
Bloei 

De bomen komen uit de grond 

en uit de stam hun twijgen. 

En ieder vindt het heel gewoon 

dat zij weer bladeren krijgen. 

Je ziet ze vallen naar de grond 

en dan opnieuw gaan groeien. 

Zo heeft de aarde ons geleerd 

dat al wat sterft zal bloeien. 

 

Toon Hermans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volgende inleverdatum voor kopij is op donderdag 20 april 2023 
Het e-mailadres van de redactie is: beverloomatthijs@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
Foto omslag: Ronald Dijkstra -  Andijk februari 2023 
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41e jaargang nummer 1 

26 februari 2023  

 

Voorwoord 
 

Aan mij de eer om het voorwoord te schrijven. 

Achter de schermen is er door de kerkenraad flink gediscussieerd, hoe 

we met  De Kapel als vierplek de toekomst ingaan . We hebben met 

Bernhard Vosselman (zoals u weet) verkennend geïnventariseerd naar 

de mogelijkheden. Uit deze inventarisatie ronde hebben wij 2 opties 

gehaald die wij met u op 11 maart willen bespreken; Op die dag 

houden wij een gemeenteberaad in De Kapel, dit is op 

zaterdagmiddag, er is voor de 

zaterdagmiddag gekozen om 

het voor zoveel mogelijk 

gemeenteleden mogelijk te 

maken om aanwezig te 

kunnen zijn . 

Wij hopen op een flinke 

opkomst , want het is nu wel 

zo dat wij als kerkenraad er 

aan toe zijn  dat we een 

richting kiezen .  

 

Met vriendelijke groet  

Hans Hoogervorst 
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Meditatie 
 

Meditatie Johannes 13: 1-15 

 

Het testament van Jezus 

 

Wanneer een leven ten einde loopt, zijn we extra alert. Wat iemand 

uiteindelijk nog zegt beschouwen we als van de allergrootste waarde. 

Het vertelt ons waarvoor iemand geleefd heeft. Een laatste advies: 

houd vast waaraan ik met hart en ziel heb gewerkt. Een laatste wens: 

blijf met elkaar verbonden zoals je dat nu via mij bent. Het zijn 

kostbare woorden, waarmee mensen het laatste geven wat ze te 

geven hebben. Maar ook bij een alledaags afscheid kan het gebeuren: 

je gaat weg en in de hal, met de deurknop al in de hand, wordt er 

opeens iets gezegd, dat meer gewicht heeft dan al het voorgaande. 

Het belangrijkste werd tot het laatst bewaard. 

Zo is het ook in het evangelie van vandaag: Jezus wist dat zijn tijd 

gekomen was’, hoorden we. Hij zegt dat tijdens de Pesachmaaltijd. 

Volkomen normaal om dat als jood met je vrienden te vieren. Behalve 

dan, dat Jezus aan het Pesachmaal een nieuwe duiding geeft: hij 

betrekt de bevrijding op zichzelf. En nog iets: hij wast de voeten van 

zijn vrienden. 

 

 
 

In dit evangelie verhaal maakt Johannes duidelijk wat de kern van 

Jezus ’boodschap is. Dit is wat werkelijk van belang is. Daarvoor gaan 

we aan het begin van de Paasdriedaagse en alle volgende avonden 
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naar de kerk. Omdat het hier begint. Bij dit evangelie. Bij deze 

boodschap. 

 

Misschien heb ik wel meer 'zin' om 

op de televisie naar The Passion - de 

grote happening rond Jezus' lijden 

en sterven met een keur van 

Nederlandse artiesten, dit jaar 

vanuit Harlingen - te gaan zien.  

Maar ja... nee dus... Want, ik 'heb 

dan dienst', wij hebben dienst deze 

avond, net als de trambestuurder en 

de avond- en de nachtploeg in het ziekenhuis en in de haven. De kerk 

is open, móet open zijn deze avond en wij worden dringend 

uitgenodigd om er te zijn, en ik móet er wel zijn, want op deze avond, 

in deze viering begint het Paasfeest, die oeroude herdenking van de 

uittocht van het Joodse volk uit Egypte en die van Jezus' lijden, 

sterven en verrijzenis; Zijn uittocht uit dit aardse leven "om naar de 

Vader te gaan" - naar 'het andere leven', naar een andere wijze van 

zijn. De concurrentie van de televisie en de bioscoop enzovoort is 

groot, maar wij houden stug vol met onze traditionele middelen van 

het zélf voorlezen, bidden, orgelspelen, zingen, preken, het breken 

van brood, het uitschenken van echte wijn, het nuttigen en drinken 

van één en ander.  

Om er te zijn. Jezus is er. Ten einde toe. Volledig. De meester knielt 

zelfs neer om de voeten van zijn vrienden te wassen. Slavenwerk. 

En Hij vraagt de leerlingen om zich zo met Hem te verbinden. Een 

teken van liefde. Petrus vind het de omgekeerde wereld. Gênant. En 

dat is ook zo. 

Zo was het toch steeds: omgekeerd. Dat wat je net niet verwachtte 

gebeurt. 

Maar zo wil Jezus het. Dit wil Hij nalaten: een wereld waarin 

dienstbaarheid niet aan enkelen wordt toebedeeld en waarin status 

geen vrijstelling geeft van het omzien naar een ander. 

De grens tussen helper en geholpene, gezond en ziek, sterk en zwak, 

rijk of arm… die grens is flinterdun. Voordat je het weet sta je aan de 

andere kant. 

Wees bereid, zegt Jezus om je te laten helpen en een ander te helpen. 

Dat is de wereld die Jezus voor ogen staat. 

Aan het begin van de Paasdriedaagse luisteren we naar het testament 

van Jezus: als een vader op zijn sterfbed vraagt Hij ons om bij elkaar 

te blijven en voor elkaar te blijven zorgen. Als met de deurkruk in de 
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hand spreekt Hij de laatste woorden, toont Hij de laatste daden. Dit 

wil Hij nalaten: 

Liefde tot het uiterste, het leven breken en delen. 

Niet makkelijk. En het geldt niet alleen voor aaibare mensen. Maar 

ook voor degene die je wellicht tegenstaat. 

Bernardus van Clairvaux heeft gezegd: "Het kruis van Christus is een 

last op dezelfde manier waarop de vleugels van de vogels het zijn. Die 

drukken niet neer, maar die brengen omhoog." Op diezelfde wijze kan 

ook werk dat je misschien tegenstaat en kunnen ook mensen die je 

tegenstaan je omhoog brengen. 

 

Het is nog maar afwachten of The Passion op 6 april ook zo’n 

boodschap zal brengen. In de straten van Harlingen wordt het 

misschien wel winderig en nat terwijl het in de kerk warm en droog 

is. En wij vieren het heilig avondmaal, ontvangen in brood en wijn 

Jezus' lichaam en bloed. Hij is het zelf. Hij is hier live. The Passion 

kunt u altijd nog terugkijken op Uitzending gemist. 

 

Gert Scholten 
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Komt een kerk bij de dokter 
 

- Dokter ik heb zo’n last van krimp. – U bedoelt kramp, mevrouw? – 

Nee, krimp. Kramp heb ik ook wel. Maar vooral krimp. Ik heb het 

gevoel dat mijn ledematen slinken. – O, heeft u daar al langer last 

van? – Vroeger niet. Toen ging alles als vanzelf. Ik voelde me sterk. 

Ik deed mijn oefeningen en iedereen zag me. Maar het lijkt  alsof ik 

aan gewicht verlies. – Dan moeten we u maar even wegen. Komt u 

nog wel buiten?  Onder de mensen? – Steeds minder dokter. Het lijkt 

wel alsof de mensen me steeds minder zien zitten. Ze lopen zo aan 

me voorbij. Alsof ik onzichtbaar ben, Alsof ik niet besta. – U heeft het 

flink te pakken, hoor ik. – Wat dan, dokter? Wat is er met me aan de 

hand? – U lijdt aan secularisatie mevrouw en individualisering. Het 

heerst nogal de afgelopen decennia. – Ben ik de enige die daaraan 

lijdt? – Nee hoor, mevrouw. Velen lijden eraan. De politiek, de 

vakbewegingen, om er maar een paar te noemen – Ik ga er toch niet 

aan dood? – U moet niet zo dramatisch doen, mevrouw! Voor u het 

weet tast het uw humeur aan en  schiet u in de kramp. U bloeddruk 

is wel een beetje aan de hoge kant. Mag ik even naar uw hart 

luisteren. Dat klopt nog volop. Dat is hoopvol. U hebt kennelijk nog 

genoeg spirit in u. – Heeft u ook een pil dokter tegen: hoe heet het 

ook al weer, secularitis? – Secularisatie! Nee daar is geen medicijn 

voor. U zult ermee moeten leven. Blijf vooral in beweging en blijft 

goed u oefeningen doen. Zondags én door de week. En als u zich niet 

opsluit en de mensen met vriendelijkheid blijft begroeten, dan komt 

er zomaar een stofje vrij dat u kan helpen. Hoop! Hoop doet leven! 

(Uit: Hof van Delft) 
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Kerkdiensten 
 

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

 

26 februari Voorganger: Ton Heijboer 

Organist: Andrew Orme 

 

05 maart Voorganger: Gert Scholten 

Organist: Andrew Orme 

 

12 maart Voorganger: Nicoline Letteboer 

Organist: Andrew Orme 

 

19 maart Voorganger: Adriaan Rodenburg 

Organist: Jan Schraal 

 

26 maart Voorganger: Hanneke Borst 

Organist: Jan Schraal 

 

02 april Voorganger: Nicoline Letteboer 

Organist: Andrew Orme 

 

06 april  

Witte donderdag 

Aanvang 19:30 uur 

 

Voorganger: Gert Scholten 

Organist: Andrew Orme 

 

07 april 

Goede Vrijdag 

Aanvang 19:30 uur 

 

Voorganger: Gert Scholten 

Organist: Andrew Orme 

 

08 april 

Paaswake 

Aanvang 19:30 uur 

 

Voorganger: Gert Scholten 

Organist: Andrew Orme 

 

09 april 

Pasen 

Voorganger: Gert Scholten 

Organist:  Andrew Orme 

 

16 april Voorganger: Ton Heijboer 

Organist: Jan Schraal 

 

23 april Voorganger: Nicoline Letteboer 
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Organist: Andrew Orme 

 

30 april Voorganger: Gemeenteleden 

Organist: Andrew Orme 

 

 

Koffieochtend 
 

Zoals u waarschijnlijk weet, 

vindt er sinds enige tijd elke 

eerste woensdag van de maand 

een koffieochtend plaats in de 

tuinkamer van 10 tot 11.30 uur. 

Nicoline heeft de leiding en zij 

zorgt elke keer weer voor 

boeiende onderwerpen over 

allerlei zaken; u kunt echter zelf 

ook onderwerpen voorstellen, 

die u interessant vindt. Nieuwe mensen zijn van harte welkom; de 

volgende koffieochtend is op woensdag 1 maart aanvang 10.00 uur 

Matthijs Beverloo 

 

 

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 

 

  



10 

 

Gedicht  
 

Vallen en opstaan 

 

Heer, U hebt ons leven 

nieuwe kans gegeven 

En het licht bij U vandaan 

wijst de nieuwe weg ons aan. 

 

Vallen, opstaan, lopen, 

altijd blijven hopen, 

met de grote mensenstoet 

op de weg U tegemoet. 

 

Mens zijn tussen velen 

lief en leed te delen, 

hand in hand het goede spoor 

volgen. Jezus zelfs gaat voor! 

 

Tekst: Joke Verweerd 

 

 

Verjaardagen 
 

Mevr. M Dekker 

Keizerskroon 78 

1619 XM Andijk 

 

20-03-1948 

Mevr, G, Boogaard- -Kooiman 

Hooirook 15 

1602 GR Enkhuizen 

 

02-04-1948 

Dhr. P.C. Venema 

Middenweg 17 

1619 BL Andijk 

 

04-04-1948 

Dhr. R. Venekamp 

Molenweg 46 

1619 EV Andijk 

 

08-04-1938 
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Dhr. D.J Groot 

Kerkepad 26 

1619 AE Andijk 

 

23-04-1945 

Dhr. P. Derix 

Rose Luisantestraat 18 

1619 VG Andijk 

27-04-1948 

 

 

Van de Kerkenraad 
 

Notulen van de Kerkenraad 

 

Notulen Kerkenraadsvergadering van 23 januari 2023 

Aanwezig: Hans Hoogervorst, voorzitter; Gert Scholten, Matthijs 

Beverloo, Anne van Zanten, Mirjam Vlugt en Nicoline Letteboer 

Afwezig: Gert-Jan Kooiman 

 

1-2 Opening en meditatief moment: 

De vergadering wordt geopend en de kaars aangestoken. Als 

meditatief moment gaan we samen in gebed voorgegaan door Anne 

van Zanten. 

3. Eventuele gedenkwaardigheden. 

Er zijn geen gedenkwaardigheden 

4. Notulen Kerkenraadsvergadering van 12 december 2022 

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 12 december 2022 

worden ongewijzigd vastgesteld. 

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst 

*29 januari a.s. is er in de Kapel een bijeenkomst voor de vrijwilligers 

van de NWZ groep. Als dank voor hun inzet om de glas in lood ramen 

en het kruis in de Kapel te krijgen.  

*Zaterdag 4 februari organiseren we een muziekmiddag met Jan 

Gootjes en stamppot. Dit zal bekend gemaakt worden door een 

persoonlijke uitnodiging aan de gemeenteleden. De aanwezigen 

krijgen een 40-dagen kalender aangeboden. 

* Het is gelukt de 3e week van december het Contact het te brengen 

en persoonlijk te overhandigen aan de gemeenteleden met een 

kerstkaart. Er waren veel enthousiaste reacties over de kerstkaart.  

* Donderdag 26 januari om 20.00 uur in ‘de Kapel’ wordt er een 

filmavond georganiseerd. Zie affiche   
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*Zaterdag 11 maart van 14.00-17.00 uur wordt er een 

gemeenteberaad georganiseerd met hapje en drankje.   

*De vlaggenmast is gerepareerd. 

*De gemeente Medemblik waar Andijk deel van uitmaakt, wilt weten 

hoe het gaat met ‘de Kapel’. Ze maken daarvoor een afspraak. 

*De persoonsgegevens van Jan en Coby Gorter als koster-echtpaar 

moet gewijzigd worden in de Gemeente gids. 

* Er wordt een dankbrief gestuurd vanuit de kerkenraad naar dhr. 

Dick Groot, m.b.t. zijn voorstel voor muziekmiddagen. 

6. Werkgroep Pastoraat: 

Mw. Ymke de Boer-Schotsman is ernstig ziek.  

Dhr. Piet Meijer heeft een hartoperatie ondergaan. Het gaat goed met 

hem. De kerkenraad zorgt voor een presentje. 

7. Werkgroep Diaconaat: 

Een bericht ontvangen van de gevangenis dat ze heel blij zijn met de 

gift van 100 euro.  

8. Werkgroep Beheer: 

We zijn op zoek naar iemand die de werkgroep kerkrentmeesters kan 

ondersteunen. Dit is ook mogelijk zonder toe te treden tot de 

kerkenraad.  

 

9. Voortgang toekomstige fusie met medewerking van 

Kerkvitaal: 

De kerkenraad heeft zich behoorlijk bezig gehouden met de vraag, 

hoe we met ‘de kapel’ als vierplek de toekomst ingaan. Met dhr. 

Bernard Vosselman hebben we alle mogelijkheden bekeken en daaruit 

hebben we twee opties gekozen die wij met de gemeente op zaterdag 

11 maart willen bespreken. De kerkenraad hoopt op een goede 

opkomst, want het is de hoogste tijd dat we een richting kiezen.  

10. Rondvraag: 

Er zijn geen vragen. 

11. Sluiting:  

Anne van Zanten sluit de kerkenraadsvergadering af door samen in 

gebed te gaan. 
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Paas Driedaagse en Pasen 
 

De dagen voor Pasen zijn er drie vieringen: 

 

Witte Donderdag 6 april om   

19.30 uur met woord en muziek, we vieren het Heilig Avondmaal  

Goede Vrijdag 7 april om  

19.30 uur met muziek en stilte; we doven de Paaskaars  

Paaswake 8 april 

19.30 uur; we ontsteken de nieuwe Paaskaars 

 

Paasochtend is er een kerkdienst, gevolgd door een paasontbijt. 

Opgave, zie elders in het Contact. 

 

Liturgische kleuren 

 

Door het kerkelijk jaar heen worden vier kleuren gebruikt: wit, rood, 

paars en groen. Deze hebben elk een eigen betekenis: 

 

 
 

Groen: het liturgisch kerkjaar is overwegend groen. Deze kleur 

symboliseert groei en hoop, het goede leven, verwachting. Groene 

antependia worden vooral gebruikt na de kerstperiode en de eerste 

zondagen van Epifanie. Daarna, in de zomertijd. 

 

Paars is de kleur van soberheid, bezinning, inkeer, rouw en boete. 

Deze kleur wordt gebruikt tijdens Advent, omdat dit de tijd is waarin 

de kerk stilstaat bij de komst van Christus. Op de derde zondag van 

Advent wordt vaak een lichtere kleur paars gebruikt, bijna roze. Die 

symboliseert de vreugde omdat Kerst bijna aanbreekt. Tijdens de 

Veertigdagentijd is paars opnieuw de liturgische kleur.  

 

Wit is de kleur van reinheid, nieuw leven, bevrijding, licht, feest en 

vernieuwing. Deze kleur is de dominante kleur tussen de verschillende 

feesten en seizoenen door: vanaf Kerst tot en met de 3e zondag van 
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Epifanie en tussen Pasen en Pinksteren. Ook zondag na Pinksteren, 

Trinitatis (Drievuldigheid), is wit de liturgische kleur.  

 

Rood is de kleur van vuur en inspiratie en verwijst naar de heilige 

Geest. Traditioneel wordt deze kleur alleen ingezet tijdens Pinksteren. 

Sommige gemeenten, waaronder De Kapel, gebruiken de kleur ook bij 

het bevestigen van ambtsdragers in een nieuwe functie. 

 

 
 

Gert Scholten 
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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.  

 

 

Planten uit de Bijbel 
 

De Oleander Wat 

mooi als er wijsheid 

aan het licht komt. 

Zo mooi als een 

roos! De wijsheid 

vergelijkt zichzelf 

met een rozentuin in 

Jericho (Wijsheid 

van Sirach 24, 14 

Willibrordvertaling). 

Die tuinen moeten 

wel heel mooi zijn 

geweest. Zoals een 

rozentuin een lust 

voor het oog is, zo is de wijsheid een lust voor het oog. Daar doet de 

Nieuwe Bijbelvertaling niets aan af als zij spreekt over een Oleander: 

'Als een Oleander in Jericho verhief ik mij'. Ook een mooie bloem! De 

Oleander groeit langs de oevers van de Jordaan.  
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Raad van Kerken 
 

Doe goed, zoek recht. 

 

Doe goed zoek recht was het thema in de week van gebed en eenheid 

van Christenen van 15 t/m 22 januari jl. Als Raad van Kerken, 

Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk-Oost en Andijk hebben we op 22 

januari een gezamenlijke kerkdienst in De Kapel gehouden, katholiek, 

gereformeerd, hervormd heel mooi om het samen te doen. 

De Raad van Kerken is niet alleen in Nederland maar wereldwijd 

georganiseerd. 

Het materiaal voor de Week van gebed en eenheid van Christenen 

2023 is voorbereid door de Raad van Kerken in Minnesota/Amerika: 

met als thema. Doe goed zoek recht. Door corona kon het een paar 

jaar niet doorgaan ( laatste keer twee jaar terug in de Gereformeerde 

Kerk met ds. Koos Staat ); we pakken nu de draad weer op. In de 

bijbeltekst uit Jesaja 1 lezen we: Leer goed te doen, zoek recht, houdt 

de tirannen in toom, kom op voor wezen en sta weduwen bij. 

 

 
 

Landelijk is er een voorbereidingsboekje gemaakt met suggesties voor 

gebeden, liederen en teksten zodat het een echte Oecumenische 

viering werd. Samen met Pastor André Dekker van de katholieke 
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gemeente Onderdijk en Andijk is er een liturgie gemaakt met liederen, 

Bijbellezingen en gebeden. Verschillende mensen uit de Raad van 

Kerken hebben een stukje van de dienst op zich genomen. “Ja, ja” 

merkte een bezoeker van de dienst op,” ook in jullie groep gaat de 

leeftijd behoorlijk omhoog, was echter verrast over de spirit en 

helderheid van de schriftlezing, die gedaan werd. Bij de overweging 

ging pastor André Dekker wat dieper in op de symboliek van de 

hoeksteen. In verschillende bouwwerken is deze bepalend voor 

sterkte en stabiliteit en ook in ons eigen leven kan de symboliek van 

de hoeksteen van belang zijn. 

Er was bij de liturgietafel een echte hoeksteen neer gezet, waar de 

aanwezigen zelf een steen “met tekst aan konden toevoegen”. 

uitgaande van het thema: Doe goed zoek recht. Hier werd behoorlijk 

gebruik van gemaakt waarbij vrede, liefde, elkander zoeken en 

verdraagzaamheid naar voren kwamen. 

 

Deze viering was toch een beetje anders dan de meesten gewend zijn 

en gaf toch ook wel aan dat het best wel inspirerend kan zijn. Als Raad 

van Kerkengroep vonden we het heel positief om de eenheid van de 

Christenen op 22 januari 2023 gestalte te geven in het thema Doe 

Goed Zoek Recht. 

 

Anne van Zanten, 

voorzitter Raad van Kerken. 

 

 

Veertigdagentijdkalender  
 

Voor u, voor jou: de veertigdagentijdkalender 2023! 

In de hal van de Kapel ligt een veertigdagentijdkalender voor u klaar. 

De kalender is gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland en kunt 

u gebruiken in de 40 dagen voor Pasen. Van oudsher is deze periode 

van veertig dagen een tijd van bezinning, een tijd om te vasten. In de 

kalender is voor elke dag een tekst, een moment om stil te zijn 

rondom het thema “Aan tafel”. Ook staan er tips in om te vasten. Moet 

je het eten, snoepen en de alcohol veertig dagen laten staan? Dat 
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mag u zelf invullen, maar bewust meer tijd vrijmaken voor anderen is 

ook een manier om iets van Gods liefde te laten zien.  

In de Kapel bereiden  we ons ook voor 

op het Paasfeest; er zijn drie 

vieringen: op de dagen voor Pasen: 

Witte Donderdag    

6 april om 19.30 uur  

met woord en muziek 

 

Goede Vrijdag        

7 april om  19.30 uur  

het doven van de paaskaars  

 

Stille Zaterdag       

8 april om  19.30 uur  

Paaswake 

 

 

Op Paasochtend is er een kerkdienst, gevolgd door een paasontbijt. . 

Paasontbijt 

Zondag 9 april is het Pasen. Feest van de opstanding én feest voor 

gezellig samenzijn. Om het Paasfeest met elkaar te vieren is er een 

kerkdienst met daarna een paasontbijt. 

 

Wilt u met het ontbijt meedoen, geeft u zich vóór 7 april op bij 

hanshoogervorst6@gmail.com of bel 06-13626972, dan 

kunnen we voor iedereen een ei klaarmaken. 

 

De kerkenraad 

 

Bespaart u in deze veertig dagentijd geld, dan kunt u dit eventueel 

tijdens het paasfeest op 9 april doneren. U kunt het geld ook 

overmaken! De collecte zal dan bestemd zijn voor Kerk in Actie voor 

hulp in Moldavië.  
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In Memoriam Ymkje de Boer  
 

Mevrouw Ymkje Aaltje de Boer - Schotsman is op 29 januari jl. op 88 

jarige leeftijd overleden, bij de meesten van u bekend als mw. de 

Boer. Ymkje kwam graag naar de kerk. Ze was wekelijks aanwezig, 

en als ze er niet was, dan misten we haar.  

We hebben Ymkje leren kennen als een open, toegankelijke vrouw. 

Ondanks dat het leven haar niet altijd toelachte, bleef ze positief. Ze 

probeerde het beste te maken van haar leven en dat is haar gelukt. 

Ze deed graag mee aan allerlei activiteiten. Zo heeft ze zich jaren lang 

ingezet als lector en deurdienst gedaan. Dit vond ze fijn om te doen, 

maar ook het gevoel nodig te zijn, deed haar goed. 

Ze was erg gesteld op de koffieochtenden. Ook kwam ze graag naar 

de themaochtenden en dan met elkaar een thema uitdiepen, daar 

genoot ze van. Kaartjes maken was haar lust en haar leven. Elke week 

kwam ze naar De Kapel om samen met anderen kaartjes te maken 

voor de gemeenteleden. Het was altijd fijn, als ze er was! 

In de dankdienst voor haar leven stond de tekst van Psalm 139 

centraal: “God die mij ten diepste kent en vasthoudt”. Ymkje heeft 

heel intens Gods zorg en goede leiding in haar leven ervaren. En dit 

heeft haar tot een onwankelbaar Godsvertrouwen gevoerd. Ze wist 

dat dit vertrouwen niet geschokt zal raken als ze door dalen van 

duisternis en dood heen moet. Want God kent haar ten diepste en 

houdt haar vast. Ymkje heeft de vaste grond gevonden en ze mag 

samen met haar man Harmen en de dierbaren die haar zijn 

voorgegaan, wonen in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. 

Lieve Ymkje we wensen je een goede reis en een behouden 

aankomst… 
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Van de Diaconie 
 

Collectes Diaconie 

11 december  € 17,55 

18 december  € 10,42 

25 december  € 18,40 

01 januari  € 10,50 

08 januari  € 13,00 

15 januari  € 20,62 

22 januari  € 37,62 

26 januari  € 34,07 

29 januari  € 10,85 

05 februari  € 11,75 

12 februari  €   9,80 

 

Kerk in Actie: Moldavië helpt kwetsbare mensen 

Door de economische situatie 

in Moldavië zien veel mensen 

geen andere mogelijkheid 

dan een baan te zoeken in het 

buitenland. Dat heeft 

desastreuze gevolgen voor de 

samenleving. In sommige 

dorpen wonen alleen nog 

ouderen en jongeren. Kerk in 

Actie ondersteunt kerken die 

hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en 

eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en 

bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met 

hun verhaal terecht kunnen. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van 

kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef aan 

de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. 

Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië. 

 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 
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Het ambt van Diaken. 

Samen met Gert-Jan Kooiman proberen we als leden van de diaconie 

Andijk-Wervershoof invulling te geven aan de taken welke als diaken 

van deze gemeente op je af komen. 

We beseffen dat een twee hoofdigebezetting beperkingen oplegt in de 

uit te voeren taken. 

Één van die taken is om als diaken aanwezig te zijn in de 

zondagviering en daar een bijdrage aan te leveren. Een andere taak 

is het meebeslissen in de kerkenraad  waarbij we de vergaderingen 

gezamenlijk houden en de verschillend taken gezamenlijk proberen 

uit te voeren. 

Het gaat eigenlijk best wel goed, maar we merken wel hoe kwetsbaar 

we zijn door de te krappe bemensing. Onze kracht zit hem eigenlijk in 

het alledaagse. De grote uitdaging van deze tijd is om niet te vervallen 

in een race, waarin je honderd dingen tegelijk doet zonder te beseffen 

wat ze bijdragen; snel even dit en snel even dat! 

Afgelopen zondag 5 februari mocht ik als ouderling van dienst een 

kaars aansteken voor de op 29 jan. overleden Mw. Ymkje de Boer-

Schotsman, zij is 88 jaar geworden. 

Heb ook het In Memoriam uitgesproken over haar leven en 

betrokkenheid bij de kerkelijke gemeente Andijk-Wervershoof. Wat 

zijn we toch bevoorrecht om dat te kunnen doen in zo’n prachtige 

kerkzaal. Tegelijkertijd is er weer een gemeentelid minder en hoe 

vinden we weer aanwas welke zo nodig is om deze gemeente in stand 

te houden. 

 

Anne van Zanten, diaken. 
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Hulpverlening Westfriese Kerken 

 

Crisis? 
Is het even crisis… in je financiën? in je relatie? in je koelkast? HWK helpt 
je eruit! We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, 
kosteloos en zonder wachttijden.  
Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl 
Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 

Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is 
een gezamenlijk initiatief van alle Westfriese diaconieën en PCI’s. 

Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 
 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2023 
 

Ja u leest het goed, Actie Kerkbalans 2023! 

De Actie Kerkbalans heeft plaats gevonden van 14 januari tot 27 

januari jl. maar uw bijdrage 

kunt u nog steeds overmaken. 

Tot nu toe hebben we ongeveer 

40% van de verzonden brieven 

met een reactie terug 

ontvangen en er is op dit 

moment een bedrag van  

€6000,00 toegezegd. Hartelijk 

dank voor uw toegezegde 

bijdragen. 

 

Zoals u weet zijn de inkomsten 

van de Actie Kerkbalans, naast 

de collectes van essentieel 

belang voor het goed functioneren en het instant houden van onze 

Kapel. Ik heb daarover in het vorige Contact geschreven; door uw 

bijdragen kunnen de deuren van ons kerkje open blijven! 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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Wanneer u uw toezegging nog niet heeft kunnen doen, zouden wij 

het zeer op prijs stellen, als u dit alsnog binnenkort zou willen doen; 

u kunt ook direct een bedrag overmaken via telebankieren. 

 

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking  

 

Namens de kerkrentmeesters 

Matthijs.Beverloo 

 

 

Langs ’s Heren wegen 
 

Op 17 december 2021 werd in Amsterdam, waar op bijna 22.000 

adressen Joodse mensen hebben gewoond, de 1000ste struikelsteen 

geplaatst. En inmiddels is dat al weer een gedateerd gegeven want 

ieder jaar komen er in de stad en elders in het land een reeks nieuwe 

steentjes bij. Alleen de eerste plaatsing en het aantikken van een 

markant getal is nog aanleiding om even in de schijnwerper te staan. 

Haast in elk dorp of elke stad met Joodse mensen, Roma en Sinti 

(zigeunervolken) als inwoner, liggen voor de woning waar ze het laatst 

vrijwillig hebben gewoond wel deze zogenoemde struikelstenen. 

Stenen des Aanstoots, struikelstenen, Stroffelstiene in het Westfries 

en Stolpersteine in het Duits. 

Het is de Duitse beeldend kunstenaar Gunther Demnig (27-10-1947) 

die in begin negentiger jaren van de vorige eeuw het idee ontwikkelde 

voor deze kleine gedenkstenen. Eerder al, op de vijftigste verjaardag 

van Reichsführer Heinrich Himmlers bevel tot deportatie van duizend 

Roma en Sinti (zigeunervolk), straatte hij in zijn woonplaats Keulen 

een steen met als kap een messingplaatje voorzien van de eerste 

regels van het verafschuwde bevel. Als een waarschuwend teken 

tegen het nationaalsocialisme. Enkele jaren daarna bedacht hij het 

Stolpersteineproject. Het eerste steentje werd in 1997 in Berlijn voor 

het stadhuis in de bestrating opgenomen en dat deed vele volgen. In 

2007 bereikte het idee ook ons land. Op 29 november van dat jaar 

werd in het Brabantse Borne de eerste steen met messing bovenlaag 

gelegd. Het waren er maar liefst 16 steentjes op 6 plekken in de oude 

kern.  

Een Stolpersteine is een betonnen steentje van 10 x 10 cm met een 

messing plaatje bovenop. In dat plaatje wordt eerst, volgens een 

nauwkeurige methode, handmatig met een hamer en slagletters de 

naam, geboorte- en overlijdensdatum en de plaats van overlijden 
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gestanst, waarna het met het cement van het steentje een wordt. 

Bijna altijd is de plaats van overlijden een vernietigingskamp, ver weg 

in het oosten van Europa. Een Stolpersteine is een blijvende 

herinnering aan de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog, de 

vervolging van de Joden, de Sinti de Roma, de politieke gevangenen, 

de dienstweigeraars, de homosexsuelen, de Jehovagetuigen, de 

gehandicapten en andere slachtoffers van de ideologie van het 

nationaalsocialisme in Europa. Verdreven, gedeporteerd, vermoord of 

tot zelfmoord gedreven. De kunstenaar noemt het Stolpersteine 

omdat je er over struikelt met het hoofd en je hart en je moet je 

buigen om de tekst te kunnen lezen. Zijn aan de Talmoed ontleend 

credo is: 'EEN MENS IS PAS VERGETEN ALS ZIJN NAAM VERGETEN 

IS'. De steentjes liggen in cement verankerd tussen de gewone 

stoeptegels of in de straat, pal voor de laatste woning van een 

slachtoffer. 

 

Elke steen draagt met opzet maar de naam van een persoon omdat 

zo een signaal wordt afgegeven tegen de nationaalsocialistische 

ideologie die mensen tot een nummer maakte, ze van hun 

individualiteit en waardigheid beroofde en stelselmatig in 

vernietigingskampen ombracht. Demnig plaatst de eerste 

Stolpersteine in een gemeente het liefst zelf, daarna kan de 

gemeenschap het overnemen. Maar inmiddels is hij aardig op leeftijd 

gekomen en de aantallen zijn zo gegroeid dat een bevriende 

kunstenaar hem helpt. Ook het maken van de monumentjes kan de 



25 

 

vraag niet meer bijbenen. In de tuin van het Goethe-Institut 

Amsterdam is het eerste atelier voor Stolpersteine gekomen omdat 

de wachttijd was opgelopen tot vier jaar en langer. Dat kan ook haast 

niet anders in een stad waar 80.000 Joodse mensen zijn gedeporteerd 

en maar enkele duizenden zijn teruggekeerd, en de lijst met 

aanvragen voor een struikelsteentje maar groeit en groeit. 

Inmiddels zijn in 28 Europese landen zo’n 100.000 Stolpersteine 

gelegd. Ook in Hoorn, Medemblik, Enkhuizen…  

 

Wiebe de Bruin 

 

 

Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes Kerkrentmeesters 

11 december  € 17,55 

18 december  € 10,42 

25 december  € 18,40 

01 januari  € 10,50 

08 januari  € 13,00 

15 januari  € 20,62 

22 januari  € 37,62 

26 januari  € 34,07 

29 januari  € 10,85 

05 februari  € 11,75 

12 februari  €   9,80 

 

 

Leerhuis  
 

Donderdagavond 23 februari hadden wij 

het laatste leerhuis over Groene Theologie. 

Wij hebben met de deelnemers een viering 

samengesteld met elementen uit de 

leerhuisavonden. U leest in een volgend 

Contact daar meer over. Kijkt u ook af en 

toe op onze site voor de actuele stand van 

zaken. 
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De deelnemers aan het Leerhuis bepalen in overleg het volgende 

onderwerp. Ook daarover leest u in een volgend Contact meer. 

Iedereen krijgt een paar dagen van tevoren een mail met 

bijzonderheden. 

16 maart, 20 april, 25 mei en 22 juni hebben we van 19:30 uur tot 

21:00 uur de Leerhuisavonden. 

 

 

Gebruik van de Paaskaars  
 

De paaskaars in de protestantse traditie 

Het oorspronkelijke gebruik van de paaskaars 

 

Het gebruik van de paaskaars gaat terug op 

een eeuwenlange traditie. Al in de tijd van 

Augustinus werd de paaskaars in de 

paasnacht, als een verwijzing naar de 

Opgestane Heer, brandend de kerk 

binnengebracht onder het driemaal zingen 

van “Licht van Christus”. 

Vanouds brandde de paaskaars van Pasen tot 

na de evangelielezing op Hemelvaart. Zo was 

de Paaskaars het teken van de Heer die na 

zijn verrijzenis gedurende veertig dagen 

verscheen aan zijn apostelen. 

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt in 

de Rooms-Katholieke en Oud-Katholieke Kerk 

de paaskaars na het Pinksterfeest gedoofd. 

Daarmee wordt benadrukt dat de Heer ons 

niet als wezen heeft achtergelaten, maar zijn 

Geest heeft gezonden opdat de gemeente zelf 

drager van het licht van Christus zal zijn. Na 

het pinksterfeest wordt de paaskaars bij de 

doopvont neergezet en alleen ontstoken bij 

vieringen waarin op een bijzondere manier de 

Opgestane Heer in het vizier komt, zoals bij 

doop en uitvaart. 

 

 

 



27 

 

De Godslamp 

De rooms-katholieke en oudkatholieke traditie kent naast de 

paaskaars ook de Godslamp. Deze brandt dichtbij het tabernakel, 

waarin het eucharistisch brood wordt bewaard. De Godslamp 

herinnert eraan dat de kerk op bijzondere wijze huis van God is, en 

wijst op de tegenwoordigheid van Christus in het sacrament. Als er in 

het ‘tabernakel’ geen  eucharistisch brood wordt bewaard, zoals op 

Witte Donderdag, brandt de lamp niet. De deur van het lege 

tabernakel staat dan open en de Godslamp is gedoofd tot aan de 

paaswake op paaszaterdag. 

Aan het einde van de viering van Witte Donderdag wordt de paaskaars 

met de andere liturgische attributen weggedragen, want – omdat 

Pasen het feest van de vernieuwing is – wordt in de paaswake alles 

nieuw: de paaskaars, het doopwater, de olie, het eucharistisch brood 

etc. Als in de paaswake de nieuwe paaskaars wordt binnengebracht, 

wordt de Godslamp als eerste daaraan ontstoken. 

 

Protestantse praktijk 

In protestantse kerken is het gebruik van de paaskaars een 

betrekkelijk jonge en niet algemeen aanvaarde praktijk. Hoewel er 

gemeenten zijn waar men de rooms- of oudkatholieke traditie volgt, 

heeft de paaskaars in de protestantse kerken over het algemeen bijna 

de functie van Godslamp gekregen. Zij brandt dan ook het hele jaar 

door. Dat houdt o.m. in dat de paaskaars al brandt als de gemeente 

binnenkomt. Aan de paaskaars worden alle andere kaarsen 

(bijvoorbeeld kaarsen op de avondmaalstafel, licht dat meegaat naar 

de kindernevendienst, de doopkaarsen) aangestoken. Na afloop van 

de dienst wordt de kaars gedoofd. 

In de paasnacht of op de eerste paasdag wordt er een nieuwe 

paaskaars ontstoken en de kerk binnengedragen. De paaskaars staat 

gewoonlijk bij de doopvont. In een uitvaartdienst staat de paaskaars 

bij de kist. 

 

Witte Donderdag 

Men kan ervoor kiezen met de paaskaars te handelen zoals in rooms-

of oudkatholieke kerken met de Godslamp gehandeld wordt: dan 

wordt op de Witte Donderdag na het avondmaal de tafel afgeruimd en 

worden alle liturgische attributen weggedragen, inclusief de 

paaskaars. 

De paaskaars kan in een zijkapel gezet worden ten teken dat Christus 

uit het zicht verdwenen is en Zijn weg alleen gaat. Genoemd wordt in 

dat verband dat Jezus door zijn discipelen in de steek gelaten wordt 
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en dat in 1 Petrus 3 en 4 (1 Petrus 3: 18-20 en 1 Petrus 4: 6) 

geschreven staat dat Jezus na zijn sterven dood is naar het lichaam, 

maar naar de geest tot leven is gewekt en ook aan de doden het 

evangelie verkondigt. Als de liturgische attributen zijn weggedragen 

zingt de gemeente bijvoorbeeld het Taizélied ‘Waak en bidt’ en verlaat 

de kerk. 

De vraag of de paaskaars op Witte Donderdag gedoofd dan wel 

brandend wordt weggedragen is er meer een praktische, dan 

symbolische aard. Men kan op de lege avondmaaltafel een klein lichtje 

laten branden om niet te vergeten wat we al weten: dat het toch Pasen 

is geworden. 

 

 
 

Goede vrijdag 

Wanneer het doven van de paaskaars gezien wordt als teken van het 

sterven van Christus, ligt het voor de hand de kaars te doven op 

Goede Vrijdag na het slot van de lezing over het sterven van Jezus. 

Voor het sterven is het doven van een kaars een herkenbaar beeld. 

Bij het overlijden van mensen spreekt men soms ook van een kaarsje 

dat gedoofd is.  

Het doven van de paaskaars heeft een sterk dramatisch effect. 

Wellicht geldt dat hoe menselijker men Jezus ziet, des te groter de 

behoefte is de kaars te doven op Goede Vrijdag om daarmee te 

benadrukken dat Jezus de weg is gegaan van alle mensen. Ook nu 

kan men op de lege avondmaaltafel een klein lichtje laten branden om 

niet te vergeten wat we al weten: dat het toch Pasen is geworden. 

Daarbij kan gezegd worden: 
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Op Goede Vrijdag: 

Ook al sterft Jezus aan het kruis, 

zijn levenslicht zal niet doven, 

maar elders nog heerlijker stralen. 

Als teken daarvan 

brengen wij het licht van de paaskaars 

nu over naar een kaars onder het kruis. 

Die kaars zal blijven branden 

ook als de paaskaars wordt gedoofd. 

 

 

Zangavond op 3 mei 2023 
 

Woensdagavond 3 mei zingen we liederen uit de bundel van Johan de 

Heer. Hij Johannes de Heer was in het begin van de 20e eeuw een 

bekende evangelist uit Rotterdam. Hij publiceerde in 1905 een bundel 

met geestelijke liederen. Deze bundel is nog steeds bekend en geliefd 

in verschillende kerken in Nederland. 

 

We zingen deze avond bekende liederen uit deze bundel op 

afwisselende manieren: als samenzang, 

solo gezongen en met een 

gelegenheidskoor(tje). We sluiten we de 

avond af met het indrukwekkende lied: 

 

Blijf met mij, Heer,  

als ‘t zonlicht niet meer straalt  

Blijf met mij, Heer,  

als straks de avond daalt. 

Als vrienden henengaan in stormgetijd, 

Blijf Gij ter hulp gereed,  

o blijf met mij! 

 

De (samen)zang zal worden begeleid door 

Jan Schraal, inmiddels een bekende 

organist, die dit jaar veel zondagen in onze Kapel speelt. De 

zangavond wordt geleid door Gert Scholten.  

 

De avond begint om 19:30 uur en de kerk is voor bezoekers open 

vanaf 19:00 uur. Rond 21:00 sluiten wij de avond af. 
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Filmavond in De Kapel  
 

*** 

Op donderdag 8 juni: Left Luggage 
 

*** 
 
De film speelt in Antwerpen in 

1972 in een orthodox-joods 

(chassidisch) milieu. Centraal 

staat een gezin van vader, 

moeder en hun kinderen. 

Vader is altijd weg (verkoper 

van chocolade); moeder krijgt 

Chaja als kindermeisje, een 

studente die een bijbaantje 

zocht. Er ontstaat een 

bijzonder contact tussen 

Chaja en de 4-jarige niet-

sprekende zoon Simcha. Door 

hun relatie leert Simcha 

spreken. Het gaat pas mis met 

Simcha, als Chaja een week 

afwezig is. 

 

 

 

 

 

 

De vader van Simcha heeft een zwaar oorlogstrauma (WO II). Chaja 

gaat zien hoe diep dat lijden gaat. Zij krijgt ook oog voor de 

oorlogstragedie in het leven van haar eigen vader. Op weg naar een 

onderduikadres heeft deze 2 koffers begraven. Hij blijft op zoek naar 

die 2 koffers (de titel van de film: achtergelaten bagage). Die koffers 

staan voor zijn leven van vóór de oorlog. Eenmaal in de film geeft zijn 

vrouw (de moeder van Chaja) scherp aan, wat zijn graafwerk 

betekent. Beide vaders proberen op verschillende wijze in een 

verschillend milieu (de familie van Chaja is liberaal joods) om te gaan 

met dit lijden in hun leven. 
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We kijken naar een boeiende film, met verschillende invalshoeken: 

het studentenmilieu van Chaja, het chassidisch milieu van het gezin 

met Simcha,  het liberaal joods gezin van Chaja, de conciërge van het 

flatgebouw, die joden haat. Het verhaal is sober en ingetogen, 

passend bij het onderwerp. Acteurs zijn onder anderen Jeroen Krabbé, 

Lex Goudmit en Antonie Kamerling. De muziek is van Henny Vrienten. 

 

Programma: 

Vanaf 19:30 uur koffie en thee 

20:00 uur: inleiding op de film en filmvertoning ‘Left Luggage’ 

21:45 uur:  uitleiding en gesprek 

 

Iedereen is van harte welkom. 

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 

 

Dansje in de Kerk  
 

Dansje in de kerk, Schilderij van Marius van Dokkum. 

Dit is de uitleg, die ik van Marius heb gehoord. Het is ook zijn 

lievelingsschilderij. De mensen zien het (bijna) altijd als een grappige 

afbeelding, daarom vind ik het leuk om voor u de betekenis uit te 

leggen,  

 

Wat het eerste opvalt op dit schilderij is het meisje met haar rode 

truitje, die een dansje in de kerk maakt. Ze is blij en vrolijk. Toch 

kijken de mensen in de bank bestraffend naar het vrolijke meisje 

want: “Dat hoort niet in de kerk”! 

In dit schilderij zit ook een diepere betekenis en dat zal ik proberen 

uit te leggen. 

 

Als we nu eens kijken naar de aparte bank waar de kerkgangers in 

zitten. De treden zijn vrij hoog, dus ze moesten klimmen om in de 

bank te komen. Ze zijn als het ware omhooggeklommen, ze zijn 

hoogmoedig geworden…. en voelen zich hoog verheven ten opzichte 

van dat vrolijke meisje. Ze roddelen over het meisje en kijken haar 

bestraffend aan.  
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Het zijn meest oude mensen, 

die weten hoe het hoort en 

vasthouden aan de tradities 

van de kerk. (Let ook op de 

wandelstok)  

 

Dan kijken we eens naar de 

dominee. Hij leunt voorover en 

kijkt vriendelijk naar het 

meisje. Ook zien we iets 

merkwaardigs… want hoe is de 

dominee op de preekstoel 

gekomen?  

Er is namelijk, geen trap. We 

zien hier de uitbeelding, dat de 

dominee gevangen zit. Hij kan 

niets negatiefs over het vrolijke 

meisje zeggen; hij wil wel 

anders, maar kan het niet, 

omdat hij zich moet houden 

aan de regeltjes en de wetten 

van de kerk…  

 

Het vrolijke meisje danst heel onbevangen en heeft geen idee wat wel 

en niet mag in de kerk. In haar kleding zit ook een symbolische 

betekenis, want haar rode truitje staat voor het bloed van Jezus.  

Ze heeft ook een schaapje op haar truitje, want ze is ook een schaapje 

van de Heer (Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, 

zegt Jezus)! Ze danst als een engeltje in het licht, maar het is wel het 

hemelse licht. 

 

Tot slot zien we rechtsboven de organist, die even om het hoekje kijkt, 

wat er allemaal gaande is. 

 

Annet Mantel-van Dokkum 
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U bent van harte uitgenodigd voor een 
gemeenteberaad in 

 
De Kapel 

 
op zaterdag 11 maart  
van 14.30 – 17.00 uur 

 
De kerkenraad heeft zich intensief bezig 

gehouden met de vraag hoe wij met ‘de Kapel’ 
als vierplek de toekomst ingaan. Uit de 

mogelijkheden hebben we twee opties gekozen, 

die wij met de gemeente willen bespreken. 

 

  



34 

 

 

 
  



35 

 

 
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: 06-13734806 

 

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 
 

 

 



36 

 

 

Administratie 
 

Diaconie  Mevr. Itadoor van der Wal 

   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 

 

 

 


