
Gedicht binnenkant 

 

Avondgebed 

 

Mijn ochtend, mijn middag, mijn avond, 

ik vouw ze op.  

 

Dat het rumoer in mij zelf 

langzaam wegsterven mag. 

Dat met de troostende geluiden 

die de watervogels maken 

ook de slaap zal komen. 

 

Ik nestel me, trek de nacht over me heen. 

 
Corrie Kopmels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: R. Dijkstra - mei 2018  Robbenoordbos - krentebloesem.  
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37e jaargang nummer 3 

18 mei 2019 

 

Voorwoord 
 

Een zondagmiddag bij de Gereformeerde Gemeente 

Verschillende keren bezoek ik op de zondagmiddag, nadat ik ’s 

morgens in onze Kapel geestelijk voedsel heb genoten, de kerkdienst 

van de Gereformeerde Gemeente in de Klopperstraat te Enkhuizen. 

Aan het Bijbelse gebod van de sabbatsheiliging wordt door mij grote 

waarde gehecht en omdat onze zusters en broeders van deze 

kerkgemeenschap hier ook zo over denken, heb ik enige tijd geleden 

besloten om op de zondagmiddag hun kerkdienst met een bezoek te 

vereren. Om deze dienst daadwerkelijk bij te wonen moet ik om vier 

uur in het gebouw aanwezig zijn, want op dat uur begint de dienst en 

wordt door de koster – die dezelfde achternaam draagt als ik – de 

deur gesloten. Het is aan te bevelen om tijdens dit bezoek nette kleren 

te dragen, want de gelovigen zijn gekleed in zondagse kleren. Voor 

de dames is hierbij tevens een hoofddeksel gebruikelijk. Onder de 

jonge dames zijn er verschillenden die hier op een frivole wijze gebruik 

van weten te maken. In vergelijking met diensten van andere 

kerkgenootschappen worden deze kerkdiensten namelijk door 

opmerkelijk veel jongeren bezocht. Een reden hiervoor kan zijn, dat 

de orthodoxie in onze snel veranderende samenleving voor de jeugd 

meer zekerheid biedt dan de vrijzinnige leer. 

Voordat de dienst begint verschijnen, samen met de dominee, de 

mannen in zwarte pakken om plaats te nemen in de 

kerkenraadsbanken. De strenge heren van de kerkenraad - in 

werkelijkheid vriendelijke en serieuze mannenbroeders. De ouderling 

van dienst schudt de dominee, alvorens deze de preekstoel betreedt, 

de hand en de dienst kan officieel beginnen. De intochtspsalm wordt 

gezongen en na het stil gebed, het aanvangswoord en de groet van 

de dominee neemt de ouderling van dienst staande achter de 

lessenaar het woord. Hij leest verstaanbaar voor de gemeente de 

geloofsbelijdenis, de schriftlezing en een hoofdstuk uit de Dordtse 

Leerregels. Hierna volgt het gebed van de dominee om verlichting van 

de Heilige Geest.  
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Na dit gebed wordt een psalm gezongen en vervolgens wordt er drie 

keer gecollecteerd. Tijdens deze collecten maken meerdere 

gemeenteleden van de situatie gebruik om perpermunt rond te delen. 

Hoewel ik hier geen behoefte aan heb, accepteer ik de mij vriendelijk 

aangeboden pepermunt. Omdat de zondagmiddagdienst in het teken 

staat van de Heidelbergse Catechismus leest de dominee dat deel van 

de catechismus – zondag genaamd – dat in de prediking behandeld 

wordt. In zijn preek laat de predikant duidelijk merken dat hij in het 

geloof achter zijn woorden staat. Hoewel enige malen zijn Bijbeluitleg 

niet correspondeert met wat ik tijdens mijn ‘liberale’ theologie studie 

heb geleerd, is zijn boodschap voor mij zeer leerzaam. Wanneer de 

predikant het grootste deel van zijn meditatie voltooid heeft, wordt er 

een psalm gezongen waarvan de tekst betrekking heeft op de preek. 

Na gezongen te hebben delen verschillende gelovigen voor de tweede 

maal pepermunt uit en onder het genot van deze lekkernij horen zij 

het vervolg van de meditatie. Na het “amen” volgen de dankzegging 

en de voorbeden. Vervolgens wordt het slotlied gezongen en spreekt 

de dominee de zegen uit. De predikant verlaat nu de kansel en de 

oudeling van dienst reikt hem de hand, ten teken dat de kerkenraad 

de prediking bevestigt. Samen met de kerkenraadsleden verlaat de 

dominee nu de kerkzaal, waarna de gelovigen gezegend de kerk 

verlaten. Als volgelingen van ds. J. Geelkerken (1879 – 1960) zullen 

velen van ons zich niet kunnen vinden in de orthodoxe en letterlijke 

uitleg van de Bijbel, zoals dat in de Gereformeerde Gemeenten 

gebeurt. Maar dan moeten wij niet vergeten dat juist hun leer, 

verwoord in de Heidelbergse Catechismus, aan de wieg staat van de 

reformatie uit de zestiende eeuw. Ook onze voorouders hebben dit 

geloof beleden. Velen van ons zullen zich uit hun jeugd de 

gereformeerde pepermuntcultus zeker herinneren. 

 

Gertjan Kooiman  

 

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m 

donderdag 27 juni 2019 >>> jangorter58@gmail.com 
 

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

Meditatie Pinksteren 

Niet leuk, wel beter.  

Jezus kondigt zijn afscheid aan. Ik ga heen om jullie een plaats te 

bereiden. Maar hoe moet dat dan? Straks zijn we alleen. Alleen in een 

wereld als een toren van Babel: verdeeld, verscheurd, gewelddadig. 

Thomas spreekt het uit: “Wij weten niet eens waar U naar toe gaat. 

Hoe moeten wij dan de weg daarheen weten? Toon ons dan ten minste 

de vader!” Verwarring, twijfel, ontzetting. Hij gaat weg! Hij die van de 

Vader is uitgegaan, gaat naar de Vader terug. Het is niet gemakkelijk 

om midden in het leven, waar je met zoveel dingen tegelijk bezig kunt 

zijn, om dan de weg te vinden. Dat hebben de discipelen ervaren. Dat 

ervaren wij zelf ook. Soms lijk je bijna argeloos, zonder zorgen en vol 

zelfvertrouwen onderweg te zijn, totdat je stil wordt gezet. Vroeg of 

laat gaat dat gebeuren. Zijn er omstandigheden die maken dat je gaat 

nadenken. Moet nadenken. 

 

 
 

‘Lieve leerlingen’, zegt Jezus, ‘Ik snap het. Het is niet leuk, maar wel 

beter…’ Want nu kan de Trooster komen. En alles wat ik jullie heb 

gezegd en geleerd zal je weten. Want het is in je hart gelegd. Ik laat 

jullie niet als wezen achter.’ Maar ze hebben tijd nodig, om dit alles 

bewust te worden. Om het echt te laten indalen. Het is nu eenmaal 

niet anders. Tussen Pasen en Pinksteren liggen vijftig dagen. 

Pinksteren, Pentacost betekent gewoon vijftigste dag. Volgens de 

Handelingen van de Apostelen werd na de dood van Jezus aan zijn 

leerlingen een tijd van vijftig dagen voor bezinning gegund voordat de 



6 

  

Geest over hen werd uitgezonden. Ik denk dat in die vijftig dagen de 

Geest misschien wel meer werkzaam is geweest dan ooit. Want het is 

immers een omslag van jewelste om tot het inzicht te komen, dat jij 

nu zélf aan de beurt bent. Jij moet verder. Jij bent, zeg maar, 

volwassen geworden en moet je eigen boontjes gaan doppen. Dan 

moet er nog heel wat worden overwonnen. In Handelingen lezen we 

dat, áls het dan zover is, de Geest niet meer is te stuiten. Dan kan 

het oogsten (Pinksteren is oorspronkelijk het – joodse - feest van de 

oogst) beginnen. Pinksteren wordt wel de geboortedag van de Kerk 

genoemd. De Kerk, niet als machtsinstituut met Babylonische 

spraakverwarring, maar de Kerk als Lichaam van Christus, zetel van 

de gaven van de heilige Geest. Zo is de Kerk ontstaan, zo is de kerk 

bedoeld, zo zijn wíj bedoeld als delend in dat Lichaam van Christus, 

elk met haar/zijn eigen gaven. Zo zijn we allemaal ‘in Christus’, in zijn 

Geest, brengers van vrede, sprekend in Gods taal van liefde en 

gerechtigheid. Zo zijn we allemaal ‘volwassen geworden’.  

 

En dan kan ook vandaag het wonder gebeuren dat mensen elkaar 

werkelijk verstaan, niemand uitgezonderd. Dan wordt ook onder ons, 

hier in Andijk, op nieuwe wijze Kerk geboren. Dat de Geest ook over 

ons zal komen en ons zal vervullen en sterken.  

Ik vond een mooie Pinkstertekst, waarmee ik graag wil besluiten:  

 

GEEST DIE ONS TOT LEVEN WEKT…  

 

Zij is levensadem, overweldigende stortvloed, krachtige wind, levend 

water, verterend vuur. 

 

Waar zij voorbijkomt gooit zij alles ondersteboven, daar ontkiemt iets 

nieuws, ontstaat nieuw leven.    

 

De Geest is een scheppende geest. Zij spréékt niet alleen, zij handelt.  

Niet alleen in ons, maar in het leven van de wereld. 

 

De Geest die tot leven wekt laat zich niet gevangen zetten binnen 

bepaalde grenzen. Nergens kan men haar de toegang ontzeggen.  

Overal gaat zij ons voor, en altijd weer zorgt zij voor verassingen.  

 

Zij doet het vuur oplaaien in ons hart en draagt het Evangelie uit op 

de wegen van de geschiedenis. 
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Zij bezoekt het diepste van de ziel en vervult het heelal, op de wijze 

van gist, om gerechtigheid en vrede naderbij te brengen. 

 

De Geest is niet te koop, een mens kan hem alleen in alle eenvoud 

ontvangen. Zij woonde heel krachtig in Jezus, die haar aan ons 

meedeelt.  

 

Pastor Gert 

 

 

Van de Pastor 
 

Soms zijn er van die 

gestresste, overbezette 

avonden. Op mijn werktafel 

ligt een boekje open van 

Anselm Grün, therapeut en 

monnik. Titel: ‘Innerlijke 

vrijheid’. Ik moest dat ter 

voorbereiding van een 

workshop nog lezen. Maar 

ja, er liggen nog zoveel 

boeken te wachten. Dus ik ging met tegenzin lezen. Met een gevoel 

van verplichting. Ik las over ‘vrijheid die je binnenin ergens hebben 

moet om bestand te zijn tegen de toestanden om je heen. Een stille 

plek, een aanwezigheid, een mysterie.’ Grün biedt in het boekje een 

methode om binnen in jezelf, innerlijke zekerheid, gelatenheid en 

vrijheid te vinden, om uiteindelijk met je eigen diepste verlangen in 

aanraking te komen. In dit boek beschrijft Anselm Grün dit soort 

wegen naar de plek van stilte en rust in het eigen leven. Hij 

presenteert deze als kansen voor spirituele groei en menselijke rijping 

in het gewone leven. Toen gingen mijn ogen open. Waarom laat ik mij 

beheersen door ‘de omstandigheden’. De drukte? Waarom mijn kop 

gek laten maken door het nieuws dat nou eenmaal kickt op zwart en 

slecht spreken van anderen. Het meeste nieuws komt niet in de krant. 

Het meeste nieuws is namelijk goed. Anders was het geen leven hier 

op aarde. Kinderen, mooi weer, gezondheid, een huis, vrienden, 

muziek, je dagelijks brood. Dat geeft zin, maakt vrolijk en zet je in 

vuur en vlam. Maar dit besefte ik pas weer opnieuw na het lezen van 

dat boekje. Achteraf. Omdat het nodig bleek eerst te leren danken en 

kijken. Te leren verwonderen.  



8 

  

Met Pinksteren kleuren de kerken rood. Zeven weken na Pasen: pink, 

vijf, vijftig. Zeven maal zeven dagen plus een sabbat. Het van origine 

joodse oogstfeest. Dat is ons Pinksteren geworden. Het feest van 

vuur.  En we gedenken dat de Geest ons geestelijk en feestelijk met 

elkaar verbindt. Dat hoe dieper je gaat en hoe persoonlijker je wordt, 

we steeds meer van elkaar weg hebben. Dat er lagen zitten die ons 

met elkaar verbinden. Met Pinksteren ontdekken we weer: Hij is hier. 

Met vuur en vlam, op aarde zoals in de hemel. In jou en in mij.  

 

Pastor Gert 

 

 
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. 

 

 

Dauwtrappen 
 

Dauwtrappen bij de Koopmanspolder  

op Hemelvaartsdag 30 mei 2019  

Nu het waterpeil in de Koopmanspolder is opgezet, is er weer een 

groot aantal vogels in de polder aanwezig. Er zijn bijzondere vogels 

zoals grutto, wintertaling en slobeend gespot. Er is eigenlijk geen 

mooier tijdstip van de dag dan het moment van de dageraad. Eerst 

het langzaam oplossen van het duister. Daarna het oplichten van de 

hemel. En dan is er (hopelijk) de felheid van de eerste zonnestralen 

die zich aandienen en de bewolking zo mooi van onderop belichten. 
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En vervolgens de majestueuze klim van de zon langs horizon. De 

warmte van de eerste zonnestralen op je gezicht. 

Koopmanspolder foto: Jelle Doef 
 

Van het duister naar het licht. Een mooier symbool van Hemelvaart is 

er niet. Als je dit alles wilt meemaken kom dan vroeg uit de veren op 

donderdag 30 mei. We verzamelen om 4.15 uur op de 

parkeerplaats achter de dijk bij De Vooroever. U gaat de dijk 

over bij Dijkweg 390, 1619JN Andijk, (restaurant Dijkhuis). We 

maken dan een prachtige wandeling van ongeveer 3 km onder leiding 

van Roel Doef. Hij zal soms iets vertellen over de ontwikkelingen van 

het IJsselmeer, de polder, maar ook over de vogels en de natuur. Er 

is volop ruimte voor stilte, maar ook voor zomaar een gesprekje met 

een mede wandelaar. Na de wandeling bent u in de gelegenheid om 

in De Kapel, Middenweg 48, Andijk te ontbijten, kosten €3,50 per 

persoon. Voor de wandeling hoeft u zich niet aan te melden, voor het 

ontbijt kunt u zich tot woensdag 29 mei 19.00 uur opgeven. 

Informatie: tel 0228-593200, 06-37649695 of 

r.doef@quicknet.nl   

We verzamelen bij de parkeerplaats achter de dijk (bovenaan de foto). 

mailto:r.doef@quicknet.nl
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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 
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Jongeren 
 

Wij hebben, voorafgaande aan de Paaswake, met een groep van tien 

jongeren uit onze gemeente meegedaan 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. We hebben het – niet bepaald makkelijke – spel 

gespeeld en uiteindelijk het mysterie rondom de arrestatie van Jezus 

opgelost. De Paas Challenge is een soort escaperoom spel waarin we 

als groep verschillende raadsels moesten oplossen. Voorafgaand aan 

het spel hebben we met elkaar gegeten.  

 

Pastor Gert 
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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.  

 

 

In Memoriam  
 

Dirkje Zwier – Minnes 

 

* 25 maart 1929 - * 30 maart 2019 

 

Vijf dagen na het vieren van haar 90ste verjaardag is mevrouw Zwier 

overleden. Op vrijdag 5 april 2019 hebben wij afscheid van haar 

genomen tijdens een dienst in het uitvaartcentrum te Wervershoof. In 

mooie woorden is zij door kinderen en kleinkinderen herdacht. Pastor 

Gert Scholten leidde de plechtigheid en Andrew Orme begeleidde de 

liederen op het orgel. Aansluitend is zij in besloten kring gecremeerd. 

Haar kinderen herinneren haar als een sterke vrouw. Daarom ook was 

er veel herkenning in de lezing uit het boek Spreuken. In hoofdstuk 

31 gaat het over ‘Lof op de sterke vrouw.’ ‘Haar waarde gaat koralen 

ver te boven. Op haar vertrouwen haar man en haar kinderen, zij 

werkt met vaardige handen, zij is wijs en vriendelijk.’  Mevrouw Zwier 

was een meelevend lid van onze gemeente. Zij nam een aantal jaren 

deel aan de Koffieochtenden. Daaraan bewaarde zij mooie 

herinneringen. De meditatie eindigde met de woorden: 

 

“Bijbels gesproken eindigt het leven niet bij de laatste ademhaling. 

Pas als je naam niet meer geroepen wordt, ben je er niet meer. Nu 

gaat het prachtige verhaal dat uw naam, de naam van jullie moeder 

en oma, Dirkje Zwier-Minnes, geschreven staat in de palm van Gods 

hand. Dat is mooi. Zeker vandaag, zeker nu voor u allen: Haar leven 
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reikt over de dood heen, ook naar u toe. Want ze kan worden 

geroepen in tijd en eeuwigheid. 

Met de woorden van Hanna Lam, die jullie moeder, schoonmoeder en 

oma zo hebben getroost en waarmee zij jullie – over de dood heen – 

wellicht kan troosten:“Zij wordt niet vergeten. Maar zij is in een ander 

weten.” 

In tastend geloof spreek ik uit dat zij bij God mag wonen,  

daar waar geen pijn kan komen. Zij is in het licht, is vrij.” 

 

Moge het zo zijn.  

 

 

Agenda 
 

Agenda 

25 mei  Kunst en Tuinroute van 11.00 tot 17.00 uur, zie blz. 20 

30 mei  Dauwtrappen, zie blz. 8 

  6 juni Leerhuis in de tuinkamer, aanvang 19.30 uur 

13 juni  Andijker Jaarmarkt, zie blz. 21 

  8 sept. Startzondag 

25 sept. Filmavond: ‘Still Alice’ 

13 okt. Themadienst: De Mantel 

13 dec. Kerstmiddag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kidsgear Children’s Choir op 5 mei in De Kapel 
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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 
 
 

 

 

Adres 
 

Nora Veltman is een poos geleden lelijk gevallen en nu het gips eraf 

is moet ze opnieuw leren lopen, voor revalidatie woont Nora tijdelijk 

in Nicolaas. 

   

Haar adres is: Mevr. Veltman-Moriën 

 Nicolaas 

 Afdeling Kadijk, kamer 103  

 Azalealaan 18 

 1614SN Lutjebroek 

  

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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Van de Diaconie 
 

Collectes Diaconie 

10 maart  € 22,25 Kerk in Actie 

17 maart  € 26,45 Diaconaat 40 dagentijd  

24 maart  € 35,60 Kerk in Actie India 

31 maart  € 24,75 

  7 april  € 39,75 Zending Rwanda 

14 april  € 28,90 

18 april  € 17,50 Witte donderdag 

21 april  € 57,60 Pasen, zending Pakistan 

29 april  € 34,55 

  5 mei   € 87,-   Kidsgear Children’s Choir 

 

 

Collecte Pinksterzending 9 juni 

De Bijbel voor iedereen! In de Chinese provincie Yunnan wonen 

800.000 christenen waarvan 85% tot etnische minderheidsgroepen 

behoren. Veel van deze etnische minderheden hebben geen Bijbel in 

hun eigen taal. Ze hebben slechts een Han-Chinese vertaling van de 

Bijbel tot hun beschikking. Een van die groepen is de Witte Yi, een 

groep van 67.000 mensen, waarvan 60% christen is. Voor hun geloof, 

maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang 

dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Vijf leden van een 

lokale gemeente werken aan de vertaling van de Bijbel. Het Nieuwe 

Testament is al af. Ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij  

1 Samuel aangekomen. Kerk in Actie steunt naast de Bijbelvertaling 

voor de Witte Yi ook een alfabetiseringsprogramma voor hen. Met uw 

bĳdrage aan deze collecte maakt u het mogelĳk dat ook de overige 

boeken van het Oude Testament vertaald worden en steunt u 

wereldwĳd zendingsprojecten van Kerk in Actie. Helpt u mee om deze 

collecte tot een succes te maken! 

 

 

Collecte Kerk in Actie, zondag 23 juni 

Bouwen aan vrede in Nigeria. De verhouding tussen christenen en 

moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko 

Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer 

toegenomen. De organisatie Justice Peace and Reconciliation 

Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, werkt in 50 dorpen 

samen met de bewoners aan vrede, verzoening en ontwikkeling.  
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JPRM laat mensen in gesprek gaan over vrede en gerechtigheid. De 

organisatie helpt de inwoners om samen te werken om hun 

levensomstandigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld door gezamenlijk 

een waterput te slaan of een weg aan te leggen. Volwassenen kunnen 

bovendien bij JPRM terecht om te leren lezen en schrijven. Ze zetten 

samen spaargroepen op. Deze samenwerking blijkt effectief: het 

verbindt christenen en moslims. Dorpsbewoners stappen over hun 

verschillen heen. Ze voelen nu saamhorigheid en vertrouwen in plaats 

van wantrouwen en vooroordelen. In de 50 dorpen waar JPRM actief 

is, is het veiliger geworden. Bovendien is er meer welvaart en 

ontwikkeling, waar alle bewoners van profiteren.  

We bevelen deze collecte van harte bij u aan! 
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Kerkdiensten 
 

Alle kerkdiensten beginnen om 10:00 uur 

 

 
Zondag 19 mei Voorganger: Drs. Janneke Ploeger uit Winkel 
                Organist: Dhr. Piet Spoelstra 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Dhr. Anne van Zanten 
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 

 
Zondag 26 mei Voorganger: Ds. Nicoline Letteboer uit Julianadorp 
 Organist: Mevr. Cilia Koenis-Gerdes 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Lector: Mevr. Mirjam Vlugt 
 Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 

 

 
Zondag 2 juni Voorgangers: Pastor Gert Scholten 
                Organist: Dhr. Andrew Orme 
   Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
              Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 
Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 

 
Zondag 9 juni Voorganger: Pastor Ton Heijboer uit Hoorn 
Pinksteren Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 
 Lector: Mevr. Janneke Ginjaar 
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 

 
Zondag 16 juni Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 
 

Ouderling: Dhr. Jan Gorter 
Lector: Dhr. Rob Veltman 

 Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 
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Zondag 23 juni Voorganger: Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer 
 Organist: Dhr. Chris Kooiman 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Lector: Mevr. Dineke de Bruin 

 

 
Zondag 30 juni Voorganger: Ds. Burret Olde uit Zaandam 
                Organist: Dhr. Chris Kooiman 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 
 Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 

 
Zondag 7 juli Voorganger: Pastor Gert Scholten 
Avondmaal Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Mevr. Janneke Ginjaar 
 Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 

 
 

Zondag 14 juli Voorganger: Drs. Carla Fredriks uit Enkhuizen 
                Organist: Dhr. Henk Pronk 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Lector: Mevr. Dineke de Bruin 
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 
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‘Langs ’s Heren wegen’ 
 

Tussen de tien gekste straatnamen 

van Nederland staat op nummer 7 

‘Tussen Hel en Vagevuur’ in 

Enkhuizen. Vanaf de Dijk, net even 

voor de Drommedaris loop je zo de 

steeg in die uitkomt op de 

Zuiderhavendijk. Voor de oorsprong 

van de naam moeten we terug naar 

de zeventiende eeuw, toen 

straatnamen nog ontstonden in de 

volksmond. Enkhuizen beleefde haar 

bloeitijd met zelfs een eigen kamer 

van de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie, en was belangrijker dan 

Amsterdam! De naam zou zijn 

ontleend aan de Hel en ’t vagevier 

Herberg, gebouwd in 1527. De stad 

had toen te maken met de katholieke 

geloofsleer. Volgens het Rooms 

Katholicisme is het vagevuur een 

tussentoestand waarin de zielen van mensen die gestorven zijn in 

vriendschap met God, zonder dat ze volledig zuiver zijn, gereinigd 

worden zodat ze alsnog de hemel kunnen binnengaan. Het is als het 

ware een vuur dat de zielen van mensen schoonveegt van zonden die 

vergeven kunnen worden. Het is wel duidelijk dat uit de Hel geen 

ontsnappen meer mogelijk is! Dat weten we van het verhaal van de 

rijke man en de arme Lazarus. Er wordt wel eens gesuggereerd dat er 

sprake zou zijn geweest van twee herbergen. Hoe het ook zij, het was 

kennelijk een verdorven plek daar bij de havens. De herbergen zijn 

aan het eind van de zestiende eeuw gesloopt, maar de naam is blijven 

leven tot de dag van vandaag en vastgelegd op een straatnaambordje. 

Overigens was in deze omgeving aan de Dijk/de Oude Haven ook nog 

de herberg Paradijs waar zalig geestrijk vocht kon worden gedronken, 

want gewoon water drinken was in die tijden een ongezonde en 

riskante bezigheid. In de Boerenhoek is een straat die Hemeltje heet 

en ook een Heiligeweg…  

 

Wiebe de Bruin 
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Kunst- en tuinroute 2019 
 

Het is ieder jaar weer genieten van fraaie tuinen, prachtige 

kunstuitingen, interessante verzamelingen. En van elkaar natuurlijk. 

Want de route staat ook garant voor leuke ontmoetingen met andere 

mensen. Ook dit jaar laten veel Andijkers anderen meegenieten van 

dat waar zij zelf ook zo van genieten: van hun tuin, van hun hobby, 

van hun creativiteit en muzikaliteit. Zij stellen hun huis, tuin of atelier 

open voor bezoekers en bieden zo een boeiende route met veel tuinen, 

verzamelingen, exposities, muziek en zang, creaties van glas, karton, 

klei, hout, metaal enzovoort. Ook diverse museums zijn open deze 

dag. 

 

 
 

Zaterdag 25 mei 

Dit jaar staat de route gepland op zaterdag 25 mei. Route open van 

11.00 tot 17.00 uur. Er kan gestart worden op 4 plaatsen: de R.K. 

Kerk, Bangert 26, De Kapel, Middenweg 48, de Gereformeerde Kerk, 

Middenweg 4 en op Hornpad 2 bij de familie Groot. Deelname is 

gratis en u krijgt een kaart van Andijk mee met daarop informatie 

wat waar te zien en te beleven is. De locaties zijn herkenbaar aan 

vlag en gele wimpel. Kom en geniet mee! Tot ziens! 
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Expositie in De Kapel 

Uit de verzameling van Jolanda Alles zijn er geborduurde schilderijen 

te zien. 

Hessel de Greeuw is er met zijn foto’s van de Andijker gemeenschap. 

Willem Roes laat zijn verzameling reclamepennen zien. 

 

 

Leerhuis 
 

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 16 mei en 6 juni nog bij elkaar. Van 

harte welkom, ook als u niet eerder bent geweest.  

Wij lezen teksten uit de Bijbel in verschillende vertalingen en laten 

ons verrassen door wat wij vinden. 

 
Pastor Gert 

 

Jaarmarkt  
 

Jaarmarkt met bloemen van De Kapel... 

Donderdag 13 juni staan we weer met 

bloemen op de Andijker jaarmarkt bij De 

Kapel. We proberen als kerkgemeenschap 

elkaar te helpen in lief en leed. Daarnaast 

willen we actief inzetten voor de noden om 

ons heen en in de wereld. De bijbel leert ons 

“God liefhebben boven alles en de naaste als 

jezelf”. Daarom vinden we het leuk om als 

kerk bloemen te verkopen onder het motto 

“Eén voor jezelf en één voor je naaste.” 

U kunt twee bossen bloemen kopen voor de 

prijs van één. De Kapel, Middenweg 48 in 

Andijk 
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Palmpasen 
 

De ochtend van Palmpasen was er tot onze verrassing een flink aantal 

kinderen in de kerk. Dat was natuurlijk heel fijn. De kinderen hebben 

geluisterd naar het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Waar we al 

pratend met elkaar achter kwamen is dat na een verdrietige tijd ook 

weer mooie, hoopvolle dingen kunnen gebeuren in het leven. Het 

verdrietige verhaal van de intocht, de kruisiging maar dat dat niet het 

laatste is. Dat het geen somber verhaal is maar een verhaal van 

onverbeterlijk optimisme en onverbeterlijke hoop. 

 

Daarna hebben de kinderen palmbladeren van papier versierd en er 

zelf iets op geschreven. Bijvoorbeeld “Ik vind u lief”, “Fijne 

Paasdagen”, “Ik hoop dat u een fijne dag heeft vandaag”. Deze 

palmbladeren hebben we in het mooie gele plantje gedaan dat we 

daarna naar de mensen in Sorghvliet hebben gebracht. Mooi om te 

zien hoe blij de mensen er mee waren en hoe fijn ze het vonden om 

zomaar, onverwachts, bezoek te krijgen van een groepje kinderen uit 

De Kapel. Ze werden allemaal persoonlijk nog toegezongen door de 

kinderen. De kinderen zongen het liedje “Dans en zing Hosanna voor 

de Koning”. Een mooie gewoonte die we graag in ere willen houden. 

 

Alie Schenk-Kooiman ook namens Janneke Ginjaar  

en Dineke de Bruin. 
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Verbeteringen van De Kapel 
 

Einde in zicht 

Twee jaar geleden kregen wij een legaat voor het opknappen van De 

Kapel. Wij zijn daar verleden jaar mee begonnen. Als eerste was het 

dak van de tuinkamer aan de beurt, vervolgens de dakgoten van De 

Kapel, die verrot waren. Daarna volgde de nooddeur aan de zijkant 

van het gebouw en als laatste hebben we de voorkant van de kerk 

vernieuwd; zoals u ziet, zijn er nieuwe deuren geplaatst en het geheel 

is geschilderd. 

In de kerk hebben we de elektriciteitskast ook vernieuwd, de lampen 

zijn vervangen door ledverlichting en op het dak van de tuinkamer 

zijn zonnepanelen geplaatst.  

U merkt dat we er geen gras over hebben laten groeien en het legaat 

goed besteed. 

 

Namens de kerkrentmeesters, Matthijs Beverloo 
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Notulen van de Kerkenraad 
 

Notulen Kerkenraadsvergadering van 18 maart 2019. 

Aanwezig: Hans Hoogervorst (voorzitter), Wiebe de Bruin (scriba), 

Matthijs Beverloo, Gertjan Kooiman, Jan Gorter, Tineke Doef, Herman 

Groothedde, pastor Gert Scholten. 

1/2. Opening en meditatief moment. 

De vergadering wordt geopend en de kaars aangestoken. Als 

meditatief moment leest Tineke naar aanleiding van de aanslag in 

Utrecht het gedicht van ds. Okke Jager: Hoe kostbaar is een 

kwetsbaar mens. 

3. Eventuele gedenkwaardigheden. 

Jan attendeert erop dat de ouders van de vermiste Siebe Vieger in 

Andijk wonen en lid zijn van onze gemeente. Hij zal namens onze 

kerkelijke gemeente een kaartje verzorgen. 4. Notulen bijeenkomst 

30 januari 2019.  

De notulen van de bijeenkomst van 30 januari 2019 worden 

ongewijzigd vastgesteld.  

De korte impressie van de Generale Synode van 15 en 16 november 

wordt voor kennisgeving aangenomen. 

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst. 

De Actiepuntenlijst wordt bijgewerkt. Op een nader te bepalen datum, 

wanneer Wim Broer toch al ’s ochtends de gemeentezang 

ondersteunt, komt er in de middag weer een zangdienst met ‘Liederen 

van toen en nu’. Pastor Gert zorgt voor de begeleidende meditatie en 

de toelichtende info bij de liederen. Voor de bezorgers van Contact 

komt er een bijeenkomst. De Commissie Doorstart 2030 heeft per 

mail op 6 februari 2019 bericht gehad omtrent de standpuntbepaling 

in de kerkenraadsvergadering van 30 januari 2019. Het lukt nog niet 

een gespreksdatum vast te leggen. Terugkoppeling naar de gemeente 

na afloop van de kerkdienst van 24 maart wordt daardoor niet 

haalbaar. Eventuele verdere stappen in Doorstart 2030 wachten op 

overleg met een delegatie uit de commissie en standpuntbepaling 

door de kerkenraad. Gertjan informeert naar wat Doorstart 2030 nu 

eigenlijk wil. Hans zegt dat het de bedoeling is dat het gesprek leidt 

tot een voorzet van concrete actiepunten. De kerkenraad stemt in met 

de voorgestelde beantwoording van de vragen van het College 

Beheerszaken Noord-Holland van 6 maart 2019, handelende over de 

Diaconale begroting 2019. 

6. Invulling vacatures. 
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Jan Gorter blijft over als enige ouderling die de gemeente ingaat. 

Tineke Doef neemt afscheid als ouderling maar wil best wel gekoppeld 

blijven aan een maatje, dit om Jan wat te ontlasten. Misschien is deze 

oplossing ook een idee voor andere éénmansfuncties in de 

kerkenraad. 

7. Nieuws van pastor Gert. 

De pioniersplek is een bespreekitem in de werkgroep van pastores. 

Het is wenselijk in dat werkverband eerst te brainstormen, alvorens 

plaatselijk verder te gaan. Ds. Wilco Nijman uit Julianadorp is 

overigens bereid voor onze kerkenraad uitleg over het onderwerp te 

geven. 

8. Werkgroep pastoraat. 

Pastor Gert stelt met betrekking tot het te houden groothuisbezoek 

dat het bedoeld is om het bezoek aan gemeenteleden te bundelen. 

Het groothuisbezoek kan ook dienen om het ontstane gat van het 

eindigen van de koffieochtenden op te vullen. Beiden zijn/waren een 

vorm van pastoraat. Het ligt in de bedoeling bij mensen thuis een 

bijeenkomst te houden voor circa 7 personen en dan een 

gespreksonderwerp aan de orde te stellen. Het wordt geen Leerhuis, 

en de bijeenkomst is niet bedoeld om problemen te bespreken; alleen 

om het contact te onderhouden en onderling in gesprek te komen. 

Omzien naar elkaar doen we nu ook al door de gelegenheid te bieden 

om na de dienst briefjes in te leveren met de namen van mensen die 

langdurig ziek zijn of anderszins aandacht nodig hebben. De 

mogelijkheid daartoe kan wel nog wat meer onder de aandacht van 

gemeenteleden worden gebracht op de plek bij de ingang van de kerk 

of door het aanhalen in de mededelingen bij de aanvang van de dienst. 

9. Werkgroep diaconaat. 

Gertjan is naar een bijeenkomst voor allerlei kerken en organisaties 

op het gemeentehuis in Medemblik geweest, waar het ging over 

ouderen en activiteiten voor deze doelgroep. 

10. Werkgroep beheer. 

Matthijs meldt samen met Jan de lijsten van gemeenteleden te 

screenen. Er staan nog veel namen van mensen op die we nooit zien 

en die ook niet of heel weinig bijdragen aan de kosten van onze 

kerkgemeenschap. De landelijke afdracht is 60 euro p.p. Het geluid in 

de kerk is niet zo goed. Ook spreken voorgangers niet altijd 

rechtstreeks in de microfoon waardoor het gesprokene niet goed 

verstaanbaar is. De oplossing zou een headset met microfoon zijn. De 

kerkenraad vindt dit een goed voorstel. De periodieke rapportage van 

de resultaten van de belegde gelden laat nog steeds een positief 

resultaat zien. Hans bedankt Tineke voor de wijze waarop zij haar 
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ambtsperiode heeft vervuld. We zijn blij dat Tineke actief wil blijven 

bijdragen aan het werk in de gemeente.  

11. Rondvraag. 

Wiebe signaleert dat het nieuwe Beleidsplan nog steeds niet op de site 

staat. Pastor Gert attendeert op het bestaan van de organisatie De 

Zalige Zalm, die ontzorgend kan werken voor activiteiten als het 

uitbrengen van een kerkblad. De vraag is wat dat gaat kosten. Los 

van deze vraag geldt dat het beleidsplan naar het oordeel van de 

kerkenraad nu zo spoedig mogelijk op de site moet, desnoods maar 

zonder de illustrerende foto’s van onze activiteiten als kerkelijke 

gemeente. Pastor Gert meldt dat het de bedoeling is om met de 

jongeren uit de kerk nog voor deze Paas de zogenaamde 

PaasChallenge te doen. In de PaasChallenge beleven jongeren het 

Paasverhaal door er zelf onderdeel van te zijn. De kerkenraad besluit 

ten behoeve van de door Rodrigo van Rutte in Den Haag op te zetten 

tijdelijke expositie over buitenlandse adoptie een diaconale gift van 

250 euro te doen. Bloemist Keppel wil stoppen met het verzorgen van 

de bloemengroet, omdat de kosten en opbrengsten niet meer in 

verhouding staan. De kerkenraad kan zich vinden in een verhoging 

van de prijs per bloemengroet.  

12. Sluiting 

Tineke sluit de bijeenkomst af met het afspelen van een song van 

Trijntje Oosterhuis: Lied van alle dagen. Liedboek blz. 804  

 

 

Bloemschikking Pasen 2019 
 

We komen uit het water. We leven van water. We genieten van water. 

En we kunnen erin verdrinken! Water is bedreiging en redding. Staat 

voor grens van leven en dood. Water staat in de Bijbel bol van 

betekenis, en is ongrijpbaar, altijd stromend. Met glas in lood in 

kerken worden vaak de verhalen verbeeld van het leven van Jezus. 

Glas in lood is veelkleurig. Die veel- kleurigheid kunnen we het beste 

waarnemen als we in het gebouw zelf staan en naar buiten kijken, 

naar het licht (in de opstelling verbeeld door de kaars). De weg die 

Jezus ging, zeker in zijn laatste uren, was moeilijk. In verschillende 

beelden van zijn kruisweg zien we hoe hij valt, weer opstaat en weer 

valt. Hoe hij lijdt, hoe hij bespot maar ook gesteund wordt, en zelf 

aandacht heeft voor de mensen om hem heen. Veel mensen 

herkennen in die gang van Jezus met vallen en opstaan de pijn in hun 

eigen leven en dat van mensen om hen heen. Maar het verhaal van 



27 

  

Jezus gaat door na zijn dood aan 

het kruis. Hij is opgestaan! God 

heeft hem gered. De dood heeft 

niet het laatste woord. Vallen 

durven we alleen omdat we 

weten dat we gedragen worden. 

Wie helpt me om op te staan? 

Hulp is alleen mogelijk als je 

bereid bent die toe te laten. 

Iemand die nergens voor gaat 

zal nooit opstaan. Je wordt soms 

boos, en precies die boosheid 

brengt je misschien in beweging. 

Het voelt echt als een 

wederopstanding. Wij staan op; want ieder mens van welke kleur of 

religie of geaardheid enz. ook heeft dezelfde rechten. Opstanding – 

Wil ik me wel haasten om de Opgestane te zien? 

 

Dineke de Bruin 

 

 

Postzegels en kaarten 
 

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten  

Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, 

kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via 

verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. 

De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op 

beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.  

 

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, 

dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie 

komen door simpelweg ansicht- en geboortekaarten en postzegels te 

leveren in de kerk. In de hal staat een doos hiervoor. 

Wat kunt u nog meer doen?  

• Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels 

van ansichtkaarten. 

• Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een 

ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een 

afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en 
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postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en 

belanden bij het oud papier. 

• Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en 

kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting 

Kinderpostzegels in alle maten en vormen. 

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Trude 

Leegwater. 

 

Wat levert het op? 

In 2018 was de opbrengst €28.969,-. Met de opbrengt kunnen Kerk 

in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank 

aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 

 

 
 

 

Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes Kerkrentmeesters 

10 maart  € 19,45 

17 maart  € 23,50 

24 maart   € 39,75 

31 maart   € 28,50  

  7 april  € 28,15 

14 april  € 31,30 

18 april  Witte donderdag, zie Diaconie 

21 april  Pasen, zie Diaconie 

28 april  € 29,70 

  5 mei       Scholen in Oeganda, zie Diaconie 
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Planten uit de Bijbel 
 

De eerste narcis Narcissus 

tazetta werd in 1561 voor het 

eerst naar Nederland 

gebracht vanuit Frankrijk. De 

narcis heeft een rijke 

symbolische waarde. In 

Oosterse landen is zij 

verbonden aan de droevige 

liefde; geliefden die van 

elkaar gescheiden zijn, sturen 

elkaar een narcis als blijk van 

hun niet aflatende liefde. 

Frappant is de Arabische betekenis van het woord narcis: dienaar. 

Zeer treffend, gelet op de iets gebogen houding van de bloem. In de 

Westerse cultuur is de bloem juist symbool voor de blinde liefde voor 

de eigen persoon, gebaseerd op de Griekse mythe van de jonge 

Narcissus die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld en uiteindelijk 

veranderde in een bloem. De gele narcis is traditioneel sterk 

verbonden aan het Paasfeest. De krachtige vorm, de sprekende kleur 

en de soms ook sterke geur, geven de bloem een heel eigen uitstraling 

die zowel in een mono-bos als in een gemengd boeket goed tot 

uitdrukking komt. De narcis is het nationale embleem in Wales  

Jesaja 35 vers 1 en 2 ‘De woestijn en het dorre land zullen zich 

verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig 

bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de 

Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij 

zullen aanschouwen de heerlijkheid des HEREN, de luister van onze 

God’.   

 
 

Voorjaarsmarkt 
 

Voorjaarsmarkt in en om De Kapel 

Afgelopen zaterdag 11 mei werd de jaarlijkse voorjaarsmarkt 

gehouden. Een evenement dat veel voorbereiding vraagt: de dag 

daarvoor is een flinke ploeg vrijwilligers uren in de weer om de 

aangeleverde spullen uit te pakken, te sorteren en netjes uit te stallen. 

Het aanbod was zéér uitgebreid, dat is nog zacht uitgedrukt en 
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bijzonder gevarieerd: boeken, cd’s, gereedschap, dozen, kastjes, 

laatjes, vazen, potjes, enz. soms met verrassende 

inhoud: zo was er een beschuitbus vol met 

manchetknopen en in een theepot zaten tubes 

secondelijm. Ik vond het leuk om te zien hoe 

sommige bezoekers hun oog lieten vallen 

op een bepaald voorwerp en dat dit dan 

ook meteen gekocht werd. Er was een 

bezoekster die probeerde een onhandig 

geformuleerde schemerlamp in een veel te 

klein tasje te wurmen; uiteindelijk lukte 

het toch, tot grote tevredenheid. Ook zag 

ik iemand met een stapel legpuzzels vertrekken, allemaal minstens 

1000 stukjes! Ik probeerde een paar mensen enthousiast te maken 

voor een (in mijn ogen) prachtig setje limonadeglazen, maar helaas: 

ze hadden zelf al kasten vol! Er heerste ook wel enige 

besluiteloosheid: “past dat schilderij nou wel in mijn interieur?” De 

markt was ook een sociaal gebeuren: met een kopje  koffie of soep 
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kon er even bijgepraat worden, men kon kaarten maken en een mooi  

prijsje winnen bij het Rad van Avontuur. 

De opbrengst van €1836,58 gaat naar 2 goede doelen: Stichting 

Leergeld, daar helpt men gezinnen met weinig financiële middelen 

zodat hun kinderen deel kunnen nemen aan diverse activiteiten op 

school en daarbuiten en SchuldHulpMaatje ,deze organisatie begeleidt 

mensen om weer grip te krijgen op hun financiële situatie. 

 

Clazien Visser 

 

 

Verjaardagen 
 

28 mei   Mevr. IJ.A. de Boer-Schotsman geb. 1934 

   Kleingouw 149 

   1619 CJ ANDIJK 

 

28 mei   Dhr. R. Veltman   geb. 1939 

   Raiffeisenlaan 49 

1693 EP WERVERSHOOF 

 

  4 juni  Mevr. T.T. Leegwater-Tensen geb. 1940 

   Kleingouw 41 

   1619 CC ANDIJK 

 

19 juni   Mevr. A. Mantel–Heemsbergen geb. 1934 

   Sorghvlietlaan 162 

   1619 XZ ANDIJK    

 

19 juni   Dhr. W.B. Maret   geb. 1938 

   Klampweid 46 

   1619 DM ANDIJK 

 

25 juni   Mevr. A. van Zanten-Naastepad  geb. 1944 

   Rikkert 10  

1619 AR ANDIJK 

 

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

   Kerkepad 9 

   1619 AD ANDIJK   
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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 Dhr. H. Hoogervorst 

Nieuwe Dijk 36, 1693NX Wervershoof 
info@kwekerijnieuwevaart.nl  

585576 

Scriba Dhr. W.H. de Bruin 

Viskuil 56  1619AV  Andijk 

wiebedebruin@gmail.com 

591379 

Diaken Dhr. G. Kooiman 
Dijkweg 229 
1619 JB  Andijk 
kooiman29@zonnet.nl 

593792 

 
Kerkrentmeesters Dhr. H. Hoogervorst 585576 

 Dhr. M. Beverloo 06-55764285 
 Dhr. H. Groothedde 592447 
   

Ouderlingen Dhr. J. Gorter 592957 

 Dhr. W.H. de Bruin 591379 
   

Diaken Dhr. G. Kooiman 593792 
   
Administratie 
Diaconie Mevr. L. de Jong 

Kaagweg 11, 1693 GC Wervershoof 

rekening: NL55RABO0368958159 

583758 

Koster Dhr. J. Gorter 592957 
 jangorter58@gmail.com  
Redactie Dhr. J. Gorter 592957 

 Dhr. H. van Dokkum 592970 

 Dhr. R. Dijkstra 597466 
 Mevr. C. Gorter 592957 
e-mail: jangorter58@gmail.com  
Algemeen bezorger Fam. de Greeuw 

Dijkweg 80 
591965 

 

Rabobank  NL14RABO0302407294 
Prot. Gem. Andijk–Wervershoof  

 

 


