
Zegenbede over de stilte 

 

God, luisterende God, 

we danken u voor de zegen van de stilte. 

De stilte van de zon die opkomt. 

De stilte van de mist over de heuvels. 

De stilte van het luisteren. 

De stilte aan het eind van het verhaal. 

De stilte tussen de tonen van de muziek. 

De stilte tussen vrienden. 

Amen. 

 
Jan Sutch Pickard, liedboek blz. 1415 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: R. Dijkstra - augustus 2018 - regen  - Innertkirchen Zwitserland  
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37e jaargang nummer 5 

31 augustus 2019 

 

Voorwoord 
 

Op het moment van het schrijven van dit voorwoord is net de kermis 

van Wervershoof achter de rug. Dit feest is door de jeugd van de 

familie Hoogervorst volledig benut. 

Het eerste feestje was al op vrijdag voor de kermis en de laatste op 

dinsdag, ze waren al die dagen op de kermis, bij Beer, ’t Fortuin en 

soms in of bij de attracties. Ook hebben ze de nodige kermisborrels 

afgelopen. Dus dag en nacht stond op zijn kop, bij het ochtendgloren 

thuis komen slapen tot een eindje in de middag, dan even wat eten 

en napraten en hup daar gaan ze weer. Met toch wel tot gevolg hese 

stemmen en kleine ogen en witte bekkies. 

Maar gelijk hebben ze. Jacqueline en ik hebben denk ik één 

kermisborrel gehad die geheel past in de tradities van de vroegere 

kermisborrels. Wij waren te gast bij de familie Dekker. Bij 

binnenkomst een bakkie koffie met een taartje, dan voor wie wil 

geestrijk vocht of wat anders. Tussendoor lekkere hapjes en gezellig 

kletsen, na verloop van tijd komt de zelfgemaakte soep op tafel met 

daarbij salade en een stukje vlees. Dit alles in een gezellige en 

ongedwongen sfeer. Ik hoop dat zulke tradities blijven bestaan. 

 

Ook in De Kapel hebben we tradities, één daarvan is de startzondag. 

In september als de activiteiten in de kerk weer beginnen hebben we 

een feestelijke zondagsdienst met als afsluiting een gezamenlijke 

maaltijd. Ook daarvan hoop ik dat die traditie blijft bestaan. 

 

Hans Hoogervorst 

 

 

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m 

donderdag 24-10 2019 >>> jangorter58@gmail.com 
 

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

Het is nog midden in mijn vakantie. Maar Contact verschijnt 

evengoed.  

Dus schrijven, pastor! Maar wel een mix van mededelingen, 

ervaringen en meditatie. 

 

Gastvrije gemeente 

De eerste dienst na mijn periode van ‘preek-vrij’ zijn gaat over 

gastvrijheid. Dat vraagt de lezing volgens het oecumenisch leesrooster 

van mij. En dat is goed: het weerhoudt mij van willekeur en 

stokpaardjes. Lucas 14. Een aparte tekst! Een van de vreemdste dingen 

van ons christelijk geloof is, dat we de meeste van de aanwijzingen die 

de stichter van onze religie heeft gegeven aan onze laars lappen. Zoals 

bijvoorbeeld die van zondag 1 september. Want wie doet dat nu, 

wanneer je een feestje geeft, dat je dan de armen, kreupelen, 

verlamden en blinden uitnodigt, tenzij die onder je kennissen 

vertegenwoordigd zijn. Geen mens die daaraan denkt. Ik niet in ieder 

geval. OK, vroeger als kind, dan wilde moeder nog wel eens zachte 

drang uitoefenen om dat ene jongetje toch ook maar op je kinderfeestje 

te vragen (nee, die is stom – toe nou maar, hij heeft al niet zoveel 

vriendjes, je zult zien hoeveel plezier je hem daarmee doet). Ja, maar 

als je vervolgens niet op zijn feestje werd gevraagd – misschien was er 

wel geen feestje? – dan was dat ook gauw over.  De gelijkenissen die 

Jezus vertelt zijn helder als glas. 

Daar zit geen woord Frans bij. 

Iedereen herkent de situatie. Maar 

snappen we ook wat hij bedoelt? 

Het gaat – o.a. – om een bepaalde 

mentaliteit die daar achter zit, een 

instelling die daar onder ligt. Je 

zou dat met een woord 

‘gastvrijheid’ kunnen noemen. Dat 

is een instelling, een houding, iets 

wat uitstraalt. Wat is gastvrijheid? 

Zeg het maar. Het zit in de details. Dat je het gevoel hebt welkom te 

zijn. Dat je merkt dat je gezien wordt, dat er oprechte aandacht is. 

Gastvrijheid, dat is de open deur, is het royale gebaar, kom erbij, blij 

dat je er bent, goed om je te zien. Gastvrijheid? Je weet misschien het 

beste wat het is, als je geconfronteerd wordt met het 

tegenovergestelde. Bij iemand thuis hing een tegeltje aan de muur: 
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‘visite brengt altijd vreugde aan, is het niet bij het komen dan wel bij 

het gaan’. Tja. Hoe kom je dan binnen? De wijsheid van Jezus ontstijgt 

het tegeltjesniveau. Als je het evangelie aan de wand hangt, verliest 

het zijn kracht. Het moet ergens in je genen gaan zitten. Het moet iets 

worden dat je persoonlijkheid doordringt, dat een gemeenschap van 

binnenuit kleur en smaak geeft. Gastvrijheid, uitnodigend zijn, mensen 

niet buitensluiten, mensen niet afstoten, mensen niet van je 

vervreemden, dat zou een soort natuurlijke eigenschap moeten zijn van 

christenen en van een christelijke kerk. Waarom? Omdat het een 

wezenskenmerk van Jezus weerspiegelt. Hij is onze ‘stichter’ of 

misschien beter gezegd: onze aanstichter. Aanstichter van een nieuwe 

beweging, van openheid, van royale gastvrijheid. Hij is in ieder geval 

degene die meer dan iemand voor hem of na hem, Gods grenzeloze 

gastvrijheid heeft verkondigd, en belangrijker nog, heeft 

gedemonstreerd. 

Zijn boodschap is bestemd voor iedereen: je mag er zijn, ik ben blij dat 

jij er bent; ik ben blij dat jij jij bent! Mens met een naam. Uniek. Eigen. 

Met een uniek verhaal.  

 

En dan zijn we bij het thema van de startzondag:  

 

 
 

‘Een goed verhaal’. De viering gaat erover, want als kerk hebben 

we een goed verhaal te vertellen over God, over de mensen. Over 

vallen en opstaan. Over delen. Over vreugde en verdriet. En daarna 
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eten wij met elkaar. Dat lijkt mij een goede start. Want dan hebben 

we de gelegenheid om elkaar onze eigen goede verhalen over het 

leven te vertellen. Een van de meest opmerkelijke dingen van ons 

christelijk geloof is, dat wij het vaak veel mooier en met omhaal van 

woorden brengen, waar onze (aan)stichter zich beperkte tot 

eenvoudige verhaaltjes en vergelijkingen. Wij (ik) gebruiken 

begrippen, zelfstandige naamwoorden, Jezus werkwoorden. Zoals in 

Lucas 14: Als Jezus spreekt over het leven, dan heeft hij het over: 

een maaltijd aanbieden, een feestmaal geven, mensen ontvangen en 

uitnodigen. In die eenvoud schuilt het koninkrijk. Een mooie opdracht 

voor ons allemaal, aan het begin van een nieuw seizoen. 

 

Pastor Gert 

 

Startzondag 8 september 2019 

Als afsluiting van de startzondag is er een barbecue. 

U kunt u opgeven voor donderdag 5 september, bij Jan Gorter, tel 

0228-592957 

 

 

Gesprek en ontmoeting 
 

Nu de koffieochtenden voor ouderen zijn gestopt lijkt het mij een goed 

idee om iedere eerste woensdagochtend van de maand tussen 10.00 

en 12.00 uur een gespreks- en ontmoetingsochtend voor ouderen te 

organiseren. Overigens is het begrip ‘ouderen’ wat mij betreft ruim. 

Voelt u zich vooral uitgenodigd en welkom om mee te doen. Avonden 

worden voor sommigen onder ons lastiger om bij te wonen. Ook is er 

behoefte aan ‘zomaar’ een gesprek naar aanleiding van een thema 

i.p.v. een leerhuis. 

De eerste keer dat wij bij elkaar komen is op woensdag 2 oktober.   

Ik hoop velen van u te ontmoeten! 

 

Pastor Gert 
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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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‘Een van God vergeten ziekte’ 
 

Alzheimer, ‘een van God vergeten ziekte.’ 

In De Kapel gaan we in het nieuwe seizoen met elkaar over deze ziekte 

in gesprek. We doen dat door middel van een drieslag: een film, een 

theatervoorstelling en een lezing. 

‘Dementie dominee’ Tim van Iersel is geestelijk verzorger, ethicus en 

predikant met bijzondere opdracht in de zorg voor mensen met 

dementie in meerdere verpleegtehuizen. Hij houdt lezingen in 

zorginstellingen, op congressen en in kerken over dit thema. Ook 

heeft hij over dementie een boek geschreven: ‘Godvergeten’. In zijn 

boek biedt Tim van Iersel handreikingen en bemoediging in het 

omgaan met dementie en God. Dementie brengt je bij de kern van je 

geloof. Juist omdat je met dementie zo afhankelijk en kwetsbaar bent, 

juist omdat je cognitieve capaciteiten achteruitgaan, kom je 

onherroepelijk voor de kernvragen van je leven te staan. Daarom 

spreekt hij dit boek over dementie én over God, aan de hand van 

thema's die daarbij belangrijk zijn.  

 

 
 

Het gaat over de vraag naar waarom (waarom overkomt mij dit?), 

over loslaten, jezelf vergeten en vergeten worden, muziek en 

vooruitzien. Wij hopen dat wij met dit thema voor onze 

gemeenteleden en iedereen die te maken heeft met Alzheimer zinvolle 

avonden te bieden. Na de film en de theatervoorstelling hebben we in 
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november een gespreksavond waarin we terugkijken op de film en de 

theatervoorstelling en vooruitkijken naar de lezing van Tim van Iersel. 

 

Gert Scholten, pastor 

 

Alzh…….enzo…… 

Een theatervoorstelling voor mensen met alzheimer, dementie, hun 

naasten en belangstellende. Kees van der Zwaard speelt een prachtige 

voorstelling over Alzheimer die geschikt is om te spelen in De Kapel. 

Kees laat op een gevoelige, realistische en ook humoristische wijze 

zien wat dementie betekent voor alle betrokkenen, Mensen met 

dementie en hun familieleden maar ook hulpverleners zullen zich 

herkennen in de verschillende situaties die de toeschouwers op 

respectvolle wijze worden gepresenteerd. 

“Oud worden is mooi, oud zijn is moeilijk” zo luid een gezegde. Maar 

soms is oud worden al moeilijk. Bijvoorbeeld als Alzheimer aan je 

bestaan knaagt, je leven steeds meer fragment wordt. Alzheimer 

knaagt ook aan de mensen om je heen, de mantel van zorg en liefde 

heeft zijn eigen gewicht. Met deze gedachte speelt Kees van der 

Zwaard in zijn voorstelling: Alzh…….enzo…… 

 

Woensdag 30 oktober 

De Kapel, Middenweg 48, 1619 BN Andijk 

Inloop 19.30 uur - de voorstelling start om 20.00 uur 

Toegang is gratis - koffie en thee €1.50 
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Filmavond in De Kapel 
 

Still Alice 

‘Still Alice’ gaat over Alice, die haar leven goed voor elkaar heeft. Ze 

heeft een leuke man, drie volwassen kinderen en een 

prestigieuze baan als taalwetenschapper op Harvard University. Maar 

langzamerhand raakt Alice de grip op haar geordende leven kwijt. Ze 

vergeet afspraken, valt in de herhaling 

tijdens presentaties en verdwaalt tijdens 

haar standaard hardlooprondje. Al snel 

blijkt dat Alice Alzheimer heeft, ook al is 

ze pas vijftig. De wereld die ze kende 

wordt steeds kleiner. Alice moet haar 

leven en haar relaties opnieuw leren vorm 

geven. Het draait niet meer om de 

toekomst, maar om het moment. En om 

jezelf blijven, terwijl alles om je heen 

verandert. 
 

Woensdag 25 september 
Inloop vanaf 19:30 uur,  

De film start om 20:00 uur. 

Toegang is gratis. Koffie/thee €1.50 

 

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.  
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Agenda 
 

Agenda   

  8 september  Startzondag, zie blz. 5 

12 september  “Breek de week”, zie blz. 17 

25 september  Filmavond: ‘Still Alice’, zie blz. 10 

26 september  Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

  2 oktober  Gesprek en ontmoeting in de tuinkamer  

om 10.00 uur, zie blz. 6 

  9 oktober  Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

13 oktober  Themadienst: Welke jas dragen wij,  

zie blz 11 

24 oktober  Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

30 oktober  Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

30 oktober   Theater in De Kapel door Kees van der Zwaard, 

zie blz. 9 

16 november  Wintermarkt in en om De Kapel 

20 november  Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

21 november  Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

11 december  Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

13 december   Kerstmiddag aanvang 15.00 uur 

19 december  Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur  

 
 

Welke mantel dragen wij? 
 

Themadienst op zondag 13 oktober, welke mantel dragen wij?   

 

‘Die hef altied zien zundagse jas an’, (hij doet niet veel in het 

Drents). 

In de Bijbel staan verschillende verhalen over een ‘jas’ of ‘mantel’. 

Het bekendste verhaal is waarschijnlijk de ‘jas’ die Jozef van zijn vader 

Jakob kreeg. Of van de profeet Elisa die hem toegeworpen kreeg van 

Elia, zodat hij wist dat hij zijn opvolger zou worden. 

Niet alleen profeten en zieners zijn te herkennen aan hun jas, ook 

koningen dragen er één. Zolang ze het koningschap waard zijn, 

dragen zij deze met ere. 

 

Een mantel beschermt je vandaag aan de dag ook tegen de kou en 

functioneert als een deken. Abbé Pierre, zijn echte naam was Henri 

Antoine Grouès, was veel op straat te vinden om de Parijse daklozen 
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te helpen. Dit was in de oorlog en ook daarna. In de ijskoude winter 

van 1954 stierven er vele van de kou. Abbé Pierre was zelf ook arm. 

Om zijn werk vol te kunnen houden, kreeg hij een bijzonder cadeau 

van de vrouw van de Parijse brandweercommandant, dat was 

namelijk een grote zwarte cape. Eerst weigerde hij deze mooie cape 

omdat het zo luxe was, maar nam 

hem toch aan, op drie 

voorwaarden: dat er grote zakken 

in mochten, de blauwsatijnen 

voering er uit mocht, en dat er 

knopen aan mochten komen. 

Abbé Pierre heeft deze cape zijn 

leven lang gedragen, dit werd een 

symbool van armenzorg en verzet 

tegen onrecht. Hij was de 

oprichter van de Emmaus 

beweging, wereldwijd bekend van 

de kringloopwinkels. 

 

Wat voor een jas dragen wij, ‘een 

zundagse jas?’ Dragen wij een jas 

als bescherming alleen voor ons 

zelf? Of delen we van wat we 

misschien nog wel nog in onze 

jaszak vinden? Zo kunnen wij zelf 

de handen uit de mouwen steken.  

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

Zoals een mantel om mij heen geslagen, 

Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. 
 
Huub Oosterhuis, liedboek 221 

 
 

Van de Diaconie 
 

Collecte Kerk in Actie 29 september  

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen. Op 1 oktober is het 

Internationale Ouderendag. Daarom staat de zorg voor ouderen 

centraal in de collecte op zondag 29 september. In Moldavië, het 

armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er 

helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet 
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voorhanden. Met steun van Kerk in 

Actie biedt de organisatie Home 

Care thuiszorg en ondersteunt 

mantelzorgers. Ze zorgen voor 

medische hulpmiddelen en komen 

op voor de rechten van ouderen. 

Jaarlĳks ontvangen 200 ouderen 

liefdevolle thuiszorg en worden 

vrĳwilligers en professionals 

getraind in het bieden van zorg op 

maat. Met de opbrengst van deze 

collecte steunt Kerk in Actie het 

werk voor ouderen in Moldavië en 

andere Werelddiaconale projecten. 

Geef in de collecte of maak uw gift 

over via  

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie o.v.v. collecte 

Werelddiaconaat september  

 

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

Hartelijk dank! 

 

 

Collecte Kerk in Actie 13 oktober 

Bendejongeren opgeleid tot topkok in 

Colombia. In de sloppenwĳken van 

Bogotá komen jongeren heel 

gemakkelĳk in aanraking met drugs en 

zware criminaliteit. Kerk in Actie zet 

hen met een ambitieus project op een 

ander spoor. In één van de 

gevaarlĳkste wĳken is een kookschool 

gestart waar jaarlijks 200 kansarme 

jongeren een opleiding tot kok kunnen 

volgen. Onder de leerlingen bevinden 

zich zowel ex-FARCsoldaten als 

slachtoffers van het gewapend conflict 

in Colombia. Door samen een opleiding 

te volgen, leren vroegere tegen-

standers met elkaar samen te werken. 
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De kookschool draagt hiermee bĳ aan het belangrĳke proces van 

vrede en verzoening.  

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

jongeren in Colombia en andere Werelddiaconale projecten. Helpt u 

mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 

457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat 

Colombia.   

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

Hartelijk dank! 

 

Collectes Diaconie 

30 juni   € 21,40 

  7 juli   € 45,86 Avondmaal   

14 juli   € 21,75 

21 juli   € 17,90 

28 juli   € 26,90 

  4 augustus  € 32,15 

11 augustus  € 28,60 Kinderen in Zuid-Afrika 

18 augustus  € 28,75 

 

 

 
Hulpverlening Westfriese Kerken 

 
Crisis? 

Is het even crisis… in je financiën? in je relatie? in je koelkast? HWK helpt 
je eruit! We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, 

kosteloos en zonder wachttijden.  
Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl 

Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is 
een gezamenlijk initiatief van alle Westfriese diaconieën en PCI’s. 
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 

 
 

 

  

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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Verjaardagen 
 

28 augustus  Mevr. M. Remijnse–Visser  geb. 1945 

Landstraat 30 

   1619 EZ Andijk 

    

10 september  Dhr. H. de Greeuw   geb. 1945  

Dijkweg 80  

1619 HD Andijk 

       

30 september  Mevr. A. Mantel-Heemsbergen geb. 1934 

   Sorghvlietlaan 162 

   1619 XZ Andijk 

   

  6 oktober  Mevr. G. van Deventer-Damsteeg geb. 1937 

   Simon Koopmanstraat 2b 

   1693 BG Wervershoof 

      

  7 oktober  Mevr. C. de Blank-Holland  geb. 1942 

   Dijkweg 100 

   1619 HE Andijk 

       

10 oktober  Mevr. M. Hak–Kay   geb. 1929 

   Grote Weid 5 

   1619 XJ Andijk 

 

12 oktober  Mevr. N. Wijdenes-de Ruiter geb. 1931 

   Sorghvlietlaan 68 

1619 XC Andijk 

 

15 oktober  Dhr. J.L. van de Gruiter  geb. 1937 

Dijkweg 294 

   1619 JG Andijk 

      

22 oktober  Dhr. G. de Jong   geb. 1946 

   De Vooruitgang 23 

   1693 DT Wervershoof 
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‘Langs ’s Heren wegen’ 
 

Op de dijk langs begraafplaats 

Sint Barbara, nabij het 

bruisende Westerpark in Am-

sterdam staan drie beelden, 

verbeeldend de aartsengelen 

Gabriël, Michaël en Rafaël. Sint 

Barbara, is een open katholieke 

begraafplaats, waar ook speciale 

plekken zijn voor andere 

geloven zoals de Russische- en 

Koptisch-orthodoxe kerk en het 

Islamitische geloof. De beelden 

onderscheiden zich door 

hun attributen: Michaël heeft 

het zwaard, Gabriël de tekst-

band ‘Ave Maria, gratia plena’ en 

Rafaël heeft de staf. Het hoofd 

van de engelen is als 

een silhouet in een stralenkrans 

weergegeven waardoor geen 

hoofd is te herkennen. In 

sommige geloven mag je 

namelijk geen mensen af-

beelden. Maar daardoor kan ook ieder zijn eigen engel kan zijn, aldus 

de Amsterdamse kunstenaar Henk Spreeuwenberg, die de beelden in 

2009 in drie weken schiep. 

Het woord aartsengel betekent zoiets als “opperste gezant” of “engel 

van de oorsprong”. Aartsengelen zijn engelen met een bijzondere 

rang en de hoogste soort engel waar de mens mee te maken kan 

krijgen. De namen van aartsengelen eindigen vrijwel altijd op “el”, 

verwijzend naar (de naam van) God. Ze komen voor in het 

Christendom, Jodendom en de Islam. Mede daardoor verschilt het 

nogal eens welke engelen worden genoemd als aartsengel. Het aantal 

aartsengelen loopt in verschillende tradities uitéén van drie tot twaalf. 

Drie aartsengelen komen bijna altijd terug; Michaël, Gabriël en Rafaël 

worden daarom als de belangrijkste beschouwd. Michael is de leider 

van de Goddelijke legers. Hij strijdt met Satan en is degene die deze 

gevallen aartsengel bij Het Laatste Oordeel definitief moet verslaan. 

Aartsengel Gabriël is in veel religies de boodschapper van God. Zijn 

https://www.hetmysterie.nl/engelen-namen/
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naam betekent: “God is mijn kracht”. Gabriël is, samen met Michaël, 

één van de twee aartsengelen die bij naam worden genoemd in zowel 

het Oude als het Nieuwe Testament. Aartsengel Rafaël is de 

begeleider van reizigers en genezers. De fysiek en emotioneel helende 

aartsengel, dus. Een mooi gegeven dat de drie elementen, Het Laatste 

Oordeel, de kracht van God en algehele heling bijeenkomen bij een 

multicultureel ingestelde Rooms-Katholieke begraafplaats. 

 

Wiebe de Bruin 

 

 

Breek de Week 
 

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!”  

De eerste van een nieuw seizoen 

“Breek de Week” breekt aan. 

Wij hebben er weer zin in en hopen 

gezellige en smakelijke maaltijden 

met elkaar te gaan hebben. Iedereen 

die anders meestal alleen eet, is van 

harte welkom op donderdag 12 

september 2019. 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 

maandag 26 augustus 2019 via breekdeweekandijk@gmail.com of 

bij Gerda Gorter, tel. 592594 of Sjanni de Vries, (tel. 720179. 

Opgeven kan tot 7 september 2019. 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! 

De volgende “Breek de Week” is op 14 november 2019. 

 

Gerda Gorter, Sjanni de Vries, Clementine Bultsma, Annet Kwantes 

en Jacquelien Vriend 

  

mailto:breekdeweekandijk@gmail.com
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Voorgangers in de Kapel  
 

Lieve gemeente, 

Afgelopen zondag mocht ik weer. Ja echt, het voelt als “mogen.” Ik 

ervaar het als een voorrecht dat ik in alle gemeenten, die ik als pastor 

diende, nog steeds terug mag komen als gastvoorganger, maar dat 

geldt in het bijzonder voor Andijk. Toen ik in 2008 begon bij jullie, 

voelde dat als thuiskomen en dat is nog steeds zo. De hartelijkheid 

waarmee ik word ontvangen, het vaste plekje in de hoek van de 

keuken, een kostersechtpaar dat een warme sfeer creëert. Het is voor 

jullie allemaal heel gewoon, maar ik verzeker je dat ik dat ook heel 

anders meemaak. 

 

Ook tijdens de dienst merk je 

aan kleine dingen, dat jullie een 

hechte gemeenschap vormen 

van mensen die elkaar kennen, 

elkaar vertrouwen, samen 

gemeente zijn. Waar ik in 

menige gemeente tijdens het 

“Onze Vader” een onbestemd 

gemurmel hoor, spreekt ieder 

van jullie het Gebed des Heren 

echt hardop uit en ook bij het 

zingen van een canon zijn jullie 

niet bang om een foute noot te 

zingen. Er heerst onderling vertrouwen. Dat was toen zo en dat is 

gebleven, gelukkig. Proficiat daarmee 

 

Ook de gesprekken na afloop van de dienst zijn anders dan elders. Uw 

belangstelling voor mijn persoonlijk reilen en zeilen is mooi. Gisteren 

vroeg iemand naar Bruno, onze kleinzoon die zes jaar geleden werd 

geboren met een grote moedervlek. Het is leuk om dan te kunnen 

vertellen dat je daar (bijna) niets meer van ziet en dat hij straks naar 

groep 4 gaat. Ik zie mensen in de kerk, die er in mijn tijd niet of 

nauwelijks kwamen. Toen zat er nog veel oud zeer. Het is fijn om te 

zien dat ze toch weer over de drempel zijn gestapt. Ook het 

uitwisselen van ideeën over de toekomst van de kerk en de rol die een 

kleine gemeente daarin zou kunnen spelen. Overigens, zo piepklein is 

jullie geloofsgemeenschap niet voor Westfriese begrippen. Er waren 

afgelopen zondag veel meer mensen in De Kapel, dan ik in menig 
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andere gemeente ontmoette de laatste weken en ook bij jullie zijn er 

nog mensen op vakantie. Kortom, het is voor mij telkens weer een 

feestje om naar Andijk te mogen. Voor dit jaar staan er nog drie en 

voor volgend jaar vijf diensten op de rol. Ik kijk er nu al naar uit. Tot 

dan…… 

 

Pastor Ton 

 

10 geboden van Ds. Buskes  
 

 

Ik ben de Heer, uw Bondgenoot en uw Vriend 

Ik heb u (in Jezus Christus) bevrijd en tot vrijheid geroepen. 

Ik vraag één ding van u: blijf mijn verbond trouw,  

bewaar de vriendschap en blijf bij uw bevrijder. 

 

Mij alleen zult gij liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. 

Niets of niemand van de wereld, die ik heb geschapen, zult gij 

vergoddelijken en in plaats van mij liefhebben, vertrouwen en 

gehoorzamen. 

 

Gij zult u van mij geen voorstelling maken buiten Jesus Christus om. 

In Hem heb ik mij aan u geopenbaard. Ziet mij in Hem, weest zijn 

getuigen en belijdt mijn Naam, die hij u heeft bekend gemaakt. 

 

Gij zult niet leven om te werken, maar werken om te leven. 

Leeft voor mijn aangezicht en houdt de dag van Christus verrijzenis  

in ere als de dag van de bevrijding en de blijdschap.  

Leeft uit de zondag al de dagen van uw leven. Ik ben de Heer! 

 

Uw vader en uw moeder, laat hen tot hun recht komen als uw vader 

en uw moeder, die ik u gaf. Uw kinderen, laat hen tot hun recht 

komen  

als de kinderen, die ik aan uw zorg toevertrouwde. 

 

Gij zult eerbied hebben voor het leven van uw naaste, ook hij 

behoort mij toe.  

Ook hem of haar heb ik geschapen naar mijn beeld. Ook voor hem 

en haar is Jezus gestorven en opgestaan. Zijn of haar leven moogt 

gij niet aantasten en vernietigen. 
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Weet, dat gij geen eigenaars maar rentmeesters zijt van wat Ik u 

toevertrouwde.  

De aarde en haar volheid behoren mij toe. Gij kunt niet mij en het 

geld  

tegelijkertijd dienen. Gij zult geven en altijd opnieuw geven. 

 

Ik heb u geschapen naar mijn beeld, man en vrouw. Gij zult elkaar 

(in het huwelijk) liefhebben en trouw blijven. Gij zult elkaar als 

jongens en meisjes, als mannen en vrouwen, eerbiedigen en elkaar 

niet tot object verlagen. 

 

Gij zult in uw omgang met elkaar 

de waarheid en het recht 

liefhebben en in uw spreken over 

de naaste oprecht en betrouwbaar 

zijn. Uw ja zij ja en uw nee zij nee.  

Gij zult uw naaste geven wat hem 

toekomt en in uw hart geen 

afgunst toelaten.  

Aan mij. De God van Leven zult gij 

uw hart en leven geven. 

 

Gij zult mij, uw Bondgenoot en 

Bevrijder, liefhebben met heel uw 

hart en met heel uw verstand, en 

met al de kracht waarover gij 

beschikt en gij zult uw naaste 

liefhebben want hij of zij is gelijk 

als gij. Ik ben de Heer! 

 

Ingezonden door Matthijs Beverloo 

 

 

Leerhuis 
 

Het leerhuis start weer op 26 september. In 2019 komen we dan nog 

op 24 oktober, 21 november en 19 december bij elkaar. We beginnen 

om 19.30 uur in de tuinkamer. De deelnemers aan het leerhuis wilden 

graag doorgaan met het lezen van Bijbelverhalen. Welkom! 

 

Pastor Gert  
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Planten uit de Bijbel 
 

 
 

De Gouddistel is een fraaie verschijning met haar tot een meter hoge, 

vertakte, met scherpe, gevleugelde doorns en fijn spinrag bezette 

stengels. De diep ingesneden en daardoor stekelige, donkergroene, 

licht geaderde bladeren lopen af op de stengel. De stengels bevatten 

melksap. De heldergele lintbloemen staan in een omwindsel van 

stekelige schubjes. De bladeren van het rozet zijn minder stekelig. 

De bloemhoofdjes staan op korte steeltjes in de bladoksels. 

 

Jesaja 34 vers 13: Dorens overwoekeren de burchten, onkruid en 

distels de vestingen 

Genesis 3 vers 18: Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je 

van zijn gewassen leven. Matteüs 13 vers 7: Weer een ander deel viel 

tussen de distels. 

 

Kaarten maken in de tuinkamer 
 

Na een mooie zomer gaan we weer beginnen met het kaarten maken. 

Op de volgde data zijn we te vinden in de tuinkamer: woensdag 9 en 

30 oktober, 20 november en 11 december. Een ieder die het leuk vindt 

om mee te doen of een keer te kijken is van harte welkom. We 

beginnen om 13.30 uur, dan staat de koffie en thee klaar. 

 

Namens de kaartenmaaksters, Marijke de Jong  



22 

  

Geen vreemdeling 
 

Tijdens onze vakanties willen we 

nog wel eens een kerk binnen 

lopen. Als we een viering bij 

kunnen wonen doen we dat 

graag. Anders verdiepen we ons 

in de aanwezige liedboeken en 

andere kerkmuziek, die er ligt. 

Maar ook op vrije zondagen 

trekken we er wel op uit naar 

diverse kerken. Waarom doen 

we dat? Waar gaat het ons om? 

Kortweg: om de liturgie, die 

altijd en in iedere taal 

herkenbaar is. Zelfs als we 

alleen de muziekboeken in 

kunnen kijken vinden we de 

elementen terug: Van het 

“voeten vegen” 

(de verootmoediging: het “Heer 

vergeef wat wij misdeden”) tot 

de zegen. Kyrie, Gloria, 

lezingen…, we herkennen het. 

En in de heilige ruimte, die de 

liturgie schept, zoeken en vinden we andere dingen dan die in de 

chaos van de buitenwereld te vinden zijn.  

We vinden stilte, en die is in de huidige maatschappij vaak ver te 

zoeken. De stilte tilt ons uit boven het alledaagse, tot het sacrale, tilt 

ons uit de tijd. We vinden verbondenheid. Verbondenheid met al die 

plaatsen wereldwijd waar op gezette tijden dezelfde heilige ruimte 

wordt gecreëerd. Verbondenheid met de mensen die leed moeten 

dragen, leed dat we hier voor God mogen brengen. Verbondenheid 

met de kerk van alle eeuwen, waar mensen in vergelijkbare “heilige 

ruimte” zochten en zoeken zoals wij, mensen van de 21e eeuw. In die 

ruimte van de liturgie vallen verschillen in tijd, taal, geloofsbeleving 

weg. Hier kunnen ook wij, mensen van nu, elkaar vinden in samen 

bidden, zingen, vieren en leren. Hier voelen we ons thuis, zijn we geen 

vreemdeling meer. Sytze de Vries dichtte: “De vreugde voert ons naar 

dit huis…” (lied 280). Ook daarin zingen we over vreugde en verdriet, 

heden en verleden. Het is die vreugde die we vinden in de liturgie. Dit 
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‘opgetild worden’, de ruimte krijgen om blijdschap en leed, zowel van 

onszelf als van anderen, voor God neer te mogen leggen, is waar het 

ons om gaat. Dit maakt dat we lichter en verlicht verder mogen. 

 

Andrew en Nettie Orme 

 

 

Notulen van de Kerkenraad 
 

Notulen Kerkenraadsvergadering van 1 juli 2019. 

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

Matthijs Beverloo, Gertjan Kooiman, Jan Gorter, Herman Groothedde, 

pastor Gert Scholten. Bij de behandeling van agendapunt 9 is 

administrerend diaken Lies de Jong aanwezig. 

1/2. Opening en meditatief moment. 

De vergadering wordt geopend en de kaars aangestoken. Als 

meditatief moment leest Gertjan voor het gedicht ‘Wij hebben de 

langste adem’ van Dorothee Sölle.  

3. Eventuele gedenkwaardigheden. 

Jan deelt mee dat Rein de Lange, predikant te Zaandam, die hier ook 

af en toe voorging, is overleden. De opbrengst van de Voorjaarsmarkt 

is gegaan naar de volgende goede doelen: Stichting Leergeld € 918, 

Schuldhulpmaatje West-Friesland €918. 

4. Notulen bijeenkomst 8 mei 2019.  

De notulen van de bijeenkomst van 8 mei 2019 worden ongewijzigd 

vastgesteld.  

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst. 

Een delegatie uit de kerkenraad heeft een gesprek gehad met de 

groep Kerk 2030, vertegenwoordigd door Roel Doef, Ronald Dijkstra 

en Lies de Jong. Van de zijde van de kerkenraad is gesteld dat naar 

voren gebrachte ideeën op zich leuk zijn, maar dat de kerkenraad krap 

bemenst is en om die reden de uitvoering zelf niet op zich kan nemen. 

Sommige zaken worden al gedaan, zoals de opbrengst van de 

markten besteden aan een goed doel. Het voorstel is geopperd is om 

het “goede doel” mee te laten werken aan het organiseren van de 

markt waarbij de winst dan natuurlijk voor het goede doel is. Ook aan 

het zoeken van nieuwe vormen doen we al, b.v. met het optreden van 

Kids Gear in de dienst. Maar wat de één aanspreekt in een andere 

invulling kan een andere kerkganger afschrikken. Dan is er per saldo 

geen winst. De Pioniersplek proberen we nog steeds gestalte te geven, 

in het najaar laat de kerkenraad zich in Julianadorp voorlichten over 
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de praktische invulling in de gemeente. We zijn door de week op 

woensdagmorgen zichtbaar met de inloopochtend, alhoewel de 

belangstelling van de zijde van gemeenteleden niet erg groot is. Voor 

meer initiatieven door de week ontbreekt de menskracht. Pastor Gert 

gaat vanuit het idee van de beoogde Pioniersplek een voorstel 

formuleren met betrekking tot de rapportage Kerk 2030, ter 

bespreking en standpuntbepaling in de kerkenraad: waar staan we en 

waar gaan we heen gezien Kerk 2030. De Actiepuntenlijst wordt 

bijgewerkt. Het Dauwtrappen is wegens het slechte weer niet 

doorgegaan.    
6. Invulling vacatures. 

Er zijn geen meldingen. 

7. Nieuws van pastor Gert. 

De pastor heeft geen mededelingen te doen. 

8. Werkgroep pastoraat. 

Er zijn geen mededelingen. 

9. Werkgroep diaconaat. 

Behandeld worden de jaarstukken van Diaconie en Steunfonds over 

2018. Lies de Jong geeft een toelichting op de verschillende posten. 

Het zit niet mee met de rente op het vermogen. Toch vindt zij het 

geen goed idee om diaconale gelden dan maar te gaan beleggen, dit 

vanwege het risico dat wordt gelopen en omdat het geld niet 

geschonken is om te beleggen. Het jaar 2018 is het laatste jaar dat 

nog geprofiteerd kan worden van de langlopende rente van 5%. De 

jaarstukken zijn door de accountant gecontroleerd, en worden door 

de kerkenraad akkoord bevonden en ter vergadering ondertekend. 

Voor Lies is dit de laatste keer dat zij de jaarstukken van de Diaconie 

en het Steunfonds presenteert. Zij heeft 34 jaar de administratie 

gevoerd en is daarvan 15 jaar diaken geweest. Hans bedankt haar 

voor de jarenlange inzet met de overhandiging van een mooi 

bloemboeket en een cadeaubon. Besloten wordt dat bij de 

afkondigingen voor de dienst voortaan zal worden aangegeven waar 

de opbrengst van de diaconiecollecte voor bestemd wordt. 

10. Werkgroep beheer. 

Er zijn geen mededelingen te doen. 

11. Rondvraag. 

De rondvraag levert geen vragen op. De eerstvolgende vergadering 

van de kerkenraad wordt bepaald op 9 september aanstaande. 

12. Sluiting. 

Gertjan sluit de bijeenkomst af met het voorlezen van het gedicht ‘De 

lange tocht’ van Dorothee Sölle. 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes  

30 juni   € 16,35 

  7 juli Avondmaal zie Diaconie 

14 juli   € 23,15 

21 juli   € 20,70 

28 juli   € 24,55 

  4 augustus  € 32,65 

11 augustus  € 23,20 

18 augustus  € 27,60  

 

Kerkdiensten 
 

 

 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur 

 
Zondag 1 september Voorganger: Pastor Gert Scholten 
                Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Lector: Dhr. Foeke Engbrenghof    
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 
Zondag 8 september Voorganger: Pastor Gert Scholten 
Startzondag Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Diaken: Dhr. Gertjan Kooiman 
Lector: Mevr. Janneke Ginjaar 

 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 
Zondag 15 september Voorganger: Ds. Marijke Kraak uit Opperdoes 
                Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 
 Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 
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Zondag 22 september Voorganger: Pastor Louise Kooiman uit Enkhuizen 
                Organist: Dhr. Heije Wubs 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

 
Zondag 29 september Voorganger: Pastor Ton Heijboer uit Hoorn 
 Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

 
Zondag 6 oktober Voorgangers: Dhr. Kees van Lenten uit Oudendijk 
                Organist: Dhr. Heije Wubs 
   Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
              Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

 
Zondag 13 oktober Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 
 Lector: Mevr. Alie Schenk 
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 
Zondag 20 oktober Voorganger: Drs. Nettie Boon uit Assendelft 
 Organist: Mevr. Cilia Koenis-Gerdes 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 
 

Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 
Lector: Mevr. Dineke de Bruin 

 Deurdienst:  Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 
Zondag 27 oktober Voorganger: Ds. Burret Olde uit Zaandam 
 Organist: Dhr. Heije Wubs 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Dhr. Teun Uiterdijk 
 Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 

 

 



27 

  

Zondag 3 november Voorganger: Dhr. Piet Meijer uit Zaandam 

                Organist: Dhr. Arie Horst 

 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 

 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Lector: Dhr. Foeke Engbrenghof 

 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 
Zondag 10 november Voorganger: Pastor Ton Heijboer uit Hoorn 

                Organist: Dhr. Wim Broer 

 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 

 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 
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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  

06-13626972 

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 06-13626972 

 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  

 

 


