Die mij droeg
Die mij droeg
op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen
in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen
met uw wieken
en weer op gegooid
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht.
Huub Oosterhuis

Foto omslag: R. Dijkstra - juni 2019 Kerkje met Papaverveld - Den Hoorn Texel
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Voorwoord
Wandeltips door het leven
Tijdens de KRO Wandeldag van 11 mei 2003 werd, gebaseerd op de
1ste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, invulling gegeven
aan het thema ‘de sterkste schakel’. Begrippen als sportiviteit,
saamhorigheid en spiritualiteit stonden daarbij centraal. Dit
resulteerde in een aantal prachtige, nog steeds actuele ‘wandeltips
door het leven’.
Eerste wandeltip: Je lichaam is je eerste reisgenoot.
Je hebt altijd je lichaam bij je. Het is van jou, en elk deel ervan vraagt
om respect en aandacht, zowel van jezelf als van anderen. Het
lichaam spreekt voordat ik een woord heb gesproken. Het onthult hoe
het met me is. Aan mijn lichaam ondervind ik vreugde en verdriet,
gezondheid en ziekte. Goed om afgestemd te blijven op elkaar en te
luisteren naar elk onderdeel.
Tweede wandeltip: Liefde hoort in ieders rugzak.
Als je een meerdaagse tocht gaat maken, zitten er in je rugzak allerlei
spullen, die je reis dragelijk maken. Misschien ook iets dat alleen voor
jou van waarde is. Soms blijkt bij nader inzien dat je sommige zaken
toch niet nodig hebt, of zijn die zelfs te zwaar geworden. Een rugzak
dragen is niet altijd even prettig. Vooral als je te maken krijgt met
wegen die doodlopen, ongelijke landweggetjes, glibberige paadjes,
brutale autowegen. Dan moet je je rugzak afdoen en eens kritisch
naar de inhoud kijken. Maar laat vooral de liefde erin, want zonder
liefde red je het niet! Paulus schrijft: Liefde wordt niet bitter bij
tegenslagen, liefde geniet van alles, en blijft geloven in een toekomst
van vrede en gerechtigdheid.
Derde wandeltip: Onderweg ben je herder voor elkaar.
Niemand kan zonder omzien naar elkaar. We zijn broeders/zusters
hoeder. Elk moment, op elke plek, in elke situatie, voor wie op je
levenspad komt. Jezus zegt: ‘Ik ben de goede herder.
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Vierde wandeltip: Ook wie niet meeloopt, is jouw reisgenoot.
Samen op pad gaan schept saamhorigheid, en doet goed. Het geeft
kracht om morgen opnieuw op je eigen pad verder te gaan. Dan
ontmoet je weer anderen die dan weer jouw reisgenoot zullen zijn.
Jouw, mijn reisgenoot kan immers iedereen zijn.
Vijfde en laatste wandeltip: De sterkste schakel ben je zelf!
Een oude indiaanse wijsheid luidt: Kleine kinderen geef je wortels en
grote kinderen geef je vleugels mee. Geworteld en gevleugeld; soms
zijn beide of een van beide een mens niet gegeven. Wat een pijn kan
dat geven in je leven. Maar ook, wat een geluk als je begiftigd bent
met krachtige wortels en sterke vleugels. Dat maakt het leven
veerkrachtig. Geworteld staan in de aarde en gevleugeld vliegen in de
lucht is in verbondenheid vrij ademen met lichaam en ziel. Zulke
mensen zijn krachtige schakels voor samenleving, kerk en welke
gemeenschap ook. Zo’n schakel kan iedereen zijn, geïnspireerd vanuit
het geloof.
Je lichaam is je reisgenoot.
Liefde hoort in ieders rugzak
Onderweg ben je herder voor elkaar
ok wie niet meeloopt, is jouw reisgenoot
De sterkste schakel ben je zelf!
Zo zijn we herder én volgeling. Samen onderweg, ook in onze tijd!
Wiebe de Bruin

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m
donderdag 22-08 2019 >>> jangorter58@gmail.com
Redactie: Ronald Dijkstra, Hein van Dokkum, Jan en Coby Gorter
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Meditatie
Het ene noodzakelijke
In Lucas wordt deze zomer het
verhaal gelezen uit Lucas 10 over
Maria en Martha. Twee zussen. Ze
zijn verschillend. Maria zit aan de
voeten van Jezus en luistert naar
hem. Martha is druk bezig en ergert
zich aan Maria. Zij stormt de kamer
binnen en spreekt Jezus daarop
aan: mijn zuster laat míj alleen
dienen! Hoe reageert Jezus? Hij
zegt niet verstoord tegen Martha:
pardon? Ik ben nu in gesprek met
Maria. Ook vraagt hij Maria niet om
haar zus te helpen. Nee, Jezus
reageert op eigen wijze.
Hij noemt haar allereerst twee keer
bij haar naam; Martha, Martha; de
herhaling geeft Jezus’ genegenheid
weer en benadrukt het belang van de situatie. Jezus wil Martha
terugroepen bij haarzelf, bij haar eigen wezen die ze in de drukte is
kwijtgeraakt. “Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel
te druk. Er is maar één ding noodzakelijk.” Jezus zegt niet wat dat
éne ding is. Het blijkt wel van groot belang te zijn: Maria heeft het
beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen. Het
authentieke ‘Zijn’ komt voor het druk bezig-zijn. Hoe ik ben, bepaalt
immers wat ik doe, wat ik zie, wat ik zeg. Een goed of een slecht
humeur maakt een hoop verschil, in hoe we de dag beleven en hoe
we omgaan met anderen, of we zien wat erin en tussen mensen
omgaat. Door haar eigen drukke bezig-zijn zag Marta niet wat zich
afspeelde tussen Jezus en Maria.
Herman Finkers begint zijn theaterprogramma “Na de Pauze” met
psalm 131 op zijn Twents. Alsof na zijn ziekte en zijn time-out, zijn
binnenste in hem tot stilte en rust is gebracht; alsof al het greutse in
hem tot verdieping is gekomen.
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Mien herte is nich greuts,
ik kiek nich astraant oet de ogen;
ik hoal miej nich gängs met grote zaken,
met wat miej boaven ‘t benul geet.
Nee, ik heb miejzölf tot röstbracht,
ik bin stiller wörden,
zo as nen kleanen biej de moder lig,
as zonnen kleanen, zo bin ik.
Zee noar UM oet, Israël,
van now of an veur aaltied.
Zijn drukke bezig-zijn van theater naar theater is tot rust gebracht.
Tijdens zijn ziekte ontdekte hij waarschijnlijk dat er maar één ding
noodzakelijk was. En op een andere wijze begint hij het nieuwe
program “Na de pauze” met psalm 131.
Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in
mij.
Nu is Herman Finkers niet stil gebleven; het gaat Jezus er ook niet om
dat we allemaal aan zijn voeten zitten; dan zou niemand meer te eten
krijgen en er geen vermaak meer zijn. Het gaat over u. Over mij. Over
die twee helften van onze ziel. In mijn diepste zelf ben ik allebei; zowel
Maria als Martha.
Misschien is het ene wat nodig is; dat we beide helften in ons leven
samenbrengen. Zoals we ook twee hersenhelften hebben, links is dan
de Martha-kant; de kant van taal, logica, planning, redeneren, de
rechterkant is meer associatief. Tussen beide twee hersenhelften is
contact, beiden zijn nodig om in harmonie te kunnen leven.
Zet Lucas ze als rivalen neer? Zo lijkt het wel.
Maar voorafgaand aan ons verhaal discussieert Jezus met een
wetgeleerde over de vraag “Wie is mijn naaste”. Via de parabel wordt
duidelijk dat je naaste zijn gewoon wordt door te doen, zoals de
barmhartige Samaritaan deed, en niet zoals de priester en leviet, die
met een boog om het slachtoffer heenlopen. Niet blijven praten dus,
maar doen. Meteen daarop dit verhaal van de zusters. Nu is juist het
éne noodzakelijke aan de voeten van Jezus zitten en je niet te druk
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en bezorgd maken over al je doen en bezigheden. Dus: als je blijft
leren zonder te doen gaat het mis (barmhartige Samaritaan). Als je
blijft doen, zoals Martha zonder stil te zitten om te leren, kan het ook
misgaan. Martha raakt immers in de stress door veel te veel van
zichzelf te eisen. Jezus veroordeelt haar activiteit niet, maar wil dat
ze zichzelf er niet in verliest. Als jouw dienen en je doen, je diakonia,
voorbijgaat aan jezelf en je luisteren naar de Bijbelse inspiratie; dan
ga je voorbij aan het in dit verhaal éne nodige.

De parabel van de goede Samaritaan, 18e eeuw, Messina, Chiesa della Medaglia Miracolosa

Herman Finkers geeft het in zijn switch heel duidelijk weer:
Als we het kind op de arm van zijn moeder niet laten drinken, wie
voedt dan onze ziel?
Ik denk dat velen zich herkennen in Martha, in het vele wat moet, wat
aan je trekt en wat je denkt allemaal te moeten doen. Maar dat je
eigenlijk ook verlangt naar die andere kant. Misschien is de pauzetijd, de vakantietijd, de tijd waarin veel activiteiten even op een lager
pitje staan, een goed moment om op zoek te gaan naar de bron. Naar
dat éne noodzakelijke in je leven.
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Wat is voor u het éne noodzakelijke?
Een goede pauze-tijd gewenst.
Pastor Gert

Van de Pastor
Lazarus
Onlangs werd ik attent gemaakt op een internetsite: www.Lazarus.nl
Het is een podium voor wie wil meedenken over hedendaags
christendom. Er komen vooral twintigers en dertigers op bezoek. De
site biedt “dagelijks inspiratie aan mensen die vragen durven stellen
over, worstelen met, maar ook houden van het christelijk geloof.
Lazarus is er voor christenen binnen én buiten de kerk die zoeken naar
relevantie, vernieuwing, emancipatie en sociale gerechtigheid.
Lazarus wil je prikkelen, uitdagen en scherpen, met (persoonlijke)
blogs, een cursus, een tv-programma en offline events.”
Initiatiefneemster is Marieta van Driel. Zij worstelde met vragen over
haar leven. “Huwelijk op de klippen, alleen achtergebleven met haar
jonge dochter. Waar had ze al die jaren eigenlijk op vertrouwd? Haar
geloof begon te wankelen. Bidden lukte niet meer. In de kerk voelde
ze zich onbegrepen. En ze begon op zoek te gaan naar wat haar nog
wél zou raken.” En zo werd de site Lazarus geboren. Naar de man die
door Jezus werd opgewekt. Haar verhaal staat in een boek (zie
voetnoot) dat beschrijft hoe religie een inspiratiebron is voor
nieuwkomers uit alle windstreken. Hoe millennials zich weer in
godsdienst en spiritualiteit verdiepen. Het boek is een aanrader voor
iedereen die dit onderwerp ter harte gaat. Ik heb nog niet alles
gelezen, maar het staat bovenaan mijn lijstje voor de
vakantieperiode. Boeiende gespreksstof. En neem vooral ook eens
een kijkje op de site van Lazarus. Ik werd er zeker opgewekt van.
In de maand augustus ben ik op vakantie.
Niet ver weg en voor noodgevallen bereikbaar.
De inloop start weer op 11 september, na de startzondag.

Startzondag 2019
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De startzondag staat in het teken van het nieuwe jaarthema van de
PKN: ‘Een goed verhaal’. Wij beginnen met een ochtendgebed,
aansluitend koffie en daarna een gezellige maaltijd met elkaar.
In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de
Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron
van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel
en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang
met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je
uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede
verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In
de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie,
bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede
verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je
in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je
met anderen. (zie voor meer informatie over het thema:
www.protestantsekerk.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.
In de maand augustus ben ik op
vakantie. De inloop start weer op 11
september, na de startzondag.
Pastor Gert
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Meditatiecursus
Meditatiecursus vanuit de kloosterhouding. Meditatie helpt om minder
gejaagd door het leven te gaan, om minder druk in de weer te zijn
met je gedachtes en je minder mee te laten slepen met je angsten,
twijfels en zorgen. Stress, angst, somberheid en prikkelbaarheid zijn
symptomen van een gespannen manier van leven. Een manier van
leven die ieder min of meer herkent in deze snelle maatschappij.
Mediteren zet je even stil, letterlijk en figuurlijk. Zorgt voor rust,
ontspanning, dankbaarheid, aandacht en aanwezigheid.

Aanleiding voor deze cursus is dat ik zelf, na een ingrijpende operatie
een aantal weken (verplicht) werd stilgezet. Deze periode heeft mij
achteraf veel goed gedaan en gebracht. Maar nadat ik weer volledig
meedraaide in de maatschappij krijg ik een verlangen naar deze
rustperiode. Het lukte mij niet goed om deze rust terug te krijgen en
vast te houden. Na een brede zoektocht ben ik uitgekomen bij de
Benedictijnse spiritualiteit die in kloosters over de hele wereld wordt
nageleefd. Deze eeuwenoude houding heeft zijn wortels in de
christelijke traditie. Monniken en monialen (nonnen) brengen vele
uren per dag door in stilte om naar binnen te keren, om te
aanschouwen hoe ze er innerlijk bij zitten, maar meer nog om te
zoeken naar de Onzienbare, de Ene, God of de Eeuwige, zoals zij dit
zo mooi noemen. Ik ben zo geraakt door het kloosterleven dat ik vele
elementen toepas in mijn eigen leven en inmiddels ook deel met
anderen via mijn bedrijf ‘Leven-vanuit-rust’. Regelmatig kom ik in
kloosters door heel Nederland, en organiseer o.a. kloosterretraites.
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Iedere ochtend neem ik tijd om te mediteren. Mediteren is rusten, en
stil staan bij wat er leeft in mij. Door dagelijks te mediteren leer ik
meer en meer om vanuit rust te leven.
Gratis introductieavond ‘Mediteren vanuit de kloosterhouding’
Op dinsdagavond 9 juli organiseer ik een gratis introductiemoment.
‘Mediteren vanuit de kloosterhouding’.
De les is van 20.00 - 21.00 uur, inloop 19.45 uur in De Kapel,
Middenweg 48, Andijk.
Voor wie?
•
•
•
•

Voor wie kennis wil maken met meditatie met een
christelijke oorsprong.
Voor mensen die iets anders zoeken dan yoga of
mindfulness.
Voor wie veel zorgen aan z’n hoofd heeft, veel
gejaagdheid ervaart.
Voor wie eens wil ervaren wat meditatie is.

De cursus is toegankelijk voor iedereen, met of zonder religieuze
achtergrond.
Bij voldoende belangstelling start er een meditatiecursus van 6
bijeenkomsten in De Kapel te Andijk van 20.00- 21.00 uur op de
volgende dinsdagen:
27 augustus – 3 september - 10 september - 17 september
24 september - 8 oktober
Kosten: €90,Opgeven voor de meditatiecursus voor 1 augustus
Esther@leven-vanuit-rust.nl
Esther Kouw
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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.

Agenda
8 september
25 september
13 oktober
24 oktober
30 oktober
21 november
13 december
19 december

Startzondag, zie blz. 9
Filmavond: ‘Still Alice’, info Contact augustus
Themadienst: Mantels
Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur
Lezing in De Kapel door Kees van der Zwaard
Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur
Kerstmiddag
Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur
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Van de Diaconie
Collectes Diaconie
12 mei
€ 22,20
19 mei
€ 26,50
26 mei
€ 23,10
2 juni
€ 39,15
9 juni
€ 32,95 Pinksterzending
16 juni
€ 20,20
23 juni
€ 21,05 Kerk in Actie Nigeria

Collecte Kerk in Actie 11 augustus
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Veel zwarte
jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op
in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere
omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en
40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst
is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners
helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en
uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze
krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun
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opleiding af te maken. Ook krijgen ze
bijbelonderwijs
en
hulp
bij
het
verwerken van trauma’s. Via muziek,
kunst, vakantiekampen en trainingen
groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken
ze nieuwe mogelijkheden om hun leven
vorm te geven. Met de collecteopbrengst
krijgen onder meer 900 jongeren
huiswerkbegeleiding.
U kunt dit werk steunen via de collecte
in onze kerk of maak uw bijdrage over
op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie o.v.v. collecte onderwijs Zuid
Afrika.
Kijk
voor
meer
informatie
op:
www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

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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Kerkdiensten
Alle diensten beginnen om 10.00 uur
Zondag 14 juli

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

Drs. Carla Fredriks uit Enkhuizen
Dhr. Henk Pronk
Dhr. Herman Groothedde
Dhr. Wiebe de Bruin
Mevr. Dineke de Bruin
Mevr. Marijke de Jong

Zondag 28 juli

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

Pastor Gert Scholten

Zondag 4 augustus

Voorgangers:
Organist:
Kerkrentmeester:
Ouderling:
Lector:
Deurdienst:

Drs. Janneke Ploeger uit Winkel
Dhr. Wim Broer
Dhr. Hans Hoogervorst
Dhr. Wiebe de Bruin
Dhr. Rob Veltman
Mevr. Jacqueline Hoogervorst

Zondag 11 augustus

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

Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle
Mevr. Christine Janssen
Dhr. Herman Groothedde
Dhr. Jan Gorter
Mevr. Frieda Vlam
Mevr. Marijke de Jong

Zondag 18 augustus

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

Pastor Ton Heijboer uit Hoorn
Mevr. Cilia Koenis-Gerdes
Dhr. Matthijs Beverloo
Dhr. Jan Gorter
Dhr. Anne van Zanten
Mevr. Ymke de Boer-Schotsman
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Dhr. Matthijs Beverloo
Dhr. Wiebe de Bruin
Mevr. Ymke de Boer-Schotsman
Mevr. Ymke de Boer-Schotsman

Zondag 25 augustus

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

Drs. Carla Fredriks uit Enkhuizen
Dhr. Wim Broer
Dhr. Hans Hoogervorst
Dhr. Jan Gorter
Mevr. Mirjam Vlugt
Mevr. Jacqueline Hoogervorst

Zondag 1 september

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

Pastor Gert Scholten
Dhr. Andrew Orme
Dhr. Herman Groothedde
Dhr. Wiebe de Bruin
Dhr. Foeke Engbrenghof
Mevr. Marijke de Jong

Zondag 8 september
Startzondag

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

Pastor Gert Scholten
Dhr. Andrew Orme
Dhr. Matthijs Beverloo
Dhr. Wiebe de Bruin
Dhr. Gertjan Kooiman
Mevr. Janneke Ginjaar
Mevr. Marijke de Jong

Zondag 15 september

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

Ds. Marijke Kraak uit Opperdoes
Dhr. Wim Broer
Dhr. Hans Hoogervorst
Dhr. Jan Gorter
Mevr. Ymke de Boer-Schotsman
Mevr. Ymke de Boer-Schotsman

17

‘Langs ’s Heren wegen’
Schuin tegenover het Leger des Heilspand Oudezijds Voorburgwal nr.
14, midden in de rosse buurt, staat een granieten bank, met daarop
in brons het beeld van ‘de Majoor’; ze overleed op 25 juni 2007 op
94-jarige leeftijd. Er zit bijna altijd wel even iemand naast haar, voor
een foto met deze indrukwekkende vrouw met ‘hallelujahoed’. Haar
lijfspreuk ‘God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God
dienen’ is in graniet geschreven. Als negentienjarige kiest Anna
Margaretha Bosshardt, na vele verschillende kerken te hebben
bezocht, in juni 1932 voor het Leger des Heils en haar praktische
instelling: geloven is een werkwoord. De heilssoldate krijgt al snel een
plek in het maatschappelijk werk van het leger in de armere
volksbuurten van Amsterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leidt
ze het kindertehuis De Zonnehoek, midden in de Amsterdamse
jodenbuurt.

Daar zijn veel joodse kinderen ondergebracht, die door hun ouders op
hoop van een veilig onderkomen worden achtergelaten. Nadat het
Leger des Heils in 1941 een verboden organisatie is geworden, moet
De Zonnehoek in 1942 worden ontruimd. Uiteindelijk worden de
18

kinderen op verschillende particuliere adressen in het Gooi
ondergebracht. Voor de redding van 70 (joodse) kinderen ontvangt ze
in 2004 van de staat Israël de Yad Vashemonderscheiding met de
daarbij behorende titel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’. In 1951
begint ze het Leger des Heils goodwill werk in de oude binnenstad,
waarvoor het pand Oudezijds Voorburgwal 14 wordt gehuurd. Zelf
slaapt ze eerst ook op de benedenverdieping in het pand, te midden
van de degenen die hulp zoeken. Door een optreden in het
televisieprogramma ‘Anders dan Anderen’ wordt ze in 1959 opeens
een Bekende Nederlander, die grote sympathie oproept. Als ze in 1965
met een met grote pruik en dikke bril vermomde prinses Beatrix een
trip over De Wallen maakt en betrapt wordt door een fotograaf is de
Majoor dagenlang groot nieuws in de krant en in het land. Veel indruk
maakt ook haar verblijf in Villa Felderhof, samen met zanger en
kunstschilder Herman Brood, waarmee een vriendschapsband
ontstaat. Ondanks al die aandacht, bekendheid, waardering en
onderscheidingen voor haar vele werk voor mensen aan de onderkant
van de samenleving is majoor Bosshardt altijd zichzelf gebleven. Ze
zegt daarover: ‘Ik ben in dienst van God om mensen te dienen. Niet
mij, maar Hem komt alle eer toe.’
Wiebe de Bruin

Leerhuis
Het leerhuis start weer op 26 september. In 2019 komen we dan nog
op 24 oktober, 21 november en 19 december bij elkaar. De
deelnemers aan het leerhuis wilden graag doorgaan met het lezen van
Bijbelverhalen. Hoe we dat doen: daarover leest u elders in dit
nummer van Contact. Welkom!
Pastor Gert
Met veel plezier hebben wij ook het afgelopen seizoen de
leerhuisavonden bijgewoond. Het zijn altijd inspirerende avonden, die
de naam “leer-huis” eer aandoen.
Het eerste deel van dit seizoen hebben wij ons bezig gehouden met
het Evangelie van Thomas. De laatste keren legden we eenzelfde
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bijbeltekst in verschillende vertalingen naast
elkaar. Ook dat leverde boeiende en leerzame
inzichten op. Op 20 juni was de laatste
leerhuisavond van dit seizoen. We lazen Lucas
8:26-39 en verdiepten ons in taal en tijdgeest van
de Bijbel. Bijzondere aandacht schonken we
daarbij aan de inzichten van de onlangs overleden
theoloog Karel Deurloo. We sloten de avond af
met het lezen van het genoemde bijbelverhaal in
de vorm van een vertelling voor kinderen zoals
Karel Eykman dat op schrift heeft gesteld.
Veel dank aan Gert voor deze mooie avonden.
Andrew en Nettie Orme

Avondpracht
Het is zomer, de tijd van de lange avonden, als het pas tussen tien en
elf uur donker wordt. Dat komt natuurlijk ook door de zomertijd.
Misschien dat men in de toekomst de zomertijd afschaft, zodat het
toch weer een uurtje eerder gaat schemeren. Die lange zomeravonden
hebben zo hun charme. De zon verdwijnt als het ware in een vlakkere
lijn onder de horizon. Daardoor duurt de schemering langer dan in de
andere seizoenen.
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Dat levert een groot voordeel op voor liefhebbers van mooie
wolkenluchten. Bij een langere schemering duurt het kleuren van de
avondlucht namelijk ook langer. Het is bij uitstek de periode om te
genieten van deze soms adembenemende avondkleuren. Bijkomend
voordeel is natuurlijk dat het doorgaans ook buitenshuis aangenaam
is. De mooiste zonsondergangen zien we niet op de heldere
zonovergoten zomerdagen. Vorig jaar was het in de lange,
recordwarme zomer vaak wolkeloos. De zonsondergangen waren toen
relatief saai. Juist de aanwezigheid van wat bewolking geeft de
avondlucht extra karakter. Wolken nemen bij het zakken van de zon
de mooiste kleuren aan. Eerst zien we vooral de heldere tinten geel
en goud, maar naarmate de minuten verstrijken kleurt de lucht meer
oranje, en uiteindelijk verschijnen er ook prachtige tinten rood. Mijn
advies: kijk eens of er in uw buurt een mooi plekje is met vrij uitzicht
naar het westen of noordwesten. Misschien hebt u geluk en is dat
gewoon bij u thuis vanuit het raam of vanaf het balkon. Maar anders
kan een extra ommetje om te genieten van de unieke pracht van de
zonsondergang een heerlijke afsluiting van de zomerdag zijn, en nog
gezond ook. Uiteraard zijn zonsopkomsten vaak minstens zo mooi als
zonsondergangen. Soms komt de zon op in dunne nevel-of
mistsluiers. Dat kan sprookjesachtig mooi zijn. Maar voor de
ochtendpracht moeten we in de zomer wel heel erg vroeg uit de veren.
Dat is dan weer het voordeel van de winter.
Tekst Reinier van de Berg

Ingezonden door Matthijs Beverloo
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Planten uit de Bijbel
De granaatappel is de vrucht van een struikachtige boom die ongeveer
zes meter hoog kan worden. De ronde vruchten zijn rood als
scharlaken en hebben stervormig vruchtvlees. Ze bevatten veel
zaden.
Exodus 28 vers 33 en 34: Vervolgens moet u op de zomen ervan
granaatappels
van
blauw
purperen,
rood
purperen
en
scharlakenrode wol maken, dus rondom
op
zijn
zomen,
en
daartussenin gouden belletjes, rondom. Een gouden belletje, daarna
een granaatappel, dan weer een gouden belletje en een granaatappel,
rondom op de zomen van het bovenkleed.
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Jaarmarkt bij De Kapel
Donderdag 13 juni stond er ook voor De Kapel een marktkraam gevuld
met alstroemeria’s. Voor half zes waren alle bossen verkocht onder
het motto “Eén voor je zelf en één voor je naaste”. Als afsluiting van
de Andijker Jaarmarkt heeft het Jongerenorkest Waldkirch uit het
Zwarte Woud, die via een uitwisselingsproject met muziekvereniging
Wieringerwaard in Nederland waren, een concert gegeven op het plein
voor De Kapel. Ondanks de donkere wolken bleef het droog en kon
het publiek genieten van de mooie muziek.
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Notulen van de Kerkenraad
Notulen Kerkenraadsvergadering van 8 mei 2019.
Aanwezig: Hans Hoogervorst (voorzitter), Wiebe de Bruin (scriba),
Matthijs Beverloo, Gertjan Kooiman, Jan Gorter, Herman Groothedde,
pastor Gert Scholten.
1/2. Opening en meditatief moment.
De vergadering wordt geopend en de kaars aangestoken. Als
meditatief moment leest Matthijs het gebed ‘Middelpunt’ uit
‘Gebedenboekje’ van Toon Hermans.
3. Eventuele gedenkwaardigheden.
Jan deelt mee dat mevrouw Zwier is overleden, evenals mevrouw van
de Gruiter-Breure. De Kerkenraad zendt een condoleancekaart naar
de fam. van de Gruiter. Matthijs woont op 12 mei a.s. de bevestiging
en intrede bij van Henri Frölich als predikant van de Protestantse
Gemeenten Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud-Binnenwijzend.
4. Notulen bijeenkomst 18 maart 2019.
De notulen van de bijeenkomst van 18 maart 2019 worden
ongewijzigd vastgesteld.
5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst.
De Actiepuntenlijst wordt bijgewerkt. Wegens ziekte van Wim Broer
kan de in mei gedachte zangdienst niet doorgaan. De vertoonde film
Bon Dieu was een goede keus met veel plezierige momenten. In het
najaar wordt de film Still Alice vertoond. Het gaat over een jong
dementerende vrouw. In navolging op de film komt er nog een lezing
over hetzelfde onderwerp: dementie. Het Leerhuis gaat ook nog
aandacht aan het thema schenken. Het gesprek met de werkgroep
2030 heeft door agendaproblemen nog niet kunnen plaatsvinden.
Pastor Gert constateert dat we al veel dingen doen, die de werkgroep
ook nastreeft, zoals het optreden van de zanggroep Kidsgear uit
Oeganda b.v. Met betrekking tot Kidsgear wordt vastgesteld dat het
een leuke en levendige bijdrage aan de eredienst was, die helaas niet
de extra aandacht trok die het optreden verdiende. De mening is dat
de uitvoering van de plannen van de werkgroep 2030 vooral bij de
gemeenteleden/werkgroepleden
vandaan
moet
komen.
De
kerkenraad moet zichzelf –ook gezien de nog openstaande plekken in
haar bestuur- bij de uitvoering van haar eigen taken niet voorbij
lopen.
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6. Invulling vacatures.
De oproep in Contact heeft helaas geen passende nieuwe
ambtsdragers opgeleverd. We zullen in deze kwetsbare situatie
doorgaan met de menskracht die we hebben.
7. Nieuws van pastor Gert.
Julianadorp is inmiddels in een gevorderd stadium terecht gekomen
met het pionierswerk. Het idee en het te voeren beleid is
uitgeschreven. Men is nu bezig een soort van dorpsherberg op te
zetten vanuit het eigen gemeentepotentieel. De kerkenraad heeft er
wel oren naar om zich in Julianadorp te laten voorlichten over kansen
en mogelijkheden van een pioniersplek. Voor de Paaschallenge was
een goede belangstelling vanuit de jeugd. (10 personen). De opdracht
was om binnen de gestelde tijd op te lossen hoe het zit met het
verraad van Jezus. Na afloop gezamenlijk eten.
8. Werkgroep pastoraat.
Pastor Gert is van plan eenmaal per maand een woensdagochtend te
bestemmen voor ouderen, om zo in het gat van de koffieochtend te
springen.
9. Werkgroep diaconaat.
Er zijn geen mededelingen te doen.
10. Werkgroep beheer.
Behandeld wordt de jaarrekening 2018 van de Kerkvoogdij. Matthijs
geeft aan de hand van het Verkorte Jaaroverzicht volgens het model
van de PKN een toelichting op de cijfers. Volgens de gegevens van de
PKN hebben we 186 leden en doopleden. Administratiekantoor Vriend
heeft de gevoerde administratie gecontroleerd en akkoord bevonden.
De jaarrekening wordt vastgesteld en ondertekend.
11. Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
12. Sluiting
Matthijs sluit de bijeenkomst af met het voorlezen van het gedicht:
‘Ik zal er zijn’ van Tineke Tuinder-Krause.
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Van de Kerkrentmeesters
Collectes Kerkrentmeester
12 mei
€ 26,75
19 mei
€ 25,45
26 mei
€ 22,60
2 juni
€ 37,60
9 juni
€ 28,55
16 juni
€ 18,10
23 juni
€ 23,40
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Verjaardagen
11 juli

Dhr. M. Beverloo
Buttervin 8
1619 DD ANDIJK

geb. 1943

24 juli

Mevr. G.L. Burger-Klaver
Kleingouw 44
1619 CC ANDIJK

geb. 1938

24 juli

Mevr. E.C. Dekker-de Graaf
Sportlaan 22
1619 XE ANDIJK

geb. 1937

Dhr. A. van Zanten
Rikkert 10
1619 AR ANDIJK

geb. 1941

15 augustus

Dhr. A. Burger
Kleingouw 44
1619 CC ANDIJK

geb. 1940

22 augustus

Mevr. A.S. de Greeuw-de Vries
Dijkweg 80
1619 HD ANDIJK

geb. 1945

25 augustus

Mevr. A. de Vos-Oudijk
Viskuil 10
1619 AT Andijk

Geb. 1932

10 september

Dhr. H. de Greeuw
Dijkweg 80
1619 HD ANDIJK

geb. 1945

4 augustus
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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
Dhr. W.H. de Bruin
Viskuil 56 1619AV Andijk
wiebedebruin@gmail.com
Dhr. G. Kooiman
Dijkweg 229
1619 JB Andijk
kooiman29@zonnet.nl

06-13626972

Kerkrentmeesters

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

585576
06-55764285
592447

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

Scriba
Diaken

Administratie
Diaconie

Koster
Redactie

e-mail:
Algemeen bezorger
Rabobank

NL14RABO0302407294
Prot. Gem. Andijk–Wervershoof
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591379

593792

592957
592957
592970
597466
592957
591965

