Vragenderwijs
Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis
ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen
ik vroeg het aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord
als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan
wat is er dan
er is alleen een visserman
die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel.
Guillaume van der Graft
Uit het liedboek, blz. 1361

Foto omslag: R. Dijkstra - augustus 2016
Cathédrale Notre-Dame de Lausanne Fragment raam.
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Voorwoord
Op zondag 3 maart hadden we in De Kapel “Burendienst”; dit was een
speciale viering waarin gemeenteleden buren en bekenden konden
uitnodigen. De bedoeling was om mensen dichter bij hun
buurtgenoten te brengen om elkaar beter te leren kennen. Want als
mensen elkaar kennen, elkaar- als het even kan- bij de naam kunnen
noemen en weet hebben van elkaars verhaal, worden we er allemaal
beter van. Als u aan het begrip buren denkt, valt het u waarschijnlijk
op dat dit begrip bij veel mensen negatieve associaties oproept zoals
bijvoorbeeld: burenoverlast, burengerucht en burenruzies, terwijl
woorden die beginnen met buurt wel vaak een positieve lading hebben
zoals: buurthuis, buurtwinkel en buurtfeest. Ook de kerken zijn veel
meer dan vroeger wijkgericht actief; we kunnen dan ook, niet alleen
als Christenen, de terechte vraag stellen wat wij doen en kunnen doen
om meer te betekenen in en voor onze buurt!

In Nederland zijn zowel organisaties als particulieren op veel gebieden
actief om mensen te helpen en hen uit hun isolement te halen. Ik wil
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u graag een paar voorbeelden hiervan geven. Als eerste voorbeeld wil
ik beginnen met de leefgemeenschap met de naam “Overhoop” uit
Utrecht die sinds 2008 bestaat. Ze hebben zich bewust gevestigd in
een Utrechtse achterstandswijk; de bewoners van Overhoop
organiseren o.a. allerlei activiteiten voor de buurt en ze proberen een
brug te slaan tussen de autochtone Nederlanders en de moslims in de
wijk, waarbij gastvrijheid en hulpvaardigheid voorop staan. Als
tweede voorbeeld wil ik de jaarlijkse burendag noemen, die sinds 13
jaar elke vierde zaterdag in september in Nederland wordt gehouden;
in Zwolle bijvoorbeeld wordt in een bepaalde straat een “running
dinner” georganiseerd. Dit houdt in dat mensen uit die straat samen
gaan eten om elkaar beter te leren kennen. Zoiets dergelijks gebeurt
ook in het Woonzorgcentrum Arendshorst in Assen, waar vrijwilligers
meedoen aan de Nationale Pannenkoekendag om de contacten tussen
de bewoners van dit centrum en de bewoners van de omliggende
wijken te verbeteren. “Last but not least” wil ik onze gemeente
noemen, die zich ook inzet iets te kunnen betekenen voor de mensen
van Andijk en omgeving. Hierbij denk ik niet alleen aan de onlangs
georganiseerde Burendienst, maar ook aan de jaarlijkse voor- en
najaarsmarkten, de lezingen, filmavonden en de concerten, die in De
Kapel gehouden worden. O.a. op deze manier proberen wij onze
bijdrage te leveren om een positieve invloed uit te oefenen op onze
buurt en gemeente en aan te sluiten op de maatschappelijke
ontwikkelingen in Nederland.
Matthijs Beverloo
De inhoud is gedeeltelijk ontleend aan de Elisabethbode september 2018
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Meditatie
Pasen
Het lied ‘Een vaste burcht is onze God’ wordt wel het ‘Lutherlied’
genoemd. En het wordt dan ook vaak gezongen op Hervormingsdag,
31oktober. Maar Luther schreef het lied voor zondag invocabit, de
eerste zondag van de veertigdagentijd. In de traditie van de kerk
wordt er op deze zondag gelezen over de verzoeking van Jezus in de
woestijn. Na veertig dagen en nachten vasten zoekt de duivel hem op
met drie verleidelijke voorstellen, om zo Jezus in zijn kamp te krijgen.
Jezus bezwijkt niet, maar je voelt de aanvechting mee. Tussen de
jaren 1526 en 1528 had Luther zelf last van geloofstwijfel en –
aanvechting. Veel van Luthers vrienden kwamen om door de pest en
de situatie in de kerk was hem niet in de koude kleren gaan zitten. In
deze periode schreef Luther een lied. Een lied over aanvechting, twijfel
en geloofsstrijd. Hij baseerde zich daarbij op Psalm 46 en hij noemde
het lied naar de laatste regel van die Psalm ‘onze burcht is de God van
Jakob’. Het lied ‘een vaste burcht’ was geboren, een lied voor die
zondag waarop de aanvechting en verleiding zo centraal staat. Een
lied voor de eerste zondag van de veertigdagentijd. En wie die Psalm
46 in de berijmde versie van het protestantse Liedboek opzoekt zal
zien dat de berijmers een kleine ode hebben gebracht aan Luther, de
laatste regel klinkt daar namelijk ‘Een vaste burcht is onze God!’ (Freek
Bakker)
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Laat dit lied ons leiden. Leiden richting Pasen. Een weg – zie mijn
meditatie – die door de woestijn leidt. Een woestijn van veertig dagen
en nachten. Een periode waarin we kunnen kiezen voor stilte en
aandacht. Of dit nu wordt gedaan door te kiezen voor anders of minder
eten, geen alcohol te nuttigen of een smartphone-stilte in acht te
nemen maakt niet uit.
Een stil, mooi gedicht geeft precies aan wat ik ervaar als ik denk aan
Pasen:
Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zeer vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het ‘s nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterrekers gezaaid.
Ida Gerhardt

Van de Pastor
Pastoraat
Wilt u dat een ouderling of ik bij u op bezoek komt? Laat het even
weten! Dan maken we een afspraak. Uiteraard bent u ook bij de inloop
op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom.
Omdat Contact te laat komt als het gaat om wel en wee van
gemeenteleden, en omdat niet iedereen er prijs op stelt om genoemd
te worden, hebben wij een andere vorm gekozen om toch naar elkaar
te kunnen omzien. In De Kapel worden op zondagochtend briefjes
neergelegd met naam en adres van een gemeentelid (uiteraard met
toestemming van betrokkene). In kort bestek ook wat de reden is:
bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of een verhuizing naar een
verpleeghuis.
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Op weg naar Pasen
De heilige drie dagen. Toen Hij
onze voeten waste op de avond
voor zijn dood en het paasmaal
met ons vierde in een nieuwverwoord verbond – toen heeft
Hij ons leren dienen en leren
delen. Toen hij zweeg op alle
laster, aleer hij onschuldig leed
en zijn leven gaf uit liefde voor
zijn vrienden in de nood – toen
heeft hij ons leren dragen, leren
volgen wat hij deed. Toen wij
hem gesloten hadden in het
grafhuis van de tijd, heeft God
zelf het slot verbroken en hem
van de dood bevrijd. Toen heeft
hij ons leren leven tot in alle eeuwigheid. (Hans Geel)
De viering van Pasen strekt zich over drie dagen uit waarin we leven
vanuit het donker naar het licht, vanuit de nacht naar de dag!
De eerste dag van Pasen -Witte Donderdag- gaat in op
donderdagavond en duurt tot vrijdagmiddag. De tweede dag van
Pasen -Goede Vrijdag- gaat in op vrijdagavond en duurt tot
zaterdagmiddag. De derde dag van Pasen –die opent met de
Paaswake- gaat in op zaterdagavond en loopt door tot zondag
overdag: de zondagse paasviering.
Op al deze dagen vieren we Jezus' lijden, dood en opstanding,
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Elke viering heeft haar eigen accenten een eigen kleur: wit op Witte
Donderdag, paars op Goede Vrijdag en weer wit in de Paaswake en
op Paasmorgen. In de viering van de drie dagen maken we een
beweging van de hoogte naar de diepte en weer naar de hoogte.
Eigenlijk maken we een driedaagse reis met alle hoogten en diepten
van het leven op weg naar de vreugde.
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De vieringen
Witte Donderdag 18 april:

We vieren Avondmaal met elkaar.
Aanvang 19.30 uur

Goede Vrijdag 19 april:

We luisteren naar muziek o.a. uit de
Mattheüs Passion En we doven het licht.
We verlaten in stilte de kerk.
Aanvang 19.30 uur

Stille Zaterdag 20 april:

Paaswake, de nieuwe paaskaars wordt
ontstoken en we delen het licht.
Aanvang 22.00 uur

Paasmorgen 21 april:

Paasdienst met ontbijt in De Kapel.
Aanvang 10.00 uur

Paasviering met ontbijt in De Kapel
Op zondag 21 april organiseren we een Paasviering mét een
paasontbijt. Iedereen is van harte welkom voor de viering om 10.00
uur in de kerkzaal. We hebben het model van de Kerstmiddag voor
ouderen gebruikt: We openen de viering met gebed en zang.
Vervolgens gaan we ontbijten. Uiteraard is er de lezing van het
Paasevangelie en een overweging. Wij hopen op een mooi, opgewekt
samenzijn met een goed verzorgd ontbijt.
Er ligt een inschrijflijst in de hal van De Kapel. Bellen of mondeling
doorgeven aan Jan Gorter kan ook, tot en met woensdag 17 april.
Pastor Gert

Jongeren
Er vinden voordat de zomer weer aanbreekt verschillende activiteiten
plaats waarvoor we graag weer een beroep op onze jongeren zullen
doen. Er komen filmavonden, speciale diensten, bijvoorbeeld op 5 mei
met Kidsgear Childrens choir uit Oeganda en een uitje. Voor de
datums: zie onze vernieuwde website www.pg-andijkwervershoof.nl
Houdt u met name de agenda en de actualiteiten in de gaten.
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Ook willen we dit jaar meedoen met de Paas Challenge. Het
Paasverhaal hebben veel jongeren al vaak gehoord, maar komt de
boodschap van Pasen nog aan? Met die gedachte ontwikkelde JOP
Paas Challenge 2019. Dit is een spel waarbij het gaat om het oplossen
van een mysterie rondom de arrestatie van Jezus. De Paas Challenge
is een soort escaperoom spel waarin deelnemers diverse raadsels als
groep moeten oplossen. Taal en kennis van het Paasverhaal is niet
persé nodig, dus als u iemand kent voor wie het leuk kan zijn om mee
te doen? Laat het ons weten.
Voorafgaand aan het spel gaan we met elkaar eten.
Pastor Gert

Filmavond in De Kapel
Bon Dieu, Claude en Marie Verneuil komen uit
een katholiek gezin uit de grote provinciale
bourgeoisie en zijn beide erg conservatief. Ze
zijn echter wel altijd ruimdenkend geweest.
Maar het was even slikken toen hun eerste
dochter trouwde met een moslim, hun tweede
met een Jood en de derde met een Chinees.
Hun hoop dat hun laatste dochter toch voor de
kerk gaat trouwen wordt versterkt wanneer ze
een brave katholieke jongen ontmoet.
Woensdag 10 april
Inloop om 19:30 uur, de film start om 20:00 uur.
Toegang is gratis. Koffie/thee €1,50
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Inloopochtend en afspraken
Velen hebben het begrepen:
u bent welkom. Tot mijn plezier merk
ik dat u binnenkomt wandelen, elkaar
spreekt en ook komt met concrete
vragen. Fijn. U mag mij ook bellen of
mailen als u een bezoek op prijs stelt.
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Pastor Gert

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.

Kidsgear Children’s Choir
Kidsgear Children’s Choir in De Kapel
Zondag 5 mei zingt en swingt het Kidsgear Childrens Choir bij ons in
de ochtenddienst. Dit Oegandese kinderkoor bestaat uit kinderen en
jongeren in de leeftijd van 8-16 jaar. De groep is afkomstig van de
basisschool Kidsgear en van de middelbare school Hoys College in
Bukomansimbi in Oeganda. Het kinderkoor kwam in 2009 voor het
eerst naar Nederland om een tournee door ons land te maken. In
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2011, 2013 en 2015 kwam het koor opnieuw naar Nederland en nu in
2019 zijn ze dus weer in ons land. Het doel van de tournee is
bekendheid geven aan het werk van stichting UP4S, het werven van
nieuwe sponsors en het inzamelen van geld. Het idee is dat de
kinderen van het koor zingen en dansen voor hun eigen toekomst en
die van hun leeftijdsgenoten in Oeganda.

Paaskaars 2019
Blauwgrijs kruis met beker, druiven
korenaren. Symbolen van brood en wijn.
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Agenda
Agenda
20 maart
3 april
4 april
10 april
14 april
5 mei
8 mei
16 mei
11 mei
25 mei
6 juni

Lezing: Rodrigo van Rutte,
aanvang 19.30 uur zie blz. 26
Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur
Leerhuis in de tuinkamer, aanvang 19.30 uur
Filmavond in De Kapel,
aanvang 20.00 uur zie blz. 9
Concert: Spaans temperament met gitarist Manito
en zangeres Mónica Coronado aanvang 15.00 uur
Dienst m.m.v. Kidsgear Children’s Choir uit Oeganda,
meer informatie op blz. 10
Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur
Leerhuis in de tuinkamer, aanvang 19.30 uur
Voorjaarsmarkt in en om De Kapel, zie blz. 30
Kunst en Tuinroute van 11.00 tot 17.00 uur, zie blz. 34
Leerhuis in de tuinkamer, aanvang 19.30 uur

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
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Van de Diaconie
Collectes Diaconie
13 januari
20 januari
27 januari
3 februari
10 februari
17 februari
24 februari
3 maart

€
€
€
€
€
€
€
€

31,71
33,06
80,80
42,- Werelddiaconaat-Bangladesh
31,65
32,40 Kerk in Actie-Noodhulp Ethiopië
33,75
39,70

Collecte Diaconaat, zondag 17 maart
Verlaat de gevangenis.....en dan? Veel gevangenen willen na het
uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht
blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen
woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met
Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie
gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo
worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een
woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen.
Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke
gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden
in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder
in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen,
ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van deze
collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen.
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Helpt u mee om deze collecte
Collecte Kerk in Actie, zondag 24 maart
Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector
booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen
daarvan mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als
dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of
industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee.
Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we
samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten
jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van
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onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en
begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school.
Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een
nieuw begin kunnen maken op school! Geef in de collecte of maak uw
bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte 40dagentijd. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

Collecte Zending, zondag 7 april
Rwanda 25 jaar na de genocide. In 2019 is het 25 jaar geleden dat
één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De
jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor
haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen
door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in
pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de
afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt
de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren,
of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren
om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet
zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Maakt
u dit werk mede mogelijk? Geef aan de collecte of maak uw bijdrage
over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
40dagentijd. www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
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Bestel gratis het boek Mensen van hoop. Christenen in Rwanda.
via www.kerkinactie.nl/mensenvanhoop
Collecte Zending, Pasen 21 april
Versterk de kerk in Pakistan. Veel christenen in Pakistan voelen zich
kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de
laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben
bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie
bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk
in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via
internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en
theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn
het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training
sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende
kerk in Pakistan? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL
89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Collecte Kerk in Actie, zondag 5 mei
Graag vertellen we u wat meer over het werk van Syrische kerken in
Syrië, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie.
Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Van de
18 miljoen Syriërs zijn 12 miljoen mensen op drift, een groot deel in
Syrië zelf. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken
voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische
kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen
aanklopt. Samen met Kerk in Actie steunen we de kerken in Syrië,
zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen.
Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan.
Syrische kerken zijn inmiddels de grootste hulpverlener in Syrië. Syrië
is voor hulporganisaties moeilijk toegankelijk: zij moeten van de
overheid toegang krijgen tot de getroffen regio’s. Kerken hebben die
barrière niet: zij zijn van oudsher aanwezig in gebieden die voor
andere hulporganisaties niet altijd bereikbaar zijn. Ook zitten ze tot in
de haarvaten van de samenleving. Kerken delen tot in de verste
uithoeken van het land voedselpakketten uit, helpen ontheemden bij
het zoeken naar onderdak of werk en bieden vluchtelingkinderen
onderwijs of psychologische hulp.
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De Syrische Grieks-Orthodoxe Sara Savva vertelt: “De enige gebieden
waar we echt niet kunnen werken, zijn de gebieden die door ISIS
worden gecontroleerd. Maar verder bieden wij overal hulp.
Medewerkers rijden ook naar afgelegen gebieden. Daar vragen ze in
de dorpen wat bewoners nodig hebben. Vaak gaat dat om medische
hulp, om voedsel en water. Ook in vluchtelingenkampen delen we
hulpgoederen uit. Bijvoorbeeld in Hassakeh waar bijna zevenduizend
vluchtelingen wonen en veel kinderen ziek zijn. Wij zorgen voor
schoon water, pompen en medische hulp. In de kuststad Latakia
worden vijfhonderd maaltijden per dag uitgedeeld aan mensen die van
huis en haard verdreven zijn. Zulke keukens willen wij openen in alle
steden waar wij een kantoor hebben.”

Sara Savva werkt bij de Grieks-Orthodoxe Kerk in Syrië. Ze vertelt:
“Miljoenen Syriërs zijn in eigen land op drift. Zij wonen ergens in
kapotte gebouwen, opeengepakt in veilige steden of in
vluchtelingenkampen. Ook wonen veel mensen in gebieden die zijn
afgesloten van de buitenwereld. Soms komt er maandenlang geen
voedsel naar hun dorp. Wij willen ondanks angst en gevaar een teken
van Gods liefde zijn in onze verscheurde samenleving.” Daarom biedt
de Grieks-Orthodoxe Kerk hulp in alle hoeken van het land.
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Sara: “De meeste mensen die wij helpen, willen in Syrië blijven. Zij
willen hun land weer kunnen opbouwen. Overal waar de hulp verschil
maakt, zie je dat mensen nieuw elan krijgen. Een school die weer is
opgebouwd, woonruimtes die provisorisch zijn opgeknapt, een
operatie waardoor iemand weer herstelt van zijn verwondingen – dat
biedt allemaal hoop. En hoop is het belangrijkste dat wij ze kunnen
geven. De meeste mensen die hulp ontvangen, zijn moslim. De
bevolking van Syrië is voor 90 procent moslim en voor 10 procent
christen. Wij zijn er voor iedereen, ongeacht geloof, cultuur of ras. We
verwachten er ook niets voor terug. Mensen hoeven van ons niet naar
de kerk te komen, we verkondigen de Boodschap niet door te
evangeliseren. We delen alleen uit – dat ís de Boodschap van de kerk."
"Bid voor ons.”, zegt Sara. “Ik blijf in Syrië, want ik moet dit doen. Ik
vertrouw erop dat er nieuwe oplossingen komen. Ik weet dat ik niet
moet vertrekken!” Wij vragen uw voorbede voor de mensen die in
Syrië zijn achtergebleven en voor hulpverleners, zoals Sara Savva.
●
●
●
●
●
●
●

voor 329 euro krijgt een gezin een maand lang warme
maaltijden
voor 18 euro krijgt een gezin een pakket babyvoeding
voor 32 euro krijgt een gezin een voedselpakket
voor 75 euro kan een gevlucht gezin een maand lang een kamer
huren
voor 31 euro krijgt een zieke medicijnen
voor 192 euro krijgt een Syrisch gezin een half jaar lang
voedselpakketten
een operatie in Syrië kost gemiddeld 382 euro

Hulp aan kinderen in Syrië. Voor kinderen heeft de hulporganisatie
van de Grieks-Orthodoxe Kerk allerlei activiteiten, zoals
psychologische ondersteuning, theater, tekenen en handwerken.
“Sommige kinderen hebben nooit iets anders meegemaakt dan
oorlog”, aldus de Syrische Sara Savva. “Ze kunnen niet leren omdat
ze getraumatiseerd zijn. Bij de kerk krijgen ze deskundige
begeleiding. Stapje voor stapje zie je hoe ze daar weer kind worden.
De kinderen komen met hun moeder. Terwijl zij spelen praten de
vrouwen op een rustige plek met elkaar. Vaak hebben de vrouwen
thuis te maken met geweld. Het gezin als veilige haven is
kapotgemaakt door de oorlog. Tussen man en vrouw ontstaan
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hierdoor vaak problemen. De vrouwen bespreken met elkaar hoe ze
zichzelf en hun kinderen kunnen beschermen. Voor de mannen zijn er
vak-trainingen. Zij kunnen bijvoorbeeld leren hoe ze een eigen
onderneming kunnen opzetten. Ze kunnen zelf aangeven welk vak ze
willen leren”.
Onze bemoediging en gebed zijn hard nodig
De inzet en financiële steun van onze kerk is van groot belang voor
de kerken in Syrië. Zij kunnen daarmee gezinnen in nood
ondersteunen. Ook ons meeleven en gebed zijn hard nodig. De kerk
in Syrië lijdt. Christenen in Syrië willen getuigend en diaconaal
aanwezig zijn in de regio, waar de kerk 2000 jaar geleden ontstond.
Maar nu zij dagelijks leven onder een onderdrukkend regime, moeten
vrezen voor extremistische groeperingen en hun kinderen niet kunnen
voeden of zelfs zien sterven, vragen zij zich af of zij niet moeten
vluchten. Kerk in Actie laat Syrische kerken voortdurend weten, dat
kerken en christenen in Nederland meeleven en meebidden. Meer dan
ooit hebben christenen in Syrië ons gebed, onze bemoediging en onze
steun nodig.
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkensyrie. Uw
bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak
uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Z00400, thema Versterk de kerk, Syrië. Hartelijk dank!

Kerkdiensten
Alle diensten beginnen om 10:00 uur (of anders vermeld).
Zondag 24 maart

Voorganger:
Organist:
Kerkrentmeester:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Deurdienst:
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Pastor Gert Scholten
Dhr. Andrew Orme
Dhr. Herman Groothedde
Mevr. Tineke Doef
Dhr. Gertjan Kooiman
Dhr. Anne van Zanten
Mevr. Ymke de Boer-Schotsman

Zondag 31 maart

Voorganger:
Organist:
Kerkrentmeester:
Ouderling:
Lector:
Deurdienst:

Ds. Herianne Allewijn uit Landsmeer
Dhr. Wim Broer
Dhr. Hans Hoogervorst
Dhr. Jan Gorter
Mevr. Janneke Ginjaar
Mevr. Jacqueline Hoogervorst

Zondag 7 april

Voorgangers:
Pianist:
Kerkrentmeester:
Ouderling:
Lector:
Deurdienst:

Ds. Hanneke Borst uit Enkhuizen
Dhr. Johan Gootjes
Dhr. Matthijs Beverloo
Dhr. Wiebe de Bruin
Mevr. Mirjam Vlugt
Mevr. Marijke de Jong

Zondag 14 april
Palmzondag

Voorganger:
Organist:
Kerkrentmeester:
Ouderling:
Diaken:
Kinderkerk:
Lector:
Deurdienst:

Ds. Johan Moens uit Breezand
Dhr. Arie Heemsbergen
Dhr. Herman Groothedde
Dhr. Jan Gorter
Dhr. Gertjan Kooiman
Mevr. Alie / Janneke / Dineke
Mevr. Ymke de Boer-Schotsman
Mevr. Ymke de Boer-Schotsman

Witte donderdag 18 april
19.30 uur

Voorganger: Pastor Gert Scholten
Pianist: Dhr. Andrew Orme
Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst

Goede vrijdag 19 april
19.30 uur

Voorganger: Pastor Gert Scholten
Organist: Dhr. Andrew Orme
Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo

Stille Zaterdag 20 april
22.00 uur

Voorganger: Pastor Gert Scholten
Organist: Dhr. Andrew Orme
Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin
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Zondag 21 april
Pasen

Voorganger:
Organist:
Kerkrentmeester:
Ouderling:
Lector:
Deurdienst:

Gemeenteleden
Dhr. Henk Pronk
Dhr. Hans Hoogervorst
Dhr. Wiebe de Bruin
Dhr. Anne van Zanten
Mevr. Jacqueline Hoogervorst

Zondag 28 april

Voorganger:
Organist:
Kerkrentmeester:
Diaken:
Ouderling:
Lector:
Deurdienst:

Dhr. Ton Heijboer uit Hoorn
Dhr. Wim Broer
Dhr. Herman Groothedde
Dhr. Gertjan Kooiman
Dhr. Jan Gorter
Mevr. Janneke Ginjaar
Mevr. Marijke de Jong

Zondag 5 mei m.m.v.
Kidsgear Childrens choir
uit Oeganda

Voorganger:
Organist:
Kerkrentmeester:
Ouderling:
Lector:
Deurdienst:

Pastor Gert Scholten
Dhr. Andrew Orme
Dhr. Hans Hoogervorst
Dhr. Wiebe de Bruin
Mevr. Mirjam Vlugt
Mevr. Jacqueline Hoogervorst

Zondag 12 mei

Voorganger:
Pianist:
Kerkrentmeester:
Diaken:
Ouderling:
Lector:
Deurdienst:

Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle
Dhr. Johan Gootjes
Dhr. Matthijs Beverloo
Dhr. Gertjan Kooiman
Dhr. Jan Gorter
Dhr. Rob Veltman
Mevr. Ymke de Boer-Schotsman
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‘Langs ’s Heren wegen’
Op onze Willibrorduspadwandeling van Utrecht naar Alkmaar kwamen
we onlangs in Heiloo aan. Bij de Roomskatholieke Sint
Willibrorduskerk is op het plein voor de kerk een zogenaamd labyrint
gestraat, naar voorbeeld van het labyrint in de wereldberoemde
kathedraal van Chartres. Dit is de afbeelding ervan. Vaak wordt een
labyrint verward met een doolhof. Een
plek waar je keuzes maakt en
doodlopende wegen tegen komt, zodat
je
terug
moet.
Het
labyrint
daarentegen is een slingerende weg
met omkeringen, die altijd in het
midden uitkomt en langs dezelfde weg
weer teruggaat. Het begin en einde
vallen samen, net als de cirkelgang van
ons leven. In oorsprong is het labyrint
een universeel symbool dat al bekend
is van zo’n 2500 jaar voor Christus.
Binnen de kerk kreeg het labyrint ook een plek toen in de
Middeleeuwen in veel kathedralen een labyrint op de kerkvloer werd
aangebracht als symbool voor de levensreis van een Christen.
Pelgrims volgden die weg in gebed, als een symbolische reis naar
Jeruzalem, waar je in die dagen moeilijk echt heen kon reizen. Ook
bij allerlei levensmomenten en gebeurtenissen als doop, belijdenis,
Advent of Goede Week, werd/ wordt het labyrint gelopen of bij wijze
van boetedoening zelfs gekropen. Wanneer je Goog op de zoekterm
’kerk en labyrint’ zie je dat tal van kerken in de afgelopen jaren
labyrinten hebben aangelegd of tijdelijk een plek hebben gegeven.
In deze tijd is het lopen van een labyrint als een ontdekkingsreis,
waarbij je op zoek gaat naar je diepste kern, naar wat echt van
waarde is, als gelovige mens mag je zeggen naar God… Je kunt op
vele wijzen lopen: alleen of met een groep, feestelijk, gedenkend, als
ritueel, om jezelf ‘uit de knoop te lopen’. Op je pad kom je net als in
je leven vele keerpunten tegen. Soms denk je dat je er al bent en dan
loop je ineens weer ver van het eindpunt, langs de rand en soms denk
je zelfs dat je er nooit komt, zoals dat gaat in het leven van een mens.
Wanneer je een labyrint loopt kun je mijmeren, nadenken over
levensvragen of mediteren aan de hand van een aangereikte
(Bijbel)tekst als Jesaja 41 vers 10 ‘Wees niet bang, want Ik ben bij
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je. Kijk niet angstig achterom, want Ik ben je God. Ik zal je sterken,
Ik sta je bij’ of een frase van Huub Oosterhuis als ‘En niemand valt,
of hij valt in Uw handen. En niemand leeft, of hij leeft naar U toe.’
De bedoeling is dat het labyrint
rustig en aandachtig belopen
wordt. De wandeling door een
labyrint
bestaat
uit
drie
gedeelten: de heenreis staat in
het teken van het loslaten, in het
centrum stel je je open voor het
ontvangen van inzichten en de
terugtocht gebruik je om het
ontvangene een plek te geven
en misschien zelfs plannen te maken met je nieuwe inzichten. En als
je het labyrint hebt voltooid, mag je misschien ervaren: De Weg zelf
is het Doel! En dat is wel een helder inzicht voor Mensen van de Weg,
zoals de oudste naam voor volgelingen van Jezus is.
Wiebe de Bruin

Leerhuis
Ieder maand een avond in de tuinkamer, aanvang 19:30. We zijn over
het algemeen anderhalf uur met elkaar in gesprek. Voor het eerste
semester van dit jaar komen we 4 april, 16 mei en 6 juni bij elkaar.
Van harte welkom, ook als u niet eerder bent geweest.
Pastor Gert

Van de Kerkenraad
Notulen Kerkenraadsvergadering van 30 januari 2019.
Aanwezig: Hans Hoogervorst (voorzitter), Wiebe de Bruin (scriba),
Matthijs Beverloo, Gertjan Kooiman, Jan Gorter, Tineke Doef en
Herman Groothedde, M.k.a. pastor Gert Scholten.
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1/2. Opening en meditatief moment.
De vergadering wordt geopend en de kaars aangestoken. Als
meditatief moment leest Herman het gedicht bij Lied 204 voor: In uw
handen, barmhartige God…
3. Eventuele gedenkwaardigheden.
Jan bericht dat Karel Mioch is overleden. Hij was een markant figuur,
die ook in onze gemeente in erediensten is voorgegaan.
4. Notulen bijeenkomst 3 december 2018.
De notulen van de bijeenkomst van 3 december 2018 worden
vastgesteld. N.a.v. de notulen informeert Gertjan wat onder
dogmatische predikanten wordt verstaan. Geconstateerd wordt dat de
vraag wordt gesteld naar aanleiding van de vermelding in het rapport
van de commissie Doorstart 2030. Het is niet aan de kerkenraad om
het begrip uit dat rapport te definiëren. Tineke meent dat het
belangrijker is om bezig te zijn met hoe nu verder, dan te discussiëren
over dogmatiek.
5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst.
Op de uitnodiging voor de bevestiging van ds. Hans Reedijk als
predikant in de protestantse gemeente Zeevang-Oudendijk wordt
bericht dat onze gemeente hierbij niet aanwezig kan zijn. Er is op 27
december 2018 een mail ontvangen van gemeentelid Dick Groot. Hij
suggereert Doorstart 2030 niet te bespreken na de kerkdienst, maar
hiervoor een aparte gemeenteavond te beleggen. De agenda voor de
avond zou in het kerkblad kunnen worden vermeld. Naar aanleiding
hiervan wordt besproken hoe je voor dit belangrijke onderwerp de
meeste gemeenteleden bijéén krijgt. Oudere gemeenteleden gaan
immers niet zo graag ’s avonds uit. Met een pan soep kan na de dienst
gelegenheid worden geboden om nog even langer te blijven en mee
te denken en praten. Besloten wordt naar de commissie terug te
koppelen hoe de bijeenkomst in te richten. Als datum wordt voorlopig
24 maart gekozen; pastor Gert gaat dan al voor in de dienst. Aan de
commissie wordt gevraagd een delegatie uit de commissie af te
vaardigen om samen met een delegatie van de kerkenraad, bestaande
uit Hans, Matthijs, Gertjan en pastor Gert, de agenda op te stellen en
de wijze van aanpak te bepalen. Van de scriba van de classis HoornEnkhuizen is op 7 januari 2019 bericht ontvangen m.b.t. een
beleidsvormend samenwerkingsverband van de colleges van diakenen
in Oostelijk Westfriesland, een soort van expertisecentrum op het
gebied van zaken waarbij de diaconieën zijn betrokken en die
voortkomen uit de Participatiewet. Er is weinig animo binnen de
kerkenraad om hier energie in te steken. Wiebe meent dat de activiteit
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ook voor onze gemeente belangrijk kan zijn, omdat we zo klein zijn,
maar 1 diaken hebben en zelf de expertise niet bezitten. Hij verklaart
zich –indien nodig- bereid het college van diakenen bij te staan
wanneer beleidsmatige keuzes moeten worden gemaakt. De brief van
de PKN van 22 januari 2019 over het indienen van consideraties m.b.t.
wijzigingen van de kerkorde in eerste lezing, wordt voor kennisgeving
aangenomen. De notulen van bijeenkomsten van de Raad van Kerken
van 5 september en 14 november 2018, de laatste met financieel
jaaroverzicht, worden voor kennisgeving aangenomen. Coby Gorter
heeft de kerkenraad bij brief van 29 januari 2019 bericht dat de
koffieochtend voor ouderen is gestopt per dezelfde datum. De laatste
jaren werd de groep steeds kleiner en kwam de vraag op hoelang de
koffieochtend nog kon blijven bestaan. Het besluit om te stoppen is in
overleg met de groep genomen. De kerkenraad bedankt Coby voor
haar enthousiaste jarenlange inzet sinds 2007. De waardering zal
worden onderstreept met de overhandiging van een bloemboeket. Het
afscheid van Tineke als ouderling van onze gemeente zal plaatsvinden
in de dienst van 24 maart aanstaande. Tineke stelt dat ze
gemeenteleden wel wil blijven bezoeken. De actiepuntenlijst wordt
bijgewerkt. Op 5 mei wordt de dienst muzikaal ondersteund door het
Kidsgear Childrens Choir uit Oeganda.
6. Invulling vacatures.
Er zijn geen mededelingen te doen.
7. Nieuws van pastor Gert.
Pastor Gert heeft i.v.m. zijn afwezigheid een aantal zaken aan het
papier toevertrouwd. Hij stelt voor naast de preekstoel een bord met
kaartjes neer te zetten met namen van gemeenteleden die aandacht
nodig hebben, ziek zijn of bezoek nodig hebben. Pastoraat kan
geconcretiseerd worden door ouderlingen en gemeenteleden die op
de hoogte zijn van ziekte e.d. dit te laten melden. Naast pastor en
ouderlingen is medeverantwoordelijkheid van nog iemand nodig. Over
het project voor jonge gezinnen in Julianadorp is nog niets naders
bekend; de predikant is in Latijns Amerika. In mei komt er weer een
zangmiddag met ‘Liederen van toen en nu’. Jongeren willen graag
meewerken aan bijzondere diensten en ook meedenken over de kerst.
Ook zijn ze in voor een dagje uit. Uitnodigingen aan jongeren in een
persoonlijk gestelde brief. De pastor kan niet bij de bijeenkomsten
van het Convent van predikanten zijn, omdat hij op dinsdag andere
verplichtingen heeft.
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8. Werkgroep pastoraat.
Hierover zijn geen mededelingen te doen.
9. Werkgroep diaconaat.
Er zijn geen mededelingen.
10. Werkgroep beheer.
Matthijs meldt dat het omzetten van een gedeelte van het vermogen
(300.000 euro) in aandelen en obligaties haar beslag heeft gekregen.
Het beheer van dit vermogensdeel is uitbesteed aan de Rabobank. Ter
vergadering wordt een verklaring getekend met de motivatie achter
het besluit. Periodiek wordt de kerkenraad geïnformeerd over de
beleggingsresultaten. Het is niet langer nodig de naamvermelding van
onze PKN gemeente Andijk-Wervershoof te voorzien van de
toevoeging i.w. (in wording), nu ook de Gereformeerde kerk bij de
PKN is aangesloten. De drie ledenlijsten voor verschillende doeleinden
worden samengevoegd tot één.
11. Rondvraag.
Wiebe gaat nog even door als ouderling scriba maar zal dit van jaar
tot jaar bekijken. Tineke stelt voor nieuwe gemeenteleden via de
Bloemendienst welkom te heten in onze gemeente. Hans heeft
genoten van de oecumenische dienst van 27 januari jl. Wat hem
betreft mag zo’n dienst wel vaker worden gehouden.
12. Sluiting
Herman sluit af met het gedicht ‘Gij hebt mij ‘t eerst bemind, o God’
van Sören Kierkegaard (pagina 529 Liedboek).

Koffieochtend voor ouderen
Dinsdag 29 januari hebben we
na
12
jaar
de
laatste
koffieochtend gehad. Al die
jaren hebben we lief en leed
gedeeld met elkaar. In 2007
zijn we begonnen met 12
deelnemers. Samen met Grietje
Laport hebben we veel onderwerpen besproken. In 2012 hebben we
afscheid moeten nemen van Grietje, we hebben haar gemist. Carla
Basjes is toen mee gaan doen, zover haar werk het toeliet schoof ze
af en toe aan in de tuinkamer. We hebben bijzondere gesprekken
gehad, mede door de openheid van de deelnemers. Door
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gezondheidsklachten en overlijden werd de groep steeds kleiner.
Gezamenlijk hebben we nu dan ook besloten om geen koffieochtenden
meer te houden. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de zinvolle
en gezellige ochtenden.
Coby Gorter

Lezing in De Kapel 20 maart
Lezing Rodrigo Rutte
Op 28 februari 2018 is de film ‘Lion’ gedraaid en op 26 september
2018 is Like Father, Like Son vertoond, beiden in De Kapel. Naar
aanleiding van het thema van
deze films komt op 20 maart
2019
Rodrigo
van
Rutte
vertellen over zijn leven.
Rodrigo is geadopteerd en heeft
via het programma Spoorloos
in 2013 zijn biologische moeder
gevonden. Rodrigo neemt u in
het eerste deel van de avond
mee in zijn verhaal hoe zijn
intuïtie hem vertelde dat zijn Colombiaanse moeder niet zijn
geboortemoeder is. Hoe kon hij dit uiteindelijk ook bewijzen? Wat
betekent het voor hem als je niet degene bent die je denkt dat je
bent? Hoe zou zijn leven zijn verlopen als hij niet was verwisseld als
baby in Colombia?
Wie is hij dan wèl?
Rodrigo werd als baby verwisseld met een ander kind.
Spoorloos vond Rodrigo's echte moeder. Bekijk op www.spoorloos.nl
de uitzending van 30 mei 2016 met daarin het fragment vanaf 19.48
minuten. Het tweede deel van de avond zal hij meer vertellen over
hoe hij zijn ‘adoptiegevoel’ beleeft: Je voelt je Nederlands maar je
wordt benaderd als kleurling. Hoe Nederlands voelt hij zich of wil hij
zijn, terwijl zijn DNA, geboorte ouders en eerste paspoort niet
Nederlands zijn. Hoe verloopt het contact met zijn Colombiaanse en
Nederlandse familie?
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Door de reacties op zijn Spoorloos verhaal van voornamelijk
geadopteerden en adoptiefouders is hij er bewuster van geworden dat
het niet zo vanzelfsprekend is om je emoties onder woorden te
brengen en te durven uitspreken. Tijdens de events die georganiseerd
worden door en voor geadopteerden en via de besloten
Facebookgroepen van geadopteerden probeert hij op te vangen wat
er speelt onder de jongeren en ouderen.
Naar aanleiding daarvan is hij in Mei 2018 het project gestart: Pop-up
Museum of Adoption in Den Haag, bestaande uit foto exposities die hij
in bruikleen heeft. Het doel is om de geadopteerde zichtbaar te maken
met zijn verhaal en waarheid. De tweede editie van deze
tentoonstelling is te bezoeken van 18 t/m 31 mei 2019 in het Atrium
City Hall in Den Haag.
De Kapel, Middenweg 48, 1619 BN Andijk
Inloop 19.30 uur - de lezing start om 20.00 uur
de toegang is gratis - koffie en thee €1.50

Kaarten maken in de tuinkamer
We komen aan het eind van het
winterseizoen nog een keer bij
elkaar om kaarten te maken en dat
is op woensdag 3 april. Daarna
houden we een paar maanden
zomervakantie. Ieder is van harte
welkom om mee te doen, om 13.30
uur beginnen we in de tuinkamer.
Na de dienst, tijdens het koffie
drinken is er altijd gelegenheid om kaarten te kopen.
Namens de kaartenmaaksters, Marijke de Jong
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Van de Kerkrentmeesters
Kerk daar sta je.
Met je deuren open,
wagenwijd.
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen.
Voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft,
naar een onbeduidend verhaal
van een naaste om een praatje verlegen.
Kerk blijf daar staan.
Ik geef om
de plek die je biedt.

Kerkbalans 2019
De Actie Kerkbalans in onze gemeente is beëindigd en heeft dit jaar
± €15.500,- opgebracht. Hierbij willen wij u allen heel hartelijk voor
uw bijdrage bedanken, vooral de kerkbalanslopers die door weer en
wind op pad zijn gegaan en dit resultaat mede mogelijk hebben
gemaakt. Op dinsdagavond 12 februari kwamen wij in de tuinkamer
bij elkaar om de antwoordenveloppen in te leveren; bij een kopje
koffie/thee met wat lekkers werden de bevindingen besproken. Wat
opviel was dat verschillende mensen de kerkbalanslopers meedeelden
dat zij het bedrag zelf overmaken; dit is natuurlijk in orde, maar de
antwoordenveloppen werden niet teruggegeven; dit is echter voor mij
belangrijk, omdat ik dan weet wat er toegezegd is en dan kan ik de
toezegging inboeken! Ik hoop, dat dit het volgend jaar beter zal gaan.
De Kerkbalans 2019 heeft een beter resultaat opgeleverd vergeleken
met 2018. Het is duidelijk te zien dat het economisch beter gaat. Het
opgehaalde bedrag was vorig jaar
€12.425,-; ik hoop dat deze positieve trend zich door zal zetten.
Namens het college van kerkrentmeesters nogmaals hartelijk dank.
Matthijs Beverloo
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Collectes Kerkrentmeesters
13 januari
€ 40,20
20 januari
€ 36,65
27 januari
€ 72,05
3 februari
€ 38,75
10 februari
€ 42,85
17 februari
€ 31,70
24 februari
€ 29,45
3 maart
€ 38,15

Planten uit de Bijbel
Palmboom/Palmzondag. Heeft u wel eens een palmboom gezien? Zo
ja, dan weet u dat een palmboom een grote statige boom is met een
kroon van opvallende, waaiervormige bladeren. Het is een boom
zonder takken. Een spreekwoord zegt: Een palm groeit tegen de
verdrukking in. Al krijgt hij nooit regen en staat hij altijd in de felle
zon, een palmboom blijft groeien. Een palmboom blijft ook altijd
groen. Wat is het geheim van de palmboom? Zijn bladeren zijn zo
fantastisch mooi en nuttig dat ze voor veel doeleinden gebruikt
kunnen worden. Ze werden bijvoorbeeld gebruikt bij de dakbedekking
in het Heilige Land. Onder een palmboom kun je in de hete woestijn
ook goede beschutting vinden tegen de zon. Tijdens het
Loofhuttenfeest werd er met palmbladeren gezwaaid. Er werden ook
loofhutten van gemaakt en ook voor vloermatten werden
palmbladeren gebruikt.
Een
palmboom
heeft
een
buitengewoon diep wortelgestel. Net
zo diep als de boom hoog is. Als je in
de woestijn een palmboom zag, dan
wist je: dáár is een oase. De palm
heeft een verborgen bron. Dat is het
geheim van de palmboom. Johannes 12 vers 12-13 ‘De volgende dag
was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze
hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen
ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: Hosanna! Gezegend
hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël’.
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Voorjaarsmarkt
Voorjaarsmarkt in en om De Kapel
Zaterdag 11 mei houden we onze jaarlijkse voorjaarsmarkt. Als
vanouds bieden we weer van alles te koop aan: curiosa, glaswerk,
potten, speelgoed en puzzels, cd’s, enz… Ook de tafels met boeken
staan op u te wachten. Het Rad van Avontuur zal volop draaien met
leuke prijzen. Uiteraard wordt er ook voor de inwendige mens
gezorgd: soep, koffie en thee met iets lekkers erbij. De bloemen staan
weer voor u klaar, aangevuld met fruit, kortom te veel om op te
noemen. In de tuinkamer kunt u kaarten maken onder leiding van
Gerda Gorter. Het belooft weer een gezellige dag te worden en
iedereen is van harte uitgenodigd om langs te komen op zaterdag 11
mei van 10.00 tot 14.00 uur in en om De Kapel.

In verband met deze dag krijgt u een wit tasje, die u kunt vullen met
spulletjes die kunnen dienen voor prijsjes bij het rad van avontuur.
Om u een beetje op weg te helpen, denken wij aan kleine
huishoudelijke artikelen, cadeaubonnen, kleine snuisterijen e.d.; ook
levensmiddelen zoals bijvoorbeeld thee, koffie, cakes en koekjes zijn
van harte welkom! (liever geen wijn of sterke drank!).
Tevens willen wij u vragen of u leuke en bruikbare spulletjes bij ons
langs wilt brengen. U kunt deze inleveren op donderdag 9 en vrijdag
10 mei tussen 16.00 en 20.00 uur in De Kapel aan de Middenweg 48.
Wij denken aan kleine schilderijtjes, beeldjes en antieke spulletjes,
30

die bijvoorbeeld bij u op zolder staan en waarvan u misschien denkt:
dat kan wel een keer opgeruimd worden. Ook serviezen van
aardewerk of porselein zijn welkom. Kunt u zelf de spullen niet
brengen, dan kunt u bellen naar tel. 0228-591594, bij geen gehoor
0228-593200.
Bij voorbaat onze hartelijke dank en graag tot ziens op 11 mei.
Namens het marktteam, Louise Kooiman

Verjaardagen
19 maart

Dhr. C. Smeenk
Sorghvlietlaan 58
1619 XC ANDIJK

geb. 1922

23 maart

Mevr. M.C.K. Dekker
Keizerskroon 78
1619 XM ANDIJK

geb. 1948

25 maart

Mevr. A. de Jong-Zuidema
Klamptweid 92
1619 DL ANDIJK

geb. 1926

25 maart

Mevr. D. Zwier-Minnes
Verpleeghuis St. Nicolaas
Azalealaan 18
1614 SN LUTJEBROEK

geb. 1929

8 april

Mevr. F. Vlam-Waal
Viskuil 4
1619 CC ANDIJK

geb. 1935

8 april

Dhr. R. Venekamp
Molenweg 46
1619 EV ANDIJK

geb. 1938

Dhr. A. de Blank
Dijkweg 100
1619 HA ANDIJK

geb. 1942

17 april
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19 april

Mevr. C. Boeijer-Kamminga
Sorghvliet 1 - 10
1619 XC ANDIJK

geb. 1927

23 april

Dhr. D.J. Groot
Kerkepad 26
1619 AE ANDIJK

geb. 1945

29 april

Mevr. L.W. Veltman-Moriën
De Gouw 2 K 002
1693 DC WERVERSHOOF

geb. 1942

Breek de Week!
Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!”
Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op
donderdag 9 mei. De maaltijd vindt plaats in
‘de Lichtboei’, Hoekweg 12. Dan kunt u weer
genieten van een lekker drie gangen menu.
U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18
uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 6,-.
U kunt zich opgeven vanaf dinsdag 23 april
via breekdeweekandijk@gmail.com of bij
Gerda Gorter (tel. 592594) of Sjanni de Vries
(tel. 720179). U kunt zich opgeven tot 4 mei.
We hanteren geen “vaste gastenlijst” meer, dus opgave is echt
noodzakelijk. Bel op tijd, want vol is vol. Als vervoer een probleem is,
lossen we dat op. Samen eten is gezellig!
Gerda Gorter, Sjanni de Vries, Clementine Bultsma, Annet Kwantes
en Jacquelien Vriend
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Ingezonden stukken
Generale Synode 2018
Korte impressie van de Generale Synode op 15 en 16 november 2018.
Vorige week sprak de generale synode over o.a. het geloofsgesprek,
migratie (?) en huwelijk en levensverbintenissen. Het Eindrapport
‘Kerk 2025’ van het Generaal College voor de Kerkorde: de laatste
puntjes worden op de i gezet. Beproeving Liedboek: Het
evaluatieproces zal in de april vergadering met een definitief besluit
worden afgesloten. Nota tijdelijke aanstellingen predikantswerkzaamheden: de uitkomsten zullen later duidelijk worden (te
technisch). Inhoudelijke agendapunten:
1. Geloofsgesprek met de bijbel als uitgangspunt; De Bijbel in het
Midden. Er werden echt bruikbare handreikingen voor het gesprek
gemist, wordt vervolgd.
2. Gesprek over ’Mozaïek van kerkplekken’. Dit onderwerp is (ook)
nog sterk in ontwikkeling. Een voorproefje dus. Er zijn nog veel
predikanten huiverig voor pionieren, mede in het licht van besluiten
over ambten, sacramenten en verbinding tussen deze nieuwe vormen
van kerk-zijn en de vertrouwde gemeente-vorm (met uitzondering
van het elan dat hoort bij het pionieren). Opmerking: laat vernieuwing
niet stollen in bekende structuren! Er volgen gespreksavonden in
diverse plaatsen in het land.
3. Discussie rond Huwelijk en Levensverbintenis. Dit heeft via de
media de meeste aandacht getrokken, en er verandert niets. De
gemeenten gaan zelf over zegenen c.q. inzegenen.
4. Quo Vadis, notitie over Studenten- en Koopvaardijpastoraat. Er
wordt gekozen voor een kwalitatieve benadering, een flexibele
organisatie en een vraag-gestuurde inzet van studentenpastores
(vraag blijft hoe de kwaliteit wordt of zal worden gemeten
(evaluatiecriteria?)). Bekostiging blijft 20% plaatselijke gemeenten,
80% solidariteitskas. Voor overige activiteiten kan geen beroep meer
worden gedaan op de solidariteitskas. (verschraling!?) Vergelijkbaar
werd besloten inzake de voorstellen voor een duurzaam
koopvaardijpastoraat. De dienstenorganisatie zal de mogelijkheden
onderzoeken voor samenwerking met werkgeversorganisaties,
welzijnsfondsen die onder cao-afspraken vallen en de Nederlandse
Zeevarenden Centrale. (Ingezonden door de scriba van de classis HoornEnkhuizen)
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Kunst en tuinroute 2019
Zaterdag 25 mei is er weer een Kunst en tuinroute in Andijk.
Al heel wat jaren vindt dit evenement plaats in ons mooie dorp, waar
veel mensen in het bezit zijn van een prachtige tuin. Ook zijn er in
ons dorp heel veel creatieve mensen die mooie kunstwerken maken.
Deze combinatie, een prachtige tuin en de mooie kunst door mensen
gemaakt, maakt dat de Kunst en tuinroute elk jaar een groot succes
is. Daarom wordt er dit jaar weer een Kunst en tuinroute
georganiseerd.

Bent u in het bezit van een mooie tuin of bent u creatief en wilt u dit
delen met de bewoners van Andijk, dan hopen wij dat u mee wilt doen,
zodat we een geslaagde dag met elkaar mogen beleven. Bent u
creatief, maar hebt u geen tuin om dit in te laten zien, dan zoeken wij
voor u een geschikte tuin.
De Kunst en tuinroute begint om 11.00 uur tot 17.00 uur.
U kunt zich opgeven tot maandag 1 april via:
Kunstentuinroute@gmail.com
Voor inlichtingen Rimi de Vries, tel. 0228-593531
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Stichting Leergeld
Deze stichting is opgericht op 27 april 2006 onder de naam: Stichting
Leergeld Hoorn
en omstreken. De Stichting is operationeel sinds 1 september 2007
na een grondige voorbereiding. Per 1 november 2011 is de naam
gewijzigd in Stichting Leergeld West-Friesland.
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van
kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze
kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4
tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten.
Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van
onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes,
muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging.
Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij
opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde
krijgen.
Met een toename van bijna 100 kinderen heeft Leergeld ook in 2018
weer meer kinderen kunnen helpen. Voor 926 kinderen hebben wij
bijna 2200 betalingen verricht.
Gemiddeld € 199,50 per kind.
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Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente

Andijk-Wervershoof
Middenweg 48, 1619 BN Andijk,  596778

Pastor drs. Gert Scholten,
tel: 06 53752627
e-mail: gwscholten@ziggo.nl
Dagelijks bestuur
Voorzitter
Scriba
Diaken

Dhr. H. Hoogervorst
Nieuwe Dijk 36, 1693NX Wervershoof
info@kwekerijnieuwevaart.nl
Dhr. W.H. de Bruin
Viskuil 56 1619AV Andijk
wiebedebruin@gmail.com
Dhr. G. Kooiman
Dijkweg 229
1619 JB Andijk
kooiman29@zonnet.nl

585576

591379

593792

Kerkrentmeesters

Dhr. H. Hoogervorst
Dhr. M. Beverloo
Dhr. H. Groothedde

Ouderlingen

Dhr. J. Gorter
Dhr. W.H. de Bruin

592957
591379

Diaken

Dhr. G. Kooiman

593792

Mevr. L. de Jong
Kaagweg 11, 1693 GC Wervershoof
rekening: NL55RABO0368958159
Dhr. J. Gorter
jangorter58@gmail.com
Dhr. J. Gorter
Dhr. H. van Dokkum
Dhr. R. Dijkstra
Mevr. C. Gorter
jangorter58@gmail.com
Fam. de Greeuw
Dijkweg 80

583758

Administratie
Diaconie
Koster
Redactie

e-mail:
Algemeen bezorger
Rabobank

NL14RABO0302407294
Prot. Gem. Andijk–Wervershoof
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585576
06-55764285
592447

592957
592957
592970
597466
592957
591965

