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met 

groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten. 

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 

 

 

Collecte Kerk in Actie 26 juni 

Diaconaat Nederland. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder 

verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen 

bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld 

omdat het land van herkomst hen niet accepteert. 

Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst 

op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in 

Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede 

in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de 

veerkracht van deze mensen. Volgens schattingen leven er in 

Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. 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 diaconaat juni 

 

Collecte Kerk in Actie 3 juli 

Onderwijs in India geeft kansarme kinderen toekomst. In India 

worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten 

omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale 

partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de 

cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. 

Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale 

dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- 

en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun 
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schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de 

kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de 

moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat 

jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. Geef in de 

Paascollecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte Werelddiaconaat juli 

 

 
 

 

Collecte kerk in Actie 14 augustus 

De kerk staat op tegen armoede in het dorp in Egypte. Met een groot 

ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in 

heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze 

samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere 

gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Er worden 

bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers 

kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. De 

armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen 

blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het 

motto: ‘Veranderen kan’. 

De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend 

en van grote betekenis voor de samenleving. In de steden, maar ook 

op het platteland van Egypte heerst veel armoede. Via de diaconale 

organisatie BLESS leert de Koptische Orthodoxe kerk mensen om zelf 

hun armoede te lijf te gaan en met elkaar te werken aan een betere 
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toekomst voor hun dorp en wijk. Mensen uit de kleine Koptische 

Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat werk 

beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk 

profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. 

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. 

collecte Zomerzending 

 

Collecte kerk in Actie 4 september 

Werelddiaconaat. In Myanmar behoren mensen met een handicap 

vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks 

toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission 

International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, 

werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke 

handicap. Zo biedt TLMI mensen met een handicap vak-trainingen en 

microkredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in 

dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-

M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Uw 

gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vak-trainingen 

kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie 

krijgen. Doet u mee? Maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 

457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Gehandicapten Myanmar. 

 

 

 
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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Kerkdiensten 
 

 

Alle diensten beginnen om 10:00 (of anders vermeld)  

 

 

29 mei    Voorganger: Adriaan Rodenburg 

Ochtendgebed  Organist: Cilia Koenis-Gerdes 

 

  5 juni   Voorganger: Gert Scholten 

Bevestigingsdienst Organist: Andrew Orme 

 

12 juni    Voorganger: Gert Scholten 

    Organist: Heije Wubs 

 

19 juni    Voorganger: Nicoline Letteboer 

    Organist: Jan Schraal 

 

26 juni    Voorganger: Gert Scholten 

middagdienst   en Nicoline Letteboer 

15.00 uur   Organist: Andrew Orme 

 

  3 juli    Voorganger: Gert Scholten 

    Organist: Andrew Orme 

 

10 juli    Voorganger: Louise Kooiman 

    Organist: Cilia Koenis-Gerdes 

 

17 juli    Voorganger: Koob Fredriks 

    Organist: Heije Wubs 

 

24 juli    Voorganger: Nicoline Letteboer 

    Organist: Johan Rijpkema 

 

31 juli    door gemeenteleden 

 

  7 augustus   Voorganger: Nicoline Letteboer 

    Organist: Heije Wubs 

 

14 augustus   Voorganger: Piet Meijer 

    Organist: -  



28 

 

 

21 augustus   Voorganger: - 

    Organist: Cilia Koenis-Gerdes 

 

28 augustus    Voorganger: Herrianne Allewijn 

    Organist: -  

 

 

Van de Kerkrentmeesters 
 

We zijn meer dan een jaar bezig met het uitzenden van de 

kerkdiensten op zondagmorgen. In het begin dachten we dat het niet 

zo moeilijk zou zijn om de camera te bedienen maar dat viel behoorlijk 

tegen, want het lijkt gemakkelijker dan dat het is.  

Doordat wij maar één camera hebben moeten we vaak switchen van 

het ene beeld naar het andere en daar komt ook nog de PowerPoint 

bij die gemaakt moet worden, zodat de mensen de liturgie kunnen 

volgen. De bediening en de PowerPoint hebben we nu onder controle, 

maar er is nog een probleem en dat is het geluid. Na veel zoeken 

hebben we de geluidsweergave van het spreken aardig onder de knie, 

maar als er een filmpje met zang moet worden geprojecteerd, dan 

wordt dit helaas niet zuiver weergegeven. Wij hebben onlangs de 

firma Backstage gevraagd om een onderzoek in te stellen en wij hopen 

dat dan dit probleem zo spoedig mogelijk opgelost wordt.  

 

Matthijs Beverloo  
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Collectes Kerkrentmeesters  

13 februari  €26,70 

20 februari  €27,15 

27 februari  €11,80 

 6 maart  €18,35 

13 maart  €27,50 

20 maart  €18,10 

27 maart  €13,05 

  3 april  €20,70 

10 april  €12,68 

14 april  €  8,37 

17 april  €24,10 

24 april  €  9,47 

  1 mei   €19,88 

  8 mei   €19,22 

 

 

Uit de kerkenraad 
 

Notulen van de Kerkenraadsvergadering op woensdag 6 april 

2022  

Aanwezig: Hans Hoogervorst, voorzitter; Gert Scholten, waarnemend 

notulist; Jan Gorter, Matthijs Beverloo, Gertjan Kooiman. 

Afwezig: Nicoline Letteboer (mk) en Herman Groothedde. 

 

De kaars wordt aangestoken door Jan 

Opening en meditatief moment door: Jan Gorter  

‘Kom ons tegemoet’ van Greet Brokerhof- v.d. Waa uit ‘Zeg Het maar’. 

 

Gedenkwaardigheden. 

Mevrouw De Jong-Zuidema werd herdacht. Er is een bedankkaart van 

de familie binnengekomen. 

Mevrouw van Zwol is overleden in de leeftijd van 100 jaar.  

Notulen 6 oktober 2021 

*Andijker Jaarmarkt is op donderdag 9 juni 2022   

* Kunst en Tuinroute 2022 is uitgesteld naar september 

*Aan het laten doorgaan van de contactavonden 2022 wordt gewerkt. 

*Voor de contactavond moderamen Geref. Kerk, is een afvaardiging 

samengesteld bestaande uit: Scriba Kees de Vries, Voorzitter 



30 

 

Kerkenraad Geref. Kerk Karin Riepma, Matthijs Beverloo en Jan 

Gorter.  

*Kinderkerstviering op 24 december 2022 

 

Mededelingen, post en actiepunten (bijgewerkt door Jan). 

Verzoek om de post regelmatig te controleren door de diakenen.  

De meeste post is voor de diaconie bestemd. 

In het verslag van de kerkrentmeesters wordt voortaan vermeld wie 

er vertrokken zijn uit de gemeente (uitschrijven, overlijden) en wie er 

nieuw zijn ingeschreven. 

Verzoek: door Nicoline Letteboer nieuwe gemeenteleden 

verwelkomen met bloemetje? Matthijs Beverloo geeft dit door aan de 

pastor(es) en ouderlingen. 

Taakgroep jeugd en jongeren: onderzocht wordt of jongeren nog 

belangstelling hebben. 

Voorjaars Markt 2022 opbrengst is voor Oekraïne: 18 juni. 

Kunst en Tuinroute: daarvoor moeten mensen worden gevonden om 

het te organiseren. Tevens mensen om aanwezig te zijn. Datum is nog 

onbekend.  

Jan Gorter nam deze taken op zich samen met Jolanda Alles. Contact 

met mevrouw Alles opnemen om te checken of zij nog wil meewerken. 

Jan neemt contact op.  

Hans Hoogervorst neemt het van Jan over, hij koppelt terug naar Jan 

Gorter. 

 

Nieuwe ambtsdragers zijn: 

Mevrouw Mirjam Vlugt, ouderling 

Dhr. Anne van Zanten, diaken 

Mevrouw Nicoline Letteboer, scriba/ouderling 

Op 5 juni 2022, Pinksteren, vindt de bevestiging plaats. 

 

Nieuws van Gert (kerkvitaal) 

Groep toekomst hoeft niet meer bij elkaar te komen. Voorbereidend 

werk is gedaan en heeft geresulteerd in de gemeentemiddag en –

avond. Daarbij maken van deze groep per 5 juni dhr. Anne Van Zanten 

en mevrouw Mirjam Vlugt deel uit van de kerkenraad. Bij 

vergaderingen over de toekomst van De Kapel wordt mevrouw 

Schenk-Kooiman gevraagd of zij aanwezig wil zijn tijdens KR 

vergadering. Geldt ook voor Bernhard Vosselman die het proces 

verder zal begeleiden. 
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Op 26 april vindt er overleg met de kerkenraad en Bernard Vosselman 

plaats over het te volgen traject: fusie/gesprekken met gemeenten. 

Ons doel is om binnen twee jaar gefuseerd te zijn met een andere 

gemeente. Zelfstandig doorgaan is geen optie. Voor opheffen van de 

gemeente hebben gemeenteleden zich niet uitgesproken en is er geen 

consensus binnen de kerkenraad.  

Taken Contact en preekrooster. Mensen aanspreken.  

Op PowerPoint vermelden voor de dienst. 

Vacature koster: advertentie is opgesteld.  

Wordt doorgestuurd naar KR-leden ter fiattering.   

 

 

We gaan ons oriënteren om ‘Groene Gemeente’ te worden.  

Zie  https://www.groenekerken.nl/ 

 

Werkgroep pastoraat (Jan) 

In het Magazine Actualiteiten Medemblik staat De Kapel vermeld met 

telefoonnummer van Jan Gorter. In de Andijker staat De Kapel met 

Jan’s telefoonnummer. On hold laten zetten tot er een nieuwe koster 

is. Actie: Jan. 

Op 22 mei is er een fietstocht georganiseerd door de Raad van Kerken. 

Jan vertelt iets over de geschiedenis van De Kapel. 

Er loopt een abonnement bij Filmservice. Dat abonnement laten we 

doorlopen.  

Filmavonden begin november 2022 en februari 2023. 

Verzoek om 26 juni een openluchtdienst op het André Voltenplein te 

houden.  

Bezwaar: nee. Meewerken: Ja. Jan geeft het door aan de 

Gereformeerde Kerk. 

 

Werkgroep diaconaat (Gertjan)  

De voorzitter behandelt de volgende vergadering (datum volgt) Stef 

Ruiter i.v.m. pacht. 

De kerkenraad keurt de jaarstukken van de Diaconie 2021, na 

toelichting van Mevrouw Itadoor v.d. Wal, goed. Evenals het 

Steunfonds 2021. 

Mevrouw v.d. Wal stopt met haar werkzaamheden voor Diaconie en 

Steunfonds. Zij is bereid om haar werkzaamheden voort te zetten 

totdat er vervanging is gevonden. 

 

https://www.groenekerken.nl/
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Werkgroep kerkrentmeesters verkort overzicht Financiën 

(Matthijs) 

Het financiële overzicht wordt toegelicht door Kerkrentmeester 

Matthijs Beverloo en goedgekeurd door de Kerkenraad. 

De vergoeding voor organisten wordt vastgesteld op een bedrag van 

€50,- inclusief reiskostenvergoeding. 

 

Rondvraag 

Mededeling bevestiging ambtsdragers ingaande zondag 10 april. 

 

Sluiting  

Jan leest uit ‘Inspiratie in jezelf uitspraken over Geloof, hoop en 

liefde.’  

Paul van Vliet: ‘In het verleden ligt het heden, in het nu wat komen 

gaat.’ 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur met dank aan 

de inbreng van iedereen. 
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Planten uit de Bijbel 
 

Buxus. Men kent het vooral als palm, misschien wel vanwege 

Palmpasen. Dan werden de takken gewijd als herinnering aan de 

intocht van Jezus in Jeruzalem en gebruikt bij diverse rituelen. Een 

takje werd achter elk kruisbeeld gestoken als bescherming tegen 

onweer en ander onheil, daar zat het een jaar bestoft, tot een 

volgende Palmpasen. 

 

De buxus is al vele eeuwen bekend als plant voor hagen in tuinen. De 

symboliek die daarbij hoort is geslotenheid en volharding. Van 

oudsher gebruikten kloosterlingen buxus als haag om de vakken van 

de kruidentuin. Omdat vele kruiden lustopwekkende geuren 

verspreiden, staat buxus juist voor lust werend. Algemeen vinden we 

buxus terug op kerkhoven met de symbolische betekenis: eeuwigheid 

en de verrijzenis van Christus. 

 

Jesaja 60 vers 13 uit de oude Statenvertaling. 

De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de 

beuke- en de busboom tegelijk, om te versieren de plaats van Mijn 

heiligdom, en Ik zal de plaats van Mijn voeten heerlijk maken. 
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Verjaardagen 
 

 

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 

 

12 juni   Mevr. M. de Jong-Pijpker  geb. 1948 

   Vooruitgang 23 

   1693 DT Wervershoof 

 

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 

 

  3 juli   Dhr. W.H. de Bruin   geb. 1948 

   Viskuil 56 

   1619 AV ANDIJK 

 

  8 juli   Mevr. M. Bakker-Groot  geb. 1945 

   Het Voert 72 

   1613 KL GROOTEBROEK 

 

11 juli   Dhr. M. Beverloo    geb. 1943 

   Buttervin 8 

   1619 DD ANDIJK 
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14 juli   Dhr. J. Gorter    geb. 1950 

   Knokkel 89 

   1619 AW ANDIJK    

 

20 juli   Dhr. A. Orme    geb. 1946 

   Hoekland 20 

   1602 MX ENKHUIZEN 

 

24 juli   Mevr. G.L. Burger-Klaver  geb. 1938 

   Kleingouw 44 

   1619 CC ANDIJK 

 

26 juli   Mevr. N. Orme   geb. 1944 

   Hoekland 20 

   1602 MX ENKHUIZEN 

 

  4 augustus  Dhr. A.A. van Zanten  geb. 1941 

   Rikkert 10 

   1619 AR ANDIJK 

 

  5 augustus  Mevr. A. Schenk-Kooiman  geb. 1952 

   Schoolweg 3 

   1619 AL ANDIJK 

 

15 augustus  Dhr. A. Burger   geb. 1940 

   Kleingouw 44 

   1619 CC  ANDIJK 

 

22 augustus  Mevr. A.S. de Greeuw-de Vries geb. 1945 

   Dijkweg 80 

   1619 HD ANDIJK 

 

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

   Landstraat 30 

   1619 EZ ANDIJK 

  

10 september  Dhr. H.A.J. de Greeuw   geb. 1945 

   Dijkweg 80 

   1619 HD ANDIJK    
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Schilderen in De Kapel 
 

HUNDERTWASSER - PICASSO - CHAGALL – 

PAUL KLEE - GUSTAV KLIMT 

 

Allemaal schilders en net zo verschillend 

als de letters zijn de stijlen waarin ze hun 

schilderijen maakten. En wat verbindt ze 

nog meer met elkaar: Ze werden 

allemaal behandeld in de cursus 

tekenen/schilderen van Ineke Ruiter in 

De Kapel aan de Middenweg. Ineke is 

bekend van “Ik teken ervoor” Vanuit 

haar expertise wil ze delen met 

cursisten. En wat is dat leuk! 

Natuurlijk is het zo dat je als cursist vaak 

al “iets” hebt met tekenen en schilderen. 

En natuurlijk vind je het dan leuk om een 

cursus te doen. Wat deze cursus leuk en 

anders maakt is dat je uitgedaagd wordt 

om in de stijl van andere schilders te 

tekenen en te schilderen. Dat betekent 

dat je vaak uit je comfortzone stapt. Het 

betekent ook dat je leert over de levens van verschillende schilders 

die je vaak al van naam kent. Hoe ontwikkelde zich hun talent. Hoe 

ontstond hun eigen schilderstijl. Wat kun je zien in hun gebruik van 

kleur, hun techniek en hoe doen ze dat. Dat maakt deze cursus voor 

mij anders dan anders. Op de cursusavond wordt er nog iets verteld 

over de schilder en zijn/haar stijl en krijg je een opdracht van Ineke 

waar je mee aan de slag gaat.  

De ene stijl past beter bij de ene cursist. De andere stijl bij een ander. 

Je kijkt bij elkaar, leert van elkaar en staat verbaasd van elkaar. Ineke 

geeft je ook inzicht in wat je geschilderd hebt, waarom je gekozen 

hebt om de afbeelding horizontaal te tekenen of verticaal. Waarom je 

figuren rechts staan of links. Ik stond er versteld van wat je uit een 

tekening/ schilderij kunt halen. Terwijl je volgens jezelf gewoon 

“zomaar” dingen doet, plaatsen bepaalt en kleuren kiest. 

De laatste paar avonden waren er ook twee cursisten uit de Oekraïne 

aanwezig. Juist voor hen moet het heel fijn zijn om even uit de 

dagelijkse moeite en problemen te kunnen stappen. Even focussen op 
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iets anders. En zelfs al versta je dan elkaars taal niet, toch is er 

contact. Ik vond dat heel prettig en hoop dat dit ook door de dames 

uit Oekraïne zo ervaren is. 

We hebben samen met Ineke besloten dat we in het najaar weer 

verder gaan met nog meer artiesten en schilders. Ik heb er weer zin 

aan. 

Ook voor vluchtelingen uit de Oekraïne worden er avonden 

georganiseerd.  

We hopen allemaal dat er veel mensen zullen komen. (niet te veel 

want dan is de ruimte in De Kapel aan de Middenweg te klein      )  

 

Een tevreden cursist  
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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 
    

 

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 

 

Redactie  Jan en Coby Gorter 

   Dhr. Hein van Dokkum 

   Dhr. Ronald Dijkstra 
    

 

Algemene bezorging Fam. de Greeuw 
    Tel: 0228-591965 

 

Rabobank   NL14RABO0302407294 
    Ned. Herv. Gemeente Andijk-Wervershoof 

 

 

 


