Zee
Ik wil alleen zijn met de zee
ik wil alleen zijn met het strand
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.
Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker
dat ze weet wat ik bedoel.
Ik wil alleen zijn met de golven,
ik wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist’ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.
Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.
Toon Hermans

Foto omslag: R. Dijkstra – november 2016 Robbenoordbos
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Voorwoord
November gedenkmaand
De maand november staat weer voor de deur en dit betekent, niet
alleen voor de Christelijke kerken gedenkmaand. Ik wil graag wat
informatie over de gedenkdagen van de Christelijke kerken met u
delen; het is per slot van rekening geen alledaags onderwerp, maar
misschien wel interessant om het e.e.a. hierover te weten.
De eerste twee dagen van november zijn belangrijk voor de Roomskatholieke kerk. Ze worden Allerheiligen en Allerzielen genoemd.
Allerheiligen valt op 1 november en Allerzielen op 2 november. Beide
gedenkdagen zijn onderdeel van het Rooms-katholieke geloof. In de
Protestantse kerken noemen we Allerzielen Eeuwigheidszondag. In de
katholieke traditie is het gebruikelijk dat alle heiligen (mensen die
door een paus heilig zijn verklaard) en martelaren (mensen die
sterven in naam van het geloof) een eigen naamdag krijgen, die vaak
valt op hun sterfdag. Vandaag de dag vieren we nog vaak
verschillende van deze naamdagen, wellicht zelf zonder dat je het
doorhebt. De twee bekendste zijn die van Sint-Nicolaas op 5 december
en die van Sint Franciscus, een heilige die o.a. een bijzondere band
met dieren had. Je raadt het vast al, Franciscus’ naamdag valt op 4
oktober. Maar ja, een jaar kent 365 soms 366 dagen en de katholieke
kerk kent veel meer heiligen en martelaren. Daarom werd jaren
geleden besloten een algemene dag in te voeren, waarop het leven
van alle heiligen herdacht wordt en dat werd 1 november Allerheiligen.
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Op Allerzielen komen in de traditionele katholieke geloofsgemeenschap mensen bij elkaar om de doden te gedenken. In de
katholieke kerk wordt na de dood van een persoon een kruisje met
diens naam opgehangen, die nabestaanden na enkele weken mee
naar huis mogen nemen.
De Protestantse kerk kent een liturgische herdenking op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar voor allen, die in het afgelopen jaar
gestorven zijn, Eeuwigheidszondag.
In De Kapel gedenken we op 24 november de overledenen uit onze
gemeente.
Matthijs Beverloo
Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m
donderdag 5 – 12 - 2019 >>> jangorter58@gmail.com
Redactie: Ronald Dijkstra, Hein van Dokkum, Jan en Coby Gorter
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Meditatie
November, maand van alle heiligen
Ik denk niet dat er nog veel Rooms-katholieken en Anglicanen zijn die
geloven dat heiligen Christenen zijn die voorbeeldig hebben geleefd.
Een katholiek vertelde mij ooit dat heiligheid weinig tot niets te maken
heeft met menselijke perfectie. Heiligen noemde zij ‘vensters op God’,
mensen die zijn aanwezigheid uitstraalden in hun leven. En ook: naast
de heiligen op de kerkelijke kalender zijn er nog ontelbare anonieme
heiligen. Vandaar ook dat Allerheiligen zo nauw verbonden is met
Allerzielen. In dit opzicht is er nog weinig verschil met Protestanten.
Want onder Protestanten zijn, zoals Joop Boendermaker, de overleden
kerkelijk hoogleraar aan het Luthers seminarium, schrijft: ‘allen heilig,
die horen bij de heilige kerk, de gemeenschap van heiligen.’ En dan
niet omdat zij smetteloos en puntgaaf zijn, maar omdat zij toegewijd
zijn aan God en aan de mensen. Om wat je betekent, om wie je en
wat je bent, zegt, doet. Om wat je betekent.
Een mooi voorbeeld is een bekende heilige, Sint Nicolaas. In het
nieuwe liedboek vindt u een lied bij ‘Geloofsgetuigen’: ‘Uit de schemer
van de tijden’. In dit lied zitten precies die heiligheden die hem heilig
maakte. Een mooie tekst van Andries Govaart op een melodie van
William Rowlands. De Engelse melodie is bij degenen die regelmatig
kijken naar ‘Songs of Praise’ zeker bekend.

Uit de schemer van de tijden doemt een oergestalte op,
met legenden, staf en mijter, beeld van het erbarmen Gods.
Nicolaos, zegevieren zal het recht voor heel het volk,
sta ons bij nu wij hier bidden, wees van onze woorden tolk.

5

Voor het kind dat niet kan spelen en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren, uitgebuit wordt en miskend;
dat geweld gewoon gaat vinden en gepantserd verder leeft….
God, behoed al deze kinderen, dat uw aarde toekomst heeft.
Sint Niklaas, die weet wat recht is en wat slecht is ondervangt,
vrijgekocht heeft hij drie dochters van een redeloze man.
Driemaal werpt hij gulden klompjes door het venster aan de straat,
driemaal ziet een dochter toekomst, wordt een vrouw, krijgt nieuwe
staat.
Voor wie reizen in den vreemde, voor wie overvallen wordt
door de stormen, door de schemer, door de honger, door tekort,
die geen eigen grond meer hebben, die gevlucht zijn om het brood;
God, dat wij elkaar behoeden én in weelde én in nood.
Al wie varen op het water, zelfs de scheepslui op de wal,
mogen om Sint Niklaas vragen, want hij kent zijn makkers wel.
Op de zeeën, woedend, ziedend, in de stilte voor de storm,
in gebed of in verstrooiing, Nicolaos, pleit voor ons.
Pastor Gert

Van de Pastor
Het is nu volop herfst, terwijl ik dit schrijf. Harde wind. Grijze lucht.
Snel donker. Maar ook met prachtige kleuren en de pittige, typische
geur die bij dit jaargetijde hoort. Het is ook stormachtig op mijn werk
in Den Helder. Het nieuwe beleid heet ‘flexwerken’. Dat betekent voor
mij heel concreet dat mijn kamer gaat verdwijnen en dat ik bijna 25
jaar ‘geschiedenis’ in verslagen, overwegingen en dossiermappen in
een bak heb gegooid. Het wordt een bureau + computer in een ruimte
met zes anderen. En één plankje in een kast. Als mensen mij nodig
hebben wordt het intekenen voor een spreekkamer. En in acute
gevallen zoeken naar een plekje. Tegenwind. Grijze tinten. En af en
toe moedeloos: hoe moet dat nu verder? Gelukkig zijn er ook de
bemoedigende reacties van collega’s. Dat geeft kleur, energie en
moed om een nieuwe manier van werken te vinden. Zoals ook het
werk in de gemeente inspiratie en energie geeft. Mooie themaavonden over Dementie, gesprekken, vieringen. Vieringen waarin
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teksten klinken, gesproken, maar vooral ook gezongen. Teksten die
‘tegenwind-bestendig’ zijn. Of juist de zin van tegenwind bezingen:
‘Soms waait de wind het koren in de war,
naar alle kanten, naar elkaar;
zo worden wij ook door elkaar geschud
en richt uw Geest ons op een ander mens.
(Lied 715, 2e couplet)

Vacatures in de Kerkenraad
Vacatures in de kerkenraad. We zien met zijn allen op tegen het ambt.
We weten er geen raad mee in onze tijd. Besturen op zichzelf is al een
hele klus. Welke meerwaarde heeft het ambt? En wie is hiertoe
bekwaam? Bovendien willen we ons niet meer voor lange tijd binden.
De oplossing zoeken we in een kleinere kerkenraad. Met daaromheen
een flexibele schil van vrijwilligers die voor projecten of deeltaken
kunnen worden ingezet. Een prima model, dat de betrokkenheid van
gemeenteleden stimuleert en de kerkenraad – hopelijk – in staat stelt
zich tot de hoofdzaken te beperken: prediking van het Evangelie,
viering van de sacramenten in de eredienst, dienst van de gebeden,
missionaire arbeid, diaconaat, herderlijke zorg, geestelijke vorming
en de zorg voor de financiën. Voor onze gemeente geldt inmiddels
bijna het kerkordelijk minimum: pastor, twee ouderlingen, drie
ouderlingen-kerkrentmeesters en twee diakenen. Zo krijgt ook het
collegiale aspect binnen een ambt gestalte. Eén van de twee diakenen
betreft een (onlangs door PKN geïntroduceerde) diaconale
rentmeester. Dat is een gemeentelid die als niet-ambtsdrager
deelneemt aan het werk van de diakenen, vergelijkbaar met de al
langer bestaande figuur van de kerkrentmeester (niet-ambtsdrager).
Het minimum vereiste voor het aantal aanwezige ambtsdragers om
als kerkenraad besluiten te kunnen nemen (het quorum), stelde de
synode op drie personen. Hierbij is de algemeen geldende norm voor
behoorlijk bestuur (‘good governance’) meegewogen.
Ook kan een ambtsdrager voor een kortere tijd deelnemen aan de
kerkenraad. Ziet u mogelijkheden om voor een bepaalde periode u in
te zetten voor onze gemeente, neem dan contact op met één van de
leden van de kerkenraad. Dan kunnen we in goed overleg kijken naar
de (uw) mogelijkheden.
Doorstart 2030 en de Startzondag
Een proefschrift van dr. Jacobine Gelderloos geeft een mooi model om
ons, samen met de bevindingen van de groep ‘Doorstart 2030’, op te
richten. Zij schreef een boek met als titel: ‘Sporen van God in het
dorp’. Wat zijn haar conclusies? Het viel op dat voor dorpelingen de
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aanwezigheid van de kerk vanzelfsprekend is. Dominant in de kleine
kerken is volgens haar de vraag naar de toekomst én hoe de
activiteiten te organiseren zijn. Je laten zien in het dorp, in de
dorpskrant, tijdens het dorpsfeest, de voedselvoorziening,
duurzaamheid, kortom aan leefbaarheidsvraagstukken. Samengevat:
richt de blik ook naar buiten. Mooi om te zien hoe wij als kleine
gemeente op dit moment een stap in de richting van de toekomst
zetten. Zodanig dat de organisatie realistisch en behapbaar is,
gebaseerd op wat we aan gaven, mensen en middelen voor handen
is.
Tijdens de Startzondag hebben we uit het rapport van de werkgroep
‘Doorstart 2030’ een aantal onderdelen gehaald en deze onderdelen
in vier vragen aan de gemeente voorgelegd: Waar bent u trots op en
wat kan beter? Hoe ervaart u de diensten? Hoe denkt u over het
invoeren van groot huisbezoek? Ziet u mogelijkheden voor onze
gemeente om een pioniersplek te worden? En wat voor pioniersplek
heeft u dan voor ogen? Een compleet overzicht van de reacties vindt
u in de kerk.
Alle gemeenteleden zijn trots op onze kerk en voelen zich thuis in een
aandachtige en open gemeenschap.
Met betrekking tot het pastoraat is per 1 oktober 2019 een
ontmoetingsochtend voor ouderen gestart. Het is de bedoeling dat
deze groep iedere 1e woensdag van de maand in de Tuinkamer bij
elkaar komt. Inmiddels is gebleken dat er ook ouderen van buiten de
gemeente deze groep bezoeken.
Groothuisbezoek zal 4x per jaar plaatsvinden. Een groot aantal
gemeenteleden is hier positief over. Men sprak zich wel in
meerderheid erover uit dat de Tuinkamer daarvoor geschikter is dan
bij iemand thuis. Ook ziet men dan graag kleine groepjes en een
duidelijk thema + gespreksleider.
Om recht te doen aan de vele ouderen wordt er ondersteuning in
het pastoraat geboden door 8 uur beschikbaar te stellen voor
regelmatig huisbezoek. Daarmee kan de huidige pastor meer tijd
besteden aan crisispastoraat, leerhuis, bijzondere diensten en themaavonden zoals de voor dit jaar gestarte avonden over Dementie. Ook
hiervoor geldt dat er veel bezoekers van buiten de gemeente komen.
Daarmee kan onze gemeente een plaats bieden voor ontmoeting en
inspiratie.
In de erediensten bieden we regelmatig een bijzondere dienst aan.
Dit seizoen starten we met twee ‘Manteldiensten’. Een thema voor en
door de verschillende generaties. De liturgie van deze diensten is
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anders, maar de traditionele onderdelen van een kerkdienst worden in moderne vormen en hedendaagse taal – aangehouden. Overleg
vindt plaats over medewerking van onze jongeren, waarbij hun
inbreng, wensen en vragen ongecensureerd een plaats mogen krijgen.
Het onderwerp ‘jongeren’ blijft velen bezighouden. Het is goed om
daarin alert te blijven, maar ook realistisch.
Het gebruik van traditionele media in combinatie met een heldere
website blijkt te werken: er komen veel bezoekers naar themaavonden, filmavonden en themadiensten. De website wordt goed
bezocht.
Mogelijkheden voor een pioniersplek?
De gemeente is hier positief over. De meeste mensen denken dat onze
gemeente hier geschikt voor is. Men constateert ook dat er op veel
punten al gepionierd wordt (zie bovenstaande). Een meerderheid
heeft zich uitgesproken voor een ‘Inloopcafé voor lotgenoten’. Dit
inloopcafé zou op vaste tijden open zijn en – idee uit de startzondag
– gekoppeld kunnen worden aan thema-avonden. Zo is een
lotgenotencafé waarbij het thema ‘Dementie’ centraal staat een
mogelijkheid. Zo zouden er steeds andere thema’s aan bod kunnen
komen. De kerkenraad heeft de ‘Doorstart 2030-groep’ gevraagd
mogelijkheden omtrent het opzetten en uitvoeren van een dergelijke
pioniersplek te inventariseren. Binnen PKN zijn er functionarissen die
speciaal zijn vrijgesteld om een gemeente hierbij te begeleiden.
Leerhuis.
In januari starten we met een nieuwe serie leerhuisavonden. U bent
van harte uitgenodigd om deel te nemen. In december hebben we het
laatste Leerhuis van dit jaar. We bespreken dan met elkaar de nieuwe
invulling. De Leerhuisavonden voor het 1 e semester van 2020 zijn op
30 januari, 27 februari, 26 maart, 23 april, 28 mei en 25 juni.
Zangdienst.
Op veler verzoek zal op 26 januari 2020 weer zangdienst worden
gehouden in De Kapel. Dhr. Wim Broer zal ons begeleiden. In de
kerkzaal zal een lijst komen waarop u kunt aangeven welk lied u graag
zou willen zingen.
Ontmoetingsochtenden voor ouderen worden van 10.00 uur t/m
12.00 uur iedere 1e woensdag van de maand in de Tuinkamer
gehouden.
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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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Themadienst
Themadienst: “Zoals een mantel om mij heen geslagen”.
Op 13 oktober had de kerkdienst een bijzonder karakter. Als thema
was gekozen voor “mantelzorg”. Een mantel geeft warmte, geeft
bescherming. Leidraad was de tekst van lied 221: “Zo vriendelijk en
veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen”. Prachtige
tekst van Huub Oosterhuis.
Enkele gemeenteleden hadden een mantel meegebracht waaraan
voor hen een bijzondere herinnering zit. Daarbij werden de generaties
gevolgd. Eerst de baby: bij gebrek aan een jasje een op naam
geborduurde handdoek. Toen de jongere/ jong volwassene:
symbolisch alleen een jas, geen persoon, geen naam. De generatie
die gemist wordt dus. Daarna de volwassene en de oudere, die dikwijls
mantelzorg nodig heeft. Vervolgens werden er een paar schilderijen
“onthuld”, die door gemeenteleden o.l.v. Ineke Ruiter gemaakt waren.
Ook hier was het thema “mantels”. Tijdens de hierop volgende
stiltemeditatie konden we, kijkend naar de schilderijen, onze
gedachten de vrije loop laten. Alles paste zo bij het thema. Ook de
liederen en de gespeelde muziek uit de musical “Joseph and the
technicolour dreamcoat” sloten er mooi bij aan. Zo mochten we met
elkaar een mooie, zinvolle dienst beleven.
Nettie Orme
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Voorgangers in De Kapel
De eerste keer dat ik optrad in
De
Kapel
was
niet
als
voorganger, maar als iemand
die een lezing over Leonard
Cohen kwam houden. Ik ben
een bewonderaar van hem en
vind de spiritualiteit van zijn
teksten zeer goed passen bij een
lezing in een kerk. Wat een
mooie ruimte, die Kapel en wat
een vriendelijke ondersteuning.
Er
was
een
mooi
programmaboekje gemaakt en
de beamer vertoonde mooie
beelden. Later trad ik daar wel
op als voorganger. ‘Ken ik U niet ergens van?’ werd een paar keer
gevraagd. ‘Ja van die Cohenlezing’ kon ik dan antwoorden. Wel een
bijzonder entree bij zo’n eerste kerkdienst. Ik ga graag voor. Na een
werkzaam leven in zorg en onderwijs ging ik als hobby theologie
studeren. Die hobby liep uit de hand: drie maanden voor mijn 65 e
deed ik doctoraalexamen theologie. Een eigen gemeente zit er dan
niet meer in, ik heb ook geen kerkelijke opleiding gedaan, Maar
incidenteel voorgaan dat kon wel en kan nog steeds. Je wordt gekend
in De Kapel. ‘Hoe is het met uw vriend?’ werd mij voorzichtig
gevraagd. Die kwam een paar keer mee bij lezing en diensten. Ik
vertelde dat hij overleden was. ‘Ja hij zag er ook al slecht uit’, hoorde
ik op een toon die mij steun gaf.
Na afloop wordt er tijdens de koffie nog wat nagevraagd over de preek
en je hebt daardoor echt het gevoel dat mensen deelnemen aan de
viering.
Volgend jaar ben ik weer twee keer van de partij. Ik verheug me er
nu al op!
Carla M.A. Frederiks
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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
6 november
7 november
16 november
20 november
21 november
24 november
11 december
15 december
19 december
24 december

Ontmoeting en gesprek in de tuinkamer, om 10.00 uur
Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur
Wintermarkt in en rond De Kapel, zie blz. 24
Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur
Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur
Eeuwigheidszondag - We gedenken, zie blz. 18
Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur
Kerstconcert door zanger-pianist Roon Staal, zie blz. 28
Kerstmiddag, aanvang 15.00 uur
Kinderkerstfeest in De Kapel

Van de Kerkenraad
Notulen Kerkenraadsvergadering van 9 september 2019.
Aanwezig: Hans Hoogervorst (voorzitter), Wiebe de Bruin (scriba),
Matthijs Beverloo, Gertjan Kooiman, Jan Gorter, Herman Groothedde
en pastor Gert Scholten.
1/2. Opening en meditatief moment.
De vergadering wordt geopend en de kaars aangestoken. Als
meditatief moment leest Hans voor het gedicht ‘Herfst’, blz. 1195
Liedboek voor de Kerken.
3. Eventuele gedenkwaardigheden.
Jan deelt mee dat mevr. Peereboom is overleden.
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4. Notulen bijeenkomst 1 juli 2019.
De notulen van de bijeenkomst van 1 juli 2019 worden ongewijzigd
vastgesteld.
5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst.
Pastor Gert deelt mee dat in vervolg op het rapport ‘2030’, op de
startzondag een aantal vraagpunten aan de aanwezigen ter
bespreking is voorgelegd. Uit de gesprekken kwam ook een inloopcafé
voor mantelzorgers (o.a. van Alzheimerpatiënten) als mogelijkheid
naar voren. Voorlopig is dit, naast de suggestie om vrijwilligers van
het begunstigde ‘goede doel’ te betrekken bij de markt, het enige
actiepunt als gevolg van ‘2030’. Pastor Gert komt in het licht van de
Pioniersplek nog met de toegezegde afsluitende samenvatting van de
conclusies/acties n.a.v. de rapportage ‘2030’. Het verzoek om
consideraties op een wijziging van de kerkorde op het punt van
tijdelijke dienst en hulpdiensten wordt voor kennisgeving
aangenomen. De Actiepuntenlijst is door Jan bijgewerkt. De RINGbijeenkomst 7-10-2019 over Rouwverwerking wordt bezocht door
Hans en Matthijs. Hans, Wiebe en Jan gaan naar de kennismaking met
de buurgemeenten op 4 november 2019.
6. Invulling vacatures.
Er is nog geen uitzicht op aanvulling van de kerkenraad. Het quorum
voor de kerkenraad is minimaal 3 personen. Qua bemensing zitten we
dus goed. Een extra pastoraal ouderling zou welkom zijn.
7. Nieuws van pastor Gert.
Met het invullen van de Pioniersplek wil het in Julianadorp nog niet
erg lukken. De predikant is gevraagd om voorlopig een invulling op te
starten die ‘Dorpsherberg’ gaat heten. Hij krijgt bijstand van een
hulpteam. Tijdbesteding 1 dagdeel gedurende een periode van drie
jaar. Het project is ingediend bij de PKN. Voor ons zou er 1 x per
maand een bijeenkomst kunnen zijn onder de noemer ‘Is er iets in de
kerk’ met b.v. een korte lezing over een onderwerp om het gesprek
op gang te brengen. Pastor Gert vraagt ondersteuning in het pastoraat
voor zo mogelijk 1 dag in de week. Daardoor kan pastor Gert zich
meer richten op de gewone kerkdiensten en de bijzondere diensten
en ook vaker zelf voorgaan, wat ook de wens is van de
gemeenteleden. Hij maakt nu al een behoorlijk aantal extra uren en
dit verdraagt zich niet goed meer met zijn andere betrekking bij het
Gemini Ziekenhuis in Den Helder en privé. Zo kan een betere balans
tussen werk en thuis worden verkrijgen. Als kandidaat voor de
uitbreiding beveelt hij Ds. Nicoline Letteboer uit Julianadorp aan. Ze
is o.a. geestelijk begeleider bij de Omring en gaat al nu en dan in onze
gemeente voor. De financiële consequenties van de uitbreiding staan
volgens de kerkrentmeesters nog niet op een rijtje en ook de precieze
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invulling van de tijd en scheiding tussen de beide functies. Bij het te
houden Groot Huisbezoek stelt pastor Gert de aanwezigheid van een
ouderling of ander kerkenraadslid voor.
8. Werkgroep pastoraat.
Er zijn geen mededelingen.
9. Werkgroep diaconaat.
Hans stelt aan de orde dat rentmeester Lingeman de opdracht heeft
gehad te onderzoeken of een bedrag van 615.000 euro aan
Steunfonds kapitaal, dat tegen een gunstige rente uitstond maar nu
te maken krijgt met de rentestand van om en nabij 0% of zelfs lager,
belegd kan worden in agrarische grond. Hiervoor is een perceel te
koop van ca. 7,5 ha grasland, gelegen nabij Sijbekarspel. Een
bollenteler uit Andijk heeft interesse om het perceel te pachten voor
zes jaar. Eenmaal per 6 jaar is er dan sprake van bollenteelt, de
andere 5 jaar is het gebruik weiland, dat geruild zal worden met
veehouders uit de omgeving die hun grond afstaan voor bollenteelt.
Er kan zo –na aftrek van de lasten- een rendement van bijna 2%
worden behaald. Daarbij wordt overwogen dat verwacht kan worden
dat de rentestand nog lange tijd heel laag zal blijven. Wanneer we het
geld op de bank zetten, krijgen we geen rente, uit de pacht van grond
is een bedrag van 14.000 euro per jaar te behalen. Er rusten weinig
verkavelingslasten op de grond. Het geld is voorlopig niet nodig en
verwacht mag worden dat de grond zijn waarde behoudt. Besloten
wordt rentemeester Lingeman van Lingeman/Ritsema Rentmeester
en Makelaars de opdracht te geven de grond tegen een aanvaardbare
prijs aan te kopen.
10. Werkgroep beheer.
Van het Classicaal College Behandeling Beheerszaken Noord-Holland
is bij brieven van resp. 18 juli en 2 juli 2019 bericht ontvangen dat de
Jaarrekening 2018 van het College van Diakenen en de Jaarrekening
2018 van het College van Kerkrentmeesters zijn beoordeeld en
goedgekeurd. Besloten wordt de huurprijs van de kerkzaal voor de
beide huurders, De Bovenzaal en Una in Via, niet te verhogen.
11. Rondvraag.
Geconstateerd wordt dat de Startzondag goed is verlopen. Er waren
25 personen bij de barbecue, die geslaagd was. De vergaderingen van
de kerkenraad in 2019 vinden plaats op 16 oktober 2019 en 27
november 2019. Voor 2020 moeten nog data worden vastgesteld.
12. Sluiting
Hans sluit de bijeenkomst af met het voorlezen van de meditatie op
blz. 579 van het Liedboek voor de Kerken.
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Van de Diaconie
Collecte zondag 3 november
Goede predikanten opleiden in Zambia.
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig
procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken
neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland.
Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen
theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia
extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de
gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan
de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. Via Kerk in Actie
collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in
Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse
docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten
in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin
naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een
theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u
mee?
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia
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Adventscollecte Kerk in Actie, 1 december
Aidswezen in Zambia. In Zambia
zijn er wel 20.000 gezinnen, waar
jongeren aan het hoofd staan
omdat hun ouders overleden zijn
aan aids. Deze kinderen hebben
een zwaar bestaan. Ze staan er
vaak alleen voor, omdat mensen
bang zijn ook aids te krijgen.
De Raad van Kerken in Zambia
stimuleert kerken om naar deze
kinderen om te kijken. Kerkleiders worden daarin getraind en
kinderen praktisch ondersteund. Chisengo kreeg geld om een eigen
bedrijfje te starten. Nu fokt ze varkens, die ze verkoopt in de grote
stad. Het gezin kan weer drie keer per dag eten en haar broertjes en
zusjes kunnen naar school.
Collectes Diaconie
25 augustus
1 september
8 september
15 september
22 september
29 september
6 oktober
13 oktober
20 oktober

€26,00
€23,20
€34,70
€17,50
€29,45
€25,35
€20,60
€57,00
€18,00

Startzondag
Zending Midden - Oosten
Wereld Diaconaat - Moldavië
Wereld Diaconaat - Colombia

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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We gedenken
Tilly de Blank – Benjamens

#21 november 2018

Albertus Fredericus van Zoolingen #11 december 2018
Dirkje Zwier – Minnes

#30 maart 2019

Sijtie van de Gruiter – Breure

#5 mei 2019

Wil Peereboom – Ruiter

#25 juli 2019

Im Maret – Kort

#26 juli 2019

Voorbij de wolk
van mijn verdriet
licht jouw gelaat
soms even op.
Je bent ver weg
en toch dichtbij,
het licht
dat jou omgeeft
is ook in mij
wanneer ik bid;
Ik geloof in de Liefde
ik geloof in het Leven
ik geloof in het Licht
waarin jij woont voorgoed.
Voorbij de wolk
van mijn verdriet
raakt tijd
de eeuwigheid.
Caritas van Houdt
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‘Langs ’s Heren wegen’
Op de hoek Damrak/ Dam in
Amsterdam hangt aan de
muur boven het bankgebouw
een gevelsteen met het
opschrift SINTERCLAES. Aan
het woord is te zien dat het al
een heel oude vermelding is.
Nu
heeft
Amsterdam
al
eeuwenlang een band met de
goedheiligman. Want dat veel
havensteden iets met Sint
Nicolaas hebben, komt omdat
hij de schutspatroon is van de
zeelieden. En daarnaast is hij
de beschermheilige van o.a.
kinderen,
ongehuwde
vrouwen, kooplieden, vissers.
Het Damrak was, als onderdeel van de rivier de Amstel,
de haven van Amsterdam. Op
De Dam werd markt gehouden. In het verre verleden stond elke markt
onder de bescherming van de keizer of een schutspatroon. Maar
Amsterdam was in die tijd nog onaanzienlijk en dus werd Sinterklaas
(de Heilige He(e)r Klaas) de beschermer van de markt en als zichtbaar
bewijs staat zijn beeld nog steeds daar, op de hoek. Nicolaas van
Myra, zoals Sinterklaas officieel heet, kan bogen op een
indrukwekkende reputatie, gestaafd met verschillende verhalen. Van
jongs af aan verrichtte hij vele spraakmakende wonderen, was
vergevingsgezind, blonk uit in naastenliefde (waarnaar onze
chocolademunten terugverwijzen) en leidde een vroom leven. Enkele
eeuwen na zijn dood werd hij heilig verklaard. Zijn sterfdag is 6
december. Een van de wonderverhalen is afgebeeld op de gevelsteen.
In de tobbe zitten drie jongens, studenten om precies te zijn. Van
deze theologiestudenten wordt verhaald dat ze overnachtten in een
herberg. De herbergier vermoordde het drietal en pekelde hun vlees
in een kuip. Toen Sint Nicolaas een tijdje later in de herberg
overnachtte droomde hij van de begane misdaad. De herbergier werd
erbij gehaald en na een gebed tot God kwamen de jongeren weer tot
leven en de herbergier tot inkeer. De jaarlijkse Sinterklaasmarkt op
De Dam was eeuwenlang het belangrijkste aspect van de openbare
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Sinterklaasviering tot in de late uurtjes. Vermaak, en kramen met
vergulde koek en klaasjes, honingtaert (taaitaai), amandelbroot
(banketstaaf), Marci-panis (brood van de Heilige Marcus) en
geschenken. In 1836 was het over. Op de plek van de markt kwamen
gebouwen, maar toen was de verkoop van Sinterklaasgoed al
verplaatst naar de winkels.
Wiebe de Bruin

Breek de Week

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!”
Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op
donderdag 14 november 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 € 6,50. U kunt zich opgeven vanaf maandag 28 oktober 2019
via breekdeweekandijk@gmail.com of bij Gerda Gorter, tel: 592594
of Annet Kwantes tel: 593109.
U kunt zich opgeven tot 8 november 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 9 januari 2020.
Gerda Gorter, Clementine Bultsma, Annet Kwantes,
Bettie Gorter, Joke van Veen en Jacquelien Vriend.
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Koken voor ouderen
Woensdag 18 september was het weer zover. Op het menu stond nasi
met een gebakken eitje en natuurlijk kon de kroepoek niet ontbreken.
Als toetje een gezond yoghurtje. Alles ging slikvingerend naar binnen.
Deze keer een kleine groep maar heel gezellig. We hebben elkaar
verteld wat ons lievelingseten was, op dit moment maar ook uit de
tijd van onze jeugd. Kousenband, Haagse bluf, peertjes, van alles
passeerde de revue. Hoe mooi was het om te zien dat er smakelijk
gegeten werd en ondertussen aandacht voor elkaar was. Jasmijn,
Sheila en Lieke waren de 3 toppers die ondanks hun drukke bestaan
als middelbare scholieren tijd vonden om ons te assisteren. Gertjan
chauffeurde, Tineke had alles weer tot in de puntjes voorbereid en
ondergetekende fungeerde als assistent van dit pop-up restaurant.
We hebben dan wel geen Michelinster maar dat mocht de pret niet
drukken. Die ster wordt steeds vaker teruggegeven door restaurants
omdat het ten koste van de gezelligheid gaat. Dat hebben wij er niet
voor over.
Alie Schenk-Kooiman
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De ziel is eruit!
Het dorp waar ik geboren ben, ligt tegen de stad aangeschoven. De
uitbreiding van de stad is een paar kilometer voor het dorp tot staan
gebracht. Het dorp is in de loop der jaren niet erg veranderd. Er zijn
een paar woningen bij gebouwd en een enkele boerderij is
omgetoverd tot landhuis. Verder is de rust bewaard gebleven.
De ouderen van het dorp weten je te vertellen over vroeger. Zo schijnt
mijn opa ooit eens naar Den Haag te zijn geweest om te pleiten voor
een echte straat, ter vervanging van de zandweg. Ja, hier werd
geschiedenis geschreven.
Hoe vaak heb ik niet naar de verhalen geluisterd die mijn vader
vertelde. Verhalen over vroeger, over de oorlog en de crisis. Over
tijden dat geld schaars was en banken hun deuren gesloten hielden.
Maar is allemaal voorbij. Het voelt alsof met het sterven van mijn
vader voorgoed een periode afgesloten. We hebben hem uitgeleide
gedaan. We stonden als een erehaag langs de kant toen de kist met
vader erin het huis uit werd gedragen. Met hem eindigde een stuk
geschiedenis.

Het is nu een paar weken later. Ik ga naar het huis van mijn vader.
Ik loop over het gras naar het raam. De kamer blikt mij leeg aan. De
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stoel waar vader altijd in zat, staat nog op zijn vaste plek, zijn
voetenbankje ervoor. Voor als de enkels een beetje dik waren. De
orchideeën voor het raam bloeien nog. Verbeeld ik me dat de witte
kleur minder helder is? Ik loop om het huis heen. In de berkenboom
achter het huis zitten een paar houtduiven. Als ze me horen vliegen
ze verschrikt weg. Ze zijn al aan de stilte gewend geraakt. Als ik de
achterdeur opendoe, knarst het scharnier. Via het halletje stap ik de
keuken binnen. Het aanrecht staat leeg. Het kleedje op de tafel ervoor
ligt pijnlijk recht.
Ik neem het in me op: hetzelfde gezicht als altijd, maar toch anders
de stilte drukt: Ik wacht op de stem die zal zeggen: “o ben jij daar
jongen?”. Maar die blijft weg.
In de kamer hangt nog het portret van onze familie op zijn vertrouwde
plek. Op de schoorsteenmantel kijken vertrouwde gezichten mij aan.
De kachel is uit. Verder lijkt alles bij het oude te zijn. Herinneringen
komen boven. Vader en moeder samen om de tafel. Voor haar deed
hij mee aan een spelletje zelf gaf hij er niet om. Al meer dan tien jaar
geleden was zij hem voorgegaan. Zou zij weet hebben gehad van zijn
komst? Hem hebben opgewacht? Zou hij haar verteld hebben dat de
laatste tien jaar stil waren geweest?
Ik zucht en een gevoel van gemis maakt zich van mij meester. Dan
draai ik me om. In de keuken blijf ik nog even staan. Kijk even naar
de geiser aan de muur. Nog maar enkele maanden terug was een vis
die ik voor hem gevangen had hier tegenop gesprongen – volgens
hem. Zijn lach klinkt nog na in mijn oren. Een grimas trekt over mijn
gezicht. Dan sluit ik de deur. In de auto kijk ik nog een keer naar het
huis. Het kijkt terug als altijd. Nee toch niet. De ziel is eruit.
Douwe Janssen, ingezonden door Matthijs Beverloo
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Kinderkerstfeest in De Kapel
Het lijkt nog zo vroeg, toch zijn we al bezig met de voorbereidingen
voor het kinderkerstfeest op dinsdag 24 december. Het is de bedoeling
dat Elize Mannah aan deze bijzondere avond invulling gaat geven met
haar voorstelling "Een koning in onze woning." Een warm, interactief
kerstgezinsfeest voor jong en oud met een mopperende ezel en heel
veel andere dieren. Omlijst door heerlijke zowel nieuwe als
traditionele kerstliederen, o.l.v. soliste Elise Mannah
Dineke, Janneke en Alie

Wintermarkt in en rond De Kapel
Van alles te koop.
Zaterdag 16 november houden we onze jaarlijkse wintermarkt. Er is
van alles te koop: curiosa, glaswerk, potten, speelgoed en puzzels,
cd’s, enz. Ook de tafels met vele boeken staan op je te wachten. Het
Rad van Avontuur zal volop draaien met leuke prijzen. Natuurlijk is er
weer fruit te koop, en ook de bloemen staan weer voor u klaar. En
zoals altijd kunt u in de tuinkamer kaarten maken met Gerda.
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Gezellig een kopje koffie of een kom soep doen.
We hebben koffie en thee met iets lekkers erbij, maar ook heerlijke
soep. Dus kom gezellig even langs of maak even een tussenstop
tijdens je fiets- of wandeltocht. We hopen weer op een gezellige dag!
Iedereen is van harte welkom om even langs te komen op zaterdag
16 november van 10.00 tot 14.00 uur in en om De Kapel,
Middenweg 48 te Andijk.
Inleveren bruikbare spullen.
Heeft u leuke en bruikbare rommelmarkt spulletjes die u bij ons langs
wilt brengen? Dat kan! Dit kunt u inleveren op donderdag 14 en
vrijdag 15 november tussen 16.00 en 20.00 uur in De Kapel aan de
Middenweg 48. Kunt u zelf de spullen niet brengen, dan kunt u bellen
naar Trude Leegwater, tel: 0228-591594 of bij geen gehoor Roel Doef,
tel: 0228-593200. Bij voorbaat onze hartelijke dank en graag tot ziens
op 16 november.

Planten uit de Bijbel
De plataan die in Bijbelse landen voorkomt, Platanus orientalis, is
verwant aan de ook bij ons bekende Platanus occidentalis. Tijdens zijn
verblijf bij Laban probeerde Jakob een soort genetisch experiment uit
met takken van platanen (Genesis 30:37). De boom kan zeer groot
worden en bijzonder aantrekkelijk zijn (Ezechiël 31:8). Platanen zijn
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herkenbaar aan de camouflage-schors. De oude bruine schors
bladdert af waaronder gele en groene kleuren tevoorschijn komen.
Platanenbladeren lijken in vorm wel op esdoornbladeren, maar ze
staan verspreid op de twijgen en niet tegenover als bij esdoorns. Vlak
na het ontluiken zijn ze bedekt met pluizige sterhaartjes die een
hooikoortsachtige, allergische reactie kunnen veroorzaken. 's Zomers
is de knop volledig verborgen in de holle bladsteel. In de winter is
maar één mutsvormige knopschub zichtbaar die de knop geheel
omhult. Bloemen en vruchten hangen in bolletjes onder elkaar die bij
rijpheid uiteenvallen in vele kleine zaadjes, omgeven door een
haarkrans. De haren dienen voor verspreiding van de zaden door de
wind. Platanen zijn éénhuizige soorten met tweeslachtige bloemen.

Genesis 30 vers 37
Jakob brak jonge takken van populieren, amandelbomen en platanen
en schilde ze zo dat het wit van de takken in strepen bloot kwam. Die
afgeschilde takken legde hij in de drinkbakken.
Ezechiël 31 vers 8
Zelfs in de tuin van God was er geen ceder als hij,
geen cipres met zulke takken, geen plataan met zulke twijgen,
in de tuin van God was er geen boom zo mooi als hij.
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Zaligspreking bij het ouder worden
Zalig die begrip tonen
voor mijn voeten die niet meer willen
en mijn handen die geen kracht meer hebben.
Zalig die begrijpen
dat mijn oren moeite hebben
om alles op te nemen
wat men tegen mij zegt.
Zalig diegenen
die er blijk van geven te weten
dat mijn ogen troebel
en mijn gedachten traag zijn.
Zalig zij die met een vriendelijke lach
de tijd nemen
om even met mij te babbelen.
Zalig zij die nooit zeggen:
“maar dat heb je me al twee keer verteld”.
Zalig zij die me laten voelen
dat ik geliefd en geacht
en niet alleen maar verdragen word.
Zalig zij die in hun goedheid
de dagen die mij nog resten
wat willen opvrolijken.
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Kerstconcert Roon Staal
Kerstconcert in De Kapel
Zondag 15 december geeft zanger-pianist Roon Staal een
kerstconcert in De Kapel, Middenweg 48 in Andijk. Met zijn warme
stem en pianospel weet hij zijn bezoekers te raken en in de stemming
te brengen van de aankomende kerstperiode door zijn vertolking van
bekende songs als "Oh Holy Night", "Silent Night", "Mary's Boy Child",
"Gloria in Excelsis Deo" en "Walking In The Air". Ook "Pie Jesu" staat
op het repertoire evenals af en toe een eigen compositie die past bij
de kerstgedachte en nieuwe songs van zijn tweede kerstalbum die
Staal tijdens zijn inmiddels vijfde Kerst Tour presenteert. Het album
wordt in november opgenomen in Japan en Vladivostok.
Meer informatie vindt u op de website www.roonstaal.com
Het concert in Andijk op 15 december is één van de 14 concerten in
de Kerst Tour 2019. De aanvangstijd is 15.00 uur. De Kapel is een
half uur voor aanvang van het concert geopend. Reserveren kan bij:
Jan Gorter, tel: 0228-592957
E-mail: jangorter58@gmail.com

28

Kerkdiensten
Alle diensten beginnen om 10.00 uur
Zondag 3 november

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

Ds. Nicoline Letteboer uit Julianadorp
Dhr. Chris Kooiman
Dhr. Herman Groothedde
Dhr. Wiebe de Bruin
Dhr. Foeke Engbrenghof
Mevr. Marijke de Jong

Zondag 10 november

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

Pastor Ton Heijboer uit Hoorn
Dhr. Wim Broer
Dhr. Matthijs Beverloo
Dhr. Jan Gorter
Mevr. Dineke de Bruin
Mevr. Ymke de Boer-Schotsman

Zondag 17 november

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

Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer
Mevr. Cilia Koenis-Gerdes
Dhr. Hans Hoogervorst
Dhr. Wiebe de Bruin
Dhr. Teun Uitterdijk
Mevr. Jacqueline Hoogervorst

Zondag 24 november

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

Pastor Gert Scholten
Dhr. Andrew Orme
Dhr. Herman Groothedde
Dhr. Jan Gorter
Mevr. Alie Schenk
Mevr. Marijke de Jong

Zondag 1 december

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

Ds. Piet Kooiman uit Utrecht
Dhr. Andrew Orme
Dhr. Matthijs Beverloo
Dhr. Wiebe de Bruin
Dhr. Foeke Engbrenghof
Mevr. Ymke de Boer-Schotsman
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Zondag 8 december

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

Ds. Johan Moens uit Breezand
Dhr. Heije Wubs
Dhr. Hans Hoogervorst
Dhr. Jan Gorter
Mevr. Ymke de Boer-Schotsman
Mevr. Jacqueline Hoogervorst

Zondag 15 december

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

Dhr. Kees van Lenten uit Oudendijk
Dhr. Wim Broer
Dhr. Herman Groothedde
Dhr. Wiebe de Bruin
Mevr. Janneke Ginjaar
Mevr. Marijke de Jong

Zondag 22 december

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

Pastor Ton Heijboer uit Hoorn
Dhr. Wim Broer
Dhr. Hans Hoogervorst
Dhr. Jan Gorter
Mevr. Frieda Vlam
Mevr. Jacqueline Hoogervorst

Van de Kerkrentmeesters
Collectes kerkrentmeesters
25 augustus
€17,50
1 september
€18,55
8 september
€33,95 Startzondag
15 september
€13,15
22 september
€28,95
29 september
€37,60
6 oktober
€22,65
13 oktober
€44,80
20 oktober
€19,85
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Kerstzangdienst 2019
De jaarlijkse Interkerkelijke Kerstzangdienst, georganiseerd door de
plaatselijke Raad van Kerken, is dit jaar op zondag 15 december, ’s
middags om 16.30 uur.
Deze zangdienst is in de St. Werenfriduskerk, Dorpstraat 73 te
Wervershoof. Het kerkkoor van Zwaagdijk zal o.l.v. Jan Commandeur
de kerstzang verzorgen en de samenzang ondersteunen. De pianiste
is Mariette de Graaf–Duin. De samenzang is met orgelbegeleiding door
Arnold de Greeuw. We luisteren naar het kerstevangelie.
De kerstoverweging wordt verzorgd door pastor Gert Scholten van de
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof. Na afloop wordt er een
deurcollecte gehouden voor een goed doel. Als christenen van
verschillende kerken bent u van harte welkom in deze
kerstzangdienst!
Raad van Kerken van Andijk, Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk
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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

06-13626972
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

