
Woorden zijn hefbomen. 
 

Woorden zetten iets in beweging. 
Woorden, 
gevuld met gedachten van afbraak en haat, 
verdelen de mensen,  
zaaien onrust en leiden tot geweld. 
Woorden, 
gevuld met kracht van liefde, 
brengen vreugde, 
maken mensen nieuw en scheppen 
een betere wereld. 
Woorden kunnen mensen veranderen. 
Ieder woord is een gebeurtenis. 
Een woord dat het hart raakt, 
verandert het hart. 
Een woord, gesproken of gelezen, 
op een juist moment, 
is als brood tijdens een hongersnood. 
 

Phil Bosmans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volgende inleverdatum voor kopij is op donderdag 9 februari 2023 

Het e-mailadres van de redactie is: beverloomatthijs@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
Foto omslag: Jasper Dijkstra -  Zermatt (CH) nov 2022 
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40e jaargang nummer 5 

17 december 2022  

 

Voorwoord 
 

Het is natuurlijk een voorrecht om voor het kerkblad Contact een 

artikel te mogen schrijven. Als je er dan voor gaat zitten, komt de 

vraag naar boven: waar moet het over gaan en wat is het doel, dat je 

er mee wilt bereiken. Het moet interessant zijn om te lezen, en de 

betrokkenheid van de mensen in de kerk stimuleren, zodat we als 

kleine gemeente bestaansrecht hebben en verder kunnen. 

 

Dat zijn zo wat gedachten, welke in je hoofd naar boven komen. Wat 

het bezoek aan de kerkdiensten betreft, merk ik voor mezelf dat als 

je daar een zekere regelmaat in weet te krijgen je er ook meer plezier 

aan beleeft. De liederen worden duidelijk leesbaar via de beamer op 

een groot scherm geprojecteerd, inclusief de notenbalken en met 

ondersteuning van orgel of piano door vakkundige mensen bespeeld, 

is het zingen van de dikwijls mooie liederen heel leuk. Meerdere keren 

heb ik een schriftlezing mogen doen en het is dikwijls verrassend, hoe 

dicht je dan bij de werkelijkheid van vandaag de dag komt met de 

huidige politieke onstabiliteit. Ook als een voorganger door ziekte of 

onverwachte omstandigheden niet in de dienst kan voorgaan 

proberen we als kerkenraad en gemeenteleden zelf de dienst te 

verzorgen, die weer aangeleverd wordt door een predikant. Best wel 

leuk om daar een bijdrage aan te leveren. 

 

Om de kerkelijke gemeente Andijk-Wervershoof te laten functioneren 

is een kerkenraad een vereiste en dat is dan ook de reden dat ik me 

weer beschikbaar gesteld heb om als diaken daar aan deel te nemen 

met de gedachte dat het “De Moeite Waard Is” om deze kleine 

gemeente met z’n lange historie overeind te houden. Dat valt en staat 

met mensen, die wat voor deze kerkgemeenschap willen betekenen. 

Daar knelt de schoen toch wel zo hier en daar. De kerstdagen zijn 

weer in aantocht en van de vier advent kaarsen is de eerste reeds 

aangestoken. We gedenken dan de geboorte van het Christuskind 

Jezus en de verhalen, die er bij horen en de Kerst is dus meer als 
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alleen een kerstboom, lekker eten en drinken, samen zijn met 

vrienden en familie en gezelligheid. 

 

Rond de Kerst en het Nieuwe Jaar zult u mij niet zien, want we zijn al 

meer dan vijfentwintig jaar met een van de kinderen en kleinkinderen 

in het Zillertal in Oostenrijk. We vinden het altijd leuk om naar het 

skireclamespotje op TV van Ski Arena Zillertal te kijken. Als je zelf dan 

over de sneeuwpiste skiet met volop zon en een prachtig 

berglandschap als decor, dan zeg ik dikwijls: het is alsof ik in de Hemel 

ben. Dan is er na corona weer de avond voor Kerst met een glaasje 

glühwein op het plein, het aansteken van fakkels en dan naar het nabij 

gelegen kapelletje, waar de pastoor zijn Kerstverhaal houdt met 

ondersteuning van een koperblaasgroep, waar we dan in het Duits het 

Stille Nacht Heilige nacht uit volle borst staan te zingen. We hebben 

de tekst in het Duits, dus gaat het wat makkelijker met zingen. Het is 

steeds weer indrukwekkend en zeker als er in het dal sneeuw ligt. Je 

voelt de vrede op je neerdalen, maar hoe wreed is de realiteit! 

 

 
 

Wat is het toch jammer, dat we met de herinnering aan de Tweede 

Wereldoorlog wederom met deze nare realiteit te maken hebben. Als 

we in de namiddag weer voldaan thuis komen en een kopje koffie 

drinken met wat lekkers en soms met een klein opwarmertje, brandt 

de Paaskaars, welke ik bij de Bevestiging ontvangen heb en samen 

met de Kerstverlichting blijven we vertrouwen in een betere en 

verdraagzame wereld. 

 

Goede feestdagen en een gezond Nieuwjaar. 

Anne van Zanten, Diaken.  
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Meditatie Kerst 
 

Kerstmis 2022. Dreiging overal. Het lijkt de tijd, waarin het 

kerstverhaal werd geschreven wel! 

 

De mensen beleefden barre tijden, ze hadden niets zelf in de hand. 

Oorlogen, vreselijke ziekten, het leven was niet bepaald ‘maakbaar’. 

Ze hielden zich overeind met verhalen die perspectief boden, verhalen 

die het verlangen naar betere tijden overeind hielden. En dan, midden 

in het verhaal: vrees niet. 

 

Vrees niet…? Natuurlijk vrees je wel. Terecht. Wie niet bang is, is gek. 

Het is niet leuk wat je ziet als het licht wordt in het duister, of in jouw 

duister. Zo ging het ook bij de herders in het veld. Echt? Geen idee. 

Maar ik weet zeker dat het waar is.  

Licht in het duister. Je schrikt je kapot. En dan zijn verschillende 

reacties mogelijk: vluchten, boos worden op de brengers van het licht, 

kijken wat er te zien is, enz. 

 

Niet gezocht. Niet verwacht. Out of the blue: Licht in het donker. 

 

Er staat een mooi verhaal in de Evangeliën, het verhaal van de 

vijgenboom: “Leer van het beeld van de vijgenboom: als zijn twijgen 

zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat 

de zomer in aantocht is.” 
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Als het hout zacht wordt. Als we ontdooien. Als we ontwaken en licht 

van donker durven onderscheiden. Als we niet hard blijven, in onze 

schil blijven steken. Alleen door warmte en begrip kom je tot bloei, 

alleen door kwetsbaarheid. Het kan pas zomer worden, als we de 

schellen, de oogkleppen afdoen. 

 

Hier gebeurt het. Nu. Hier zijn wij. U en ik. Hier kunnen we er zijn 

voor elkaar, en voor een ander, ver weg. Het verhaal wijst hier ook 

een weg. Kijk maar mee. Er gaat als het ware een camera inzoomen 

op de plek waarom het werkelijk gaat. 

 

Het geschiedde in die dagen dat er bevel uitging vanwege keizer 

Augustus, dat gehele rijk moest worden ingeschreven. Het gehele rijk. 

Da’s groot! Maar let op: Quirinius voerde het bewind over Syrië (het 

wordt al kleiner!); ook Jozef trok op van Galilea (kleiner alweer) naar 

Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet (nog kleiner), om 

zich te laten inschrijven met zijn zwangere vrouw Maria. En zij baarde 

een kind in een herberg (nog kleiner), in een kribbe (allerkleinst). 

 

Lucas wil ons laten zien, dat het gaat om het kleine, het 

onaanzienlijke, om de plaats waar jij bent. Daar geschiedt het. En 

nergens anders. Daar schijnt het licht. In jouw duister. In mijn duister. 

 

Durf te kijken naar wat er zichtbaar wordt door dat licht. Waakzaam 

blijven betekent wakker worden. En dat doet vaak pijn aan de ogen. 

Dingen zien die je liever weg zou zappen, waaraan je liever voorbij 

gaat. “Wanneer het hout zacht wordt”. Alleen dan ontwaakt het 

verlangen naar de lente. 

Ik vermoed dat het om de schillen gaat en wat er dan tevoorschijn 

komt. Om ‘verschilligheid’.  

 

Mijn Kerstwens: dat het Kerstfeest ons zal helpen om het verlangen 

brandende te houden, om waakzaam te worden en te blijven. 

‘Verschillig’ te blijven, dat het je iets kan schelen. Dat er een gevoel 

van urgentie is! 

 

En dat kan ook betekenen, dat je erg hard ‘waarom’ blijft roepen, dat 

je jezelf blijft oriënteren. Mooi woord: de wijzen kwamen ook uit de 

Oriënt, uit het Oosten. De ster wees hen de weg: er is iemand nodig 

die je de waarheid zegt, die het licht aandoet. Die jou niet naar de 

mond praat. Die ook zegt: er zijn bovenpersoonlijke idealen. Niet leuk 

om te horen en om te zien, wel waar! 
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Het Kerstverhaal. Misschien krijgt je ineens weer zin Inspiratie, 

Zomaar. Gratis Gratuit. Genade. 

 

Tot slot een mooie tekst van Elie Wiesel: 

 

Het tegenovergestelde van schoonheid is niet: Lelijkheid. 

Het tegenovergestelde van oorlog is niet: vrede. 

Het tegenovergestelde van haat is niet, liefde. 

Van geloof, niet ongeloof: Onverschilligheid is de grote vijand. 

 

Onverschilligheid tegenover oorlog en vrede; onverschilligheid 

tegenover haat of liefde. 

Onverschilligheid voor geloof of ongeloof. 

Onverschilligheid tegenover kunst en waarheid, 

Onverschilligheid tegenover oorlog of vrede, mensen en dieren, oorlog 

en vrede. Onverschilligheid is DE vijand.  

 

Blijf verlangen. 

 

Gezegende kerstdagen! 

 

Gert Scholten 
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Van de Pastor 
 

Fusie 

 

Inmiddels is er toenadering gezocht tot verschillende gemeenten in 

onze regio. Vooralsnog is het niet gelukt om een geschikte 

fusiepartner te vinden. Zodra we serieus in gesprek zijn met een 

gemeente hoort u dat. Een feit is, dat veel gemeenten met dezelfde 

problemen kampen als wij: gebrek aan kader en medewerking aan 

noodzakelijk taken, kerkbezoek. 

In onze, en veel andere gemeenten, zien we na Corona veel lege 

plekken. In een kleine gemeenschap zoals de onze wordt dat extra 

gevoeld. Ik vraag me af wat de werkelijke reden is, of redenen zijn. 

‘Vrijzinnigheid heeft geen kinderen’ , wordt wel gezegd. Iemand zei 

daarop eens dat orthodoxie vrijzinnige kinderen heeft. Het zij zo. Wat 

je ook gelooft of geloofde laat ik bij u. Maar wat ik me afvraag is – zie 

kerstmeditatie – of er (nog) wel een gevoel van urgentie is? Dat het 

er toe doet dat je vorm geeft aan wat je gelooft. Wat jouw motivatie 

is om (niet) te komen? Is er nog een gevoel van ‘er is iets groter dan 

ikzelf’? Waarvoor ik me wil inzetten. Waaraan ik steun en troost 

ontleen? En als je komt: wat is het dat je hier brengt? Als je daar een 

antwoord op hebt, dan heb je een schitterende grond om de boel 

draaiende te houden. Als het erop aankomt, het er écht op aankomt, 

heb je dan een indringend verhaal van geloof, hoop en liefde?  

 

Persoonlijk kan ik de verhalen, de visioenen en de mensen om dit 

grote verhaal te delen niet missen. Het vieren van het wonder van 

Kerst: dat God – dat hoogste woord, die onbevattelijke werkelijkheid 

– dat God neerdaalt op aarde, deel wordt van ons menselijk bestaan. 

Het wonder dat het Woord – God zelf – mens wordt, als wij, als u en 

ik en iedereen. 

Dat wij niet alleen gelaten worden, niet tot ons zelf veroordeeld, als 

mensen. In ons aardse bestaan licht de hemelse vrede op. In onze 

menselijkheid mengt zich de goddelijke heerlijkheid. 
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Kerst vier je samen, maar het is ook het feest van het samen. Van 

God en mens, samen. Van Gods goedheid die zich verbindt aan het 

menselijk leven en de menselijke geschiedenis. Eén van de namen 

van het kind van Kerst is: Immanuel, wat betekent: God met ons. En 

dat ons, dat mag je zo persoonlijk nemen als ieder van ons is. God 

voor mij. Is dat geen wonder? 

Dat wil ik vieren. Met u en met iedereen die wil vieren. Het liefst in 

onze eigen Kapel, zolang dat kan. 

 

Als je er op een bepaalde manier naar kijkt, dan spreekt alles van het 

Kerstverhaal over Gods initiatief tot gemeenschap en verbinding. Dat 

is wat liefde doet: het herstelt banden, het brengt mensen samen, het 

doet ons beseffen dat er een macht is, die alles wat we zijn draagt en 

plaatst in een groter verband. Gods liefde raakt ons aan, en levenslang 

ben ik niet eenzaam meer, zoals de psalmist het zingt (116, berijmd). 

Hoe kunnen we beter Kerst vieren dan door dit op onze eigen 

bescheiden maar besliste manier waar te maken? Hoe kunnen we 

beter kerst vieren, dan samen, met elkaar, met heel de wereld ZALIG 

KERSTFEEST. 

 

Gert Scholten 
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Feestelijke Kerstdienst 
 

 
 

Op 24 december kerstavond is er geen dienst die is vervallen. 

 

Maar op 25 december 1ste kerstdag is er een 

Feestelijke Kerstdienst, 

in De Kapel. 

 

Op Kerstochtend is er een feestelijke dienst in onze Kapel. 

Medewerking wordt verleend door John Commandeur, cornet. 

Onze organist, Andrew Orme, heeft speciaal voor deze dienst bekende 

kerstliederen voor cornet gearrangeerd. 

 

Allen van harte welkom! 
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Even voorstellen… Cilia Koenis 
 

Als kind luisterde ik al naar Radio 4 (distributie-radio! altijd helder, 

zuiver geluid). Toen ik 15 was, kwam voor mijn oudste zus een piano 

in huis. Wij speelden daarop de bekende vlooienmars en wat stukjes 

uit haar boeken. 

Toen ik in Bergen de Top-Havo volgde, heb ik een jaar op het internaat 

Ursulinen gezeten. Daar kwam een mevrouw pianoles geven: “Heb je 

wel eens les gehad?” Nee! “Dan beginnen  we bij het begin: met 2 

vingers.” Zo leerde ik de allereerste beginselen van het pianospel, ook 

de houding  voor het spel, de instelling van jezelf tegenover de 

muziek, ook de opbouw van stukken, thema’s enz.  

 

Na een jaar zei de non: die andere twee 

stoppen ermee: maar dat zei ze tegen alle 

drie! Enfin, ik ging verder. Naar haar huis in 

Bergen, met de bus, met een fiets, later met 

de trein en met de auto. Er waren wel 

lessen, dat we driekwart uur zaten te 

kletsen! (Ik kreeg ook opvoeding: “die 

minirok kan echt niet!!”) Na 15 jaar kreeg ik 

zangles bij haar.  

Ze werd ouder en soms was ze vergeten dat 

ik kwam: dan had ze een afspraak in het 

ziekenhuis. 

Toen ze overleed, dacht ik: nu wil ik 

orgelles. Mijn vier kinderen kunnen wel even 

bij pa in de stal. En zo begon ik in maart 

1992 met orgelles. (Met een jaar 

onderbreking: overspannen leraar en een 

vijfde kind). 

 

In 1995 vroeg een collega van mijn leraar, of hij nog een leerling had 

die orgel kon spelen om de kerkdiensten te begeleiden (haar 

schoonvader was de koster!) En zo werd ik organist in Abbekerk. De 

dominee preekte ook in Opperdoes; ook daar speelde ik. 

Ik speelde al wel eens bij de kerstdiensten van de kinderen van de 

zondagsschool in diverse dorpen. 

Met mijn kinderkoor zong ik ook in Lindendael en van daaruit kwam 

ik in het Liornehuis in Hoorn. 
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Op een gegeven moment zei ik na een dienst: “Ik kreeg een 

telefoon/mail van Andijk. Hoe komen ze daar nu aan mijn 

gegevens??” “ Dat heb ik gedaan!”, zei Ton Heijboer. En zo kwam ik 

in Andijk begin 2009. 

 

Vanaf eind jaren ’90 kwam ik ook in Hoogwoud. Na de fusie en een 

hoop ‘gedoe’ speel ik daar nu meerdere zondagen per maand. In 

januari van dit jaar 2022 ben ik gevraagd als organist/pianist van een 

katholiek kerkkoor in Nieuwe Niedorp/’t Veld. Ook erg leuk. Maar dit 

alles betekent dat ik nu minder zondagen in Andijk kan spelen. 

 

Omdat ik veel muziekstukjes had, waarvoor 2 klavieren nodig zijn, 

ben ik overgestapt naar de piano. 

Er zit wel een prachtig geluid in het orgeltje van Andijk! 

 

Cilia Koenis-Gerdes 

 

 

 

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 
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Najaarsmarkt  
 

 
 

Met een zeer enthousiast club mensen is op zaterdag 26 november 

weer de najaarsmarkt gehouden. Naast de gebruikelijke “rommel” 

(tenslotte is het een rommelmarkt) kon je heerlijke erwten - en 

tomatensoep kopen, koffie met boterkoek of een monchou taart 

nuttigen, terwijl het rad van avontuur draaide. De boeken waren goed 

geselecteerd, kerstspullen en servies goed uitgestald! In de tuinkamer 

kon je creatief bezig zijn met het knippen en plakken van een 

kerstkaart. Wat een inzet en hulp van veel mensen! Dank jullie wel 

allemaal! We zagen mensen blij weggaan met hun gekochte puzzels, 

antiek, speelgoed en technische apparaten. En veel van de gebrachte 

artikelen in de witte plastic tassen ging. 

 

Oh ja, de opbrengst was € 862,22. Met 

de opbrengst wordt voor alle ge-

meenteleden een gezellige muzikale 

middag georganiseerd op zaterdag 4 

februari 2023. Wilt u deze middag en 

vroege avond alvast in uw agenda 

noteren. Wij verheugen ons u allen  

te ontmoeten. 

 

Hierbij willen wij/jullie allen heel hartelijk danken voor jullie bijdragen 

en medewerking, in welke vorm dan ook! 

 

Het organisatie team van de rommelmarkt  
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Verjaardagen 
 

Mevr. G. Venekamp–Klopper 

Molenweg 46 

1619 EV Andijk 

 

04-12-1932 

Dhr. H. Groothedde 

Proserpinestraat 10 

1619 VN Andijk 

 

09-12-1944 

Dhr. J. Remijnse 

Landweg 30 

1619 EZ Andijk 

 

31-12-1942 

Mevr. M. Venema-Kooiman 

Middenweg 17 

1619 BL Andijk 

 

31-12-1953 

Mevr. E. Brilman-de Jong 

Kaagweg 11 

1693 GC Wervershoof 

 

06-01-1951 

Dhr. K. Tanja 

Knokkel 80  

1619 AK Andijk 

 

06-01-1960 

Dhr. T. Uiterdijk 

Klamptweid 48 

1619 DA Andijk 

 

09-01-1943 

Mevr. M. Visser-Immerzeel 

Singerpad 8 

1619 GA Andijk 

 

09-02-1943 

Dhr. P.C. Venema 

Meerpaal 11, Lutjeborgh  

1614 SN Lutjebroek 

 

04-03-1948 

Mevr. M. Dekker 

Keizerskroon 78 

1619 XM Andijk 

20-03-1948 
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Leerhuis 
 

Donderdag 17 november spraken we verder over het thema: ‘de aarde 

en hoe we met haar omgaan’. 

 

In januari gaan wij weer verder en dan sluiten we dit onderwerp af. 

Het idee is om dan met elkaar een kerkdienst vorm te geven rondom 

het thema. Tevens nodigen wij een ‘groene theoloog’ uit voor een 

thema-avond. Daarvoor krijgt u een uitnodiging. 

 

In 2023 komen wij het eerste kwartaal bij elkaar op 19 januari, 23 

februari en 23 maart. Telkens om 19:30 uur in de tuinkamer. Een 

week van tevoren krijgt u van mij een mail met informatie over de 

concrete inhoud en eventuele voorbereiding.  
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De Tuincommissie zoekt versterking! 
 

De tuincommissie van De Kapel is een leuke groep van 4 mensen. Wij 

zijn op zoek naar 2 nieuwe leden, die bereid zijn één keer in de 5 

weken de tuin bij te houden: ± 1 max 1½ uur. Als u het leuk vindt 

om in deze enthousiaste groep te werken, zou u dan een mailtje willen 

sturen naar J. Remijnse? 

 

Zijn mailadres is: remijnse30@quicknet.nl 

Een telefoontje mag ook: 06-30082992 

 

Wij zijn benieuwd naar onze nieuwe collega’s. 

Alvast bedankt voor uw reactie. 

 

Namens de tuincommissie, 

 

Jan Remijnse 
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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.  

 

 

Filmavond op 26 januari 
 

Filmavond donderdagavond op 

26 januari 2023 

 
Adam, waar ben je? 

 
 

Er is in het Contact van november 
een datum vermeld voor de 
filmavond. Echter, de datum – zo 

stond ook in de tekst – was toen 
nog niet bekend. De reden is dat 

deze film wordt vertoond via een 
Oekraïense stichting. Inmiddels 

hebben wij afgesproken voor 26 
januari. Om 19:30 uur is er inloop, 
aanvang 20:00 uur.  

 
Er is voorafgaand aan de film een inleiding door de maker van 

de film, cineast Aleksandr Plyska en een nabespreking o.l.v. 
Katia Novikova, vertegenwoordigster van de stichting. 
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Postzegel en Kaartenactie 
 

Postzegels en kaartenactie voor de Zending. 

In vroeger tijden stond er wel eens een stukje in Contact over het 

inzamelen van kaarten en postzegels. Maar daar is “de klad” 

ingekomen, d.w.z. het werd vergeten om dit op het juiste tijdstip, 

namelijk in het kerstnummer, in te zenden. En nu deze tijd er weer 

aankomt, volgt nu mijn verzoek: 

 

 
 

Met de Kerst en het Nieuwjaar ontvangt u van familie, vrienden en 

kennissen de gebruikelijke wenskaarten. Als u erop uitgekeken bent, 

gaat het vaak bij het oud papier. Maar er zijn mensen die kaarten 

sparen van b.v. Unicef, Voor het kind, De Zonnebloem etc., etc.  

Dat levert dus geld op, want men laat ze er flink voor betalen !! ?? 

(grapje). Er zijn trouwens wel 50 doelen. Meestal gaat zo’n kaart 

gepaard met een postzegel en ook die worden nog steeds gespaard! 

In het voorportaal van De Kapel staat op de “hoedenplank” een doos, 

waarin men de kaarten en postzegels kan deponeren! U hoeft niet te 

selecteren, daar heb ik in de loop der jaren de nodige kennis van 

opgedaan! Bij voorbaat dank! Hartelijke groeten van  

Trude Leegwater-Tensen 

Kleingouw 41 (mag ook in mijn brievenbus). 

 

Kerst en Kinderen  
 

Ik was onlangs in een gemeente als gastvoorganger. Daar waren geen 

kinderen meer. Net zoals er in onze gemeente geen kinderen meer 

zijn. Er werden kaarsen gebrand. Ook een kaars voor ‘de kinderen die 

niet meer in de kerk zijn’. Ik vond dat behoorlijk macaber. Maar ik 

begrijp de intentie.  
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Er is in onze gemeente een lange traditie van kinderkerstfeesten. Na 

een periode van Corona en een jaar ‘gewone kerkdiensten’, zijn er in 

onze Kapel geen kinderen meer. Dat is verdrietig, maar het is zoals 

het is. Misschien is er een groep gemeenteleden die een vorm weet te 

vinden om toch weer met kinderen Kerstfeest te gaan vieren. Dan 

staan we daar volledig voor open en zullen we alle mogelijkheden 

bieden om het realiseren. Laat vooral van u horen en kom met ideeën. 

 

 
 

 

Planten uit de Bijbel  
 

Aan de volksnaam ‘Drievuldigheidsbloempje’ is 

een oude legende verbonden. Het verhaal gaat, 

dat dit bloempje vroeger een heerlijke geur 

verspreidde en daarom zeer geliefd was. Ze 

groeit tussen het koren. Door haar geur was ze 

zeer geliefd. Om haar te plukken werd veel koren 

vertrapt. Het viooltje vroeg in de naam van de Vader, Zoon en Geest 

haar haar geur te ontnemen. Zo geschiedde, maar op voorwaarde dat 

zij voortaan door haar kleuren aan de drie-ene God herinnert. In veel 

Europese landen is deze legende verspreid. In het hart van het 

bloempje is de vorm van een driehoek te herkennen: de abstracte 

vorm die in de kunst gebruikt werd om de drie-ene God uit te drukken, 

inclusief het oog in het midden van de driehoek en de drie 

stralenbundels. 
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Het woord Drievuldigheid of Drie-eenheid, Trinitatis, waaraan de 

zondag na Pinksteren is gewijd, komt in de Bijbel niet voor.  
 

Wel lezen we in Mattheüs 28:19 ‘Ga dus op weg en maak alle volken 

tot mijn leerlingen,     door hen te dopen in de naam van de Vader 

en de Zoon en de heilige Geest’. 

 

Van de Diaconie 
 

Collectes Diaconie 

23 oktober  € 12,85 

30 oktober  € 14,50 

06 november  € 32,30 

13 november  € 12,80 

20 november  € 16,17 

27 november  €   9,45 

04 december  € 13,15 

 

 

 

 

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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Uitnodiging Muzikale Middag 
 

Uitnodiging voor alle gemeenteleden: 

 

voor een muzikale middag  

“A Men’s Passion” op 4 februari 2023. 
 

Op 26 november jl. hebben we weer een rommelmarkt gehouden; de 

opbrengst van deze markt willen we nu eens voor alle gemeenteleden 

-jong en oud- gebruiken namelijk voor het aanbieden van een 

gezellige muzikale middag en aansluitend een stamppottenmaaltijd. 

Wij willen deze middag houden op zaterdag 4 februari 2023 van 15.00 

tot 20.00 uur in De Kapel. 
 

Voor dit evenement hebben we de 2-

koppige band “A Men’s Passion” 

uitgenodigd: Carlo Arends (zanger) 

en Johan Gootjes (pianist, jawel 

onze pianist!) nemen ons mee in hun 

programma, dat heet: ‘Als de liefde 

niet bestond’. Het is een veelzijdig 

repertoire van lichte klassiek, 

musicals, evergreens, filmmuziek en 

volksmuziek. Daarnaast kunnen er 

verzoeknummers aangevraagd 

worden! 
De middag is van 15.00 tot 17.00 

uur met daar tussendoor een pauze, 

waar dan tijd is voor een kopje koffie 

óf thee met wat lekkers. 
Na het muzikale optreden staat er 

een heerlijke maaltijd met 

verschillende stamppotten voor u 

klaar, dit duurt tot 20 uur. 
 

Om het geheel in goede banen te leiden, willen wij u vragen om zich 

bijtijds op te geven bij de heer Hans Hoogervorst, zijn email 

hanshoogervorst6@gmail.com U kunt dit eventueel ook telefonisch 

doen; zijn tel nummer is 06-13626972 
Aanmelden kan op 2 manieren: 
 

mailto:hanshoogervorst6@gmail.com


22 

 

Ja, ik wil er graag bij zijn en ik kom alleen ‘s middags tot 17.00 uur. 

of 
Ja, ik kom graag de hele middag en ik eet mee.  
Graag het aantal personen vermelden, als u zich opgeeft 
 

Indien we rekening moeten houden met een speciaal dieet, allergieën 

of met een vegetarische stamppot, zou u dit dan ook door willen 

geven? Alvast bedankt voor uw moeite 
 

We hopen u in groten getale te ontmoeten. 
 

De kerkenraad 

 

Langs ’s Heren wegen 
 

‘Langs ’s Heren wegen’ 

Maar op enkele plekken in ons land 

vind je een Begijnhof. De plek waar 

in oorsprong alleenstaande 

religieuze vrouwen die niet in een 

klooster wilden intreden onder de 

hoede van de pastoor bij elkaar 

woonden. Tijdens de middel-

eeuwen was het voor een 

alleenstaande vrouw of weduwe 

namelijk de enige mogelijkheid om 

‘fatsoenlijk’ en zonder armoede 

ongehuwd te blijven en zelfstandig 

te wonen, werken of de eigen 

interesse volgen. Het mooiste 

begijnhof dat ik ken, is het 

Begijnhof in hartje Amsterdam, 

waar sinds 1971 geen begijn meer 

woont. 

In het vrouwenhofje van nu staan, 

behalve 47 individuele huisjes de 

R.K. Begijnhofkapel en de Engelse 

Hervormde Kerk, de laatste in oorsprong een katholieke kapel van de 

14e eeuwse begijnen. Toen het protestantisme staatsgodsdienst werd, 

werd de kerkkapel gesloten om twintig jaar later (1607) te worden 
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toegewezen aan de Engels sprekende protestanten in de stad. 

Sindsdien worden er zondagse diensten in het Engels gehouden. De 

English Reformed Church van Amsterdam telt ruim 300 leden uit plm. 

30 nationaliteiten. Zondagavond zijn er diensten voor 

belangstellenden en sinds 1932 is er de middagpauzedienst van de 

Stichting Alle-Dag-Kerk Amsterdam. Nu is Álle-Dag-Kerk een groot 

woord. Want hoewel bij het begin in 1932 dat wel de insteek was, de 

tijdgeest heeft hier inmiddels een streep door gehaald. 

De doelstelling van de Alle-Dag-Kerk werd als volgt geformuleerd: 

Rust geven aan vermoeide zielen en plaats maken voor de inwerking 

van Gods Geest en de liefde tot de naaste in een ‘middagpooze voor 

de vrede’. Het was de tijd tussen twee wereldoorlogen in. De opzet 

van toen, terwijl de heftige crisis van de jaren dertig, een lange 

periode van krimpende economie en werkeloosheid, was: iedere 

werkdag van twaalf tot twee de Engelse Hervormde Kerk open. 

Dagelijks een dienst van een kwartier met een korte preek van vijf 

minuten. Richtingenstrijd werd uitgesloten en de basis is de 

Apostolische geloofsbelijdenis: Ik geloof in God den Vader, den 

Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Van begin af aan 

gingen predikanten van diverse geloofsrichtingen voor in de kerk. 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kerkgebouw gevorderd 

door het Duitse garnizoen. In het begin van de Hongerwinter kwam 

er ook een einde aan de naar de Lutherse Kerk op het Spui verplaatste 

diensten. Sinds oktober 1945 is het op woensdag weer Alle-Dag-Kerk 

op het Begijnhof, tot op de dag van vandaag. In de vorm die geijkt is 

in de loop der jaren: orgel- of pianospel, een lied, een gebed, een 

pakkende meditatie, de collecte en tot slot de zegen van de Heer. 

De diensten werden in het begin uitgezonden door de VPRO. De 

Wereldomroep gaf weer de VPRO-uitzendingen door tot de einden der 

aarde. Vanaf 1947 nam de NCRV de uitzendingen over tot die omroep 

in 1992 kerkdiensten op de radio uit de tijd vond. Maar in april 1997 

pakte de kerkzender Radio Bloemendaal de draad weer op. Eerst via 

de middengolf én nu alleen nog via internet. Op de dinsdagen streamt 

Radio Bloemendaal van 12.00 tot 13.15 uur de laatst gehouden 

bijeenkomst van de Alle-Dag-Kerk. 

De voorgangers zijn afkomstig uit allerlei kerken: Rooms-Katholieke 

Kerk, Oudkatholieke Kerk, Protestantse Kerk, Remonstrantse 

Broederschap, Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands 

Gereformeerde Kerken en er is ook een evangelist in het gezelschap. 

De preek van destijds is nu een overdenking van circa 10 minuten. Op 

14 september 2022 is gevierd dat de Alle-Dag-Kerk 90 jaar bestaat. 
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Niet meer ‘alle’ dag een korte dienst in de Engelse Kerk, alleen op 

woensdagmiddag. Kerk open om 12.15 uur; kwartiertje samenzang 

en de dienst begint om 12.40 uur. Ook het woord ‘Kerk’ in de naam 

Alle-Dag-Kerk is een vlag die niet volledig de lading dekt maar wel 

stoelt op een lange historie van oecumene voordat het woord maar 

bestond. 

De Alle-Dag-Kerk ontkomt in een seculariserende wereld niet aan 

afnemende bezoekersaantallen. Desondanks is er het geloof dat zij in 

het hart van Amsterdam een betekenisvolle plek kan zijn, op nieuwe 

eigentijdse manieren. Overdenkingen zijn te beluisteren op Spotify en 

in de podcast-app op de smartphone. Ook op Facebook is de Alle-Dag-

Kerk te vinden. Een vernieuwend initiatief zijn de lekenpreken waar 

allerlei Amsterdammers, niet noodzakelijk christelijk of theologisch 

opgeleid, de ruimte krijgen om te spreken over een thema dat hen na 

aan het hart ligt. Zoals over ‘Het geschenk dat leven heet’ of 

‘Doodgewoon gaan hemelen’. Een ander initiatief komt van voorzitter 

ds. Bas van der Graaf. In de reeks ‘Levenslessen van Jezus’ preekt hij 

maandelijks over een inspirerende les van Jezus, bijvoorbeeld over 

Onbezorgdheid of Vrij zijn van oordelen. ‘Zo hopen we ook in de 

toekomst van betekenis te mogen zijn voor Amsterdammers en 

dagjesmensen, jong en oud!’    Wiebe de Bruin 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes Kerkrentmeesters 

23 oktober  € 12,85 

30 oktober  € 14,50 

06 november  € 32,30 

13 november  € 12,80 

20 november  € 16,17 

27 november  €   9,45 

04 december  € 13,15 

 

Kerkdiensten  
 

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

 

18 december Voorganger: Herrianne Allewijn 

Organist: Andrew Orme 

 
25 december 

1ste Kerstdag 

Voorganger: Gert Scholten 

Organist: Andrew Orme 

 
01 januari Voorganger: Gert Scholten 

Organist: Andrew Orme 

 
08 januari Voorganger: Gemeenteleden 

Organist: Jan Schraal 

 
15 januari Voorganger: Burret Olde 

Organist: Jan Schraal 

 
22 januari Voorganger: Nicoline Letteboer 

Organist: Andrew Orme 

 
29 januari Voorganger: Ton Heijboer 

Organist: Andrew Orme 

 
05 februari Voorganger: Ton Heijboer 

Organist: Jan Schraal 
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12 februari Voorganger: Nicoline Letteboer 

Organist: Jan Schraal 

 
19 februari Voorganger: Gert Scholten 

Organist: Andrew Orme 

 
26 februari Voorganger: Ton Heijboer 

Organist: Andrew Orme 

 

Kerstloop  
 

Donderdag 22 december wordt er vanuit 

de Idenburgschool en de Kuyperschool en 

de kerken van de Middenweg met 

medewerking van een delegatie van 

Sursum Corda een kerstloop 

georganiseerd. 
 

We zullen eerst de kinderen van de scholen de gelegenheid geven om 

de loop te starten en daarna is de route voor iedereen toegankelijk.  
De start zal zijn vanaf de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4. De route 

is in het centrum van Andijk en we verwachten, 

dat het ongeveer een uur zal duren. Er zijn geen 

kosten aan verbonden. Meer informatie volgt later 

in de Andijker. 
 

Wat kun je verwachten: je loopt een route en 

onderweg kom je taferelen tegen, die het verhaal 

van Jezus vertellen rondom zijn geboorte. Denk aan volle herbergen, 

engelen, de herders, het kindje, de soldaten en koning Herodes. 
 

Een fantastische manier om te 
ervaren waar het kerstfeest over  
gaat. 

 

U kunt van 17.00 – 1930 uur starten bij de Gereformeerde 
kerk Middenweg 4 te Andijk. 
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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   Nicoline Letterboer 

Tel: 06-12812884 

E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Ouderling  Mevr. Mirjam Vlugt 

   tel: 0228597175 

 

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

 

Diaken  Dhr. Gertjan Kooiman 
   Tel:0228-593792 
   E-mail: diaken@pg-andijkwervershoof.nl 
   
   Dhr. Anne van Zanten 
   Tel: 0228-591201 
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Administratie 
 

Diaconie  Mevr. Itadoor van der Wal 

   Tel: 0228-721808 

   E-mail: diaconie@pg-andijkwervershoof.nl 

   NL55RABO0368958159  

 

Koster  Dhr. Klaas Tanja 

   Tel: 0653560296 
 

 

Redactie  Matthijs Beverloo 

   Marrianne Venema 

   Lay-out Ronald Dijkstra 
 

 

Algemene bezorging Fam. de Greeuw 

    Tel: 0228-591965 

 

Rabobank   NL14RABO0302407294 
    Ned. Herv. Gemeente Andijk-Wervershoof 

 

 

 


