
Nu gaat de hemel open 

de aarde raakt in bloei, 

de vrede daalt van boven, 

God lacht de mensen toe. 

 
Hans Bouma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: R. Dijkstra – december 2019 Andijk  
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37e jaargang nummer 7 

14 december 2019 

 

Voorwoord 
 

Het Scheppingsverhaal volgens Rashi 

Eens, heel kortgeleden, had ik het voorrecht om met een pientere 

jongedame langs de havens van de Amsterdamse IJdok te rijden. 

Gefascineerd door dit watergebeuren kwam deze jongedame tot de 

slimme theologische vraag, wanneer volgens de Bijbel de wateren 

geschapen werden. In het begin van het scheppingsverhaal namelijk 

staat, dat de geest van God zweefde over de wateren, terwijl deze 

wateren pas op de tweede dag geschapen werden. Bezorgd keek ik 

voor mij uit, terwijl ik langs de Amsterdamse wateren voortreed. 

Persoonlijk ben ik niet zo gesteld op dergelijke slimme vragen, want 

die vereisen een slim antwoord en dat schoot mij niet zo onmiddellijk 

te binnen. Dus antwoordde ik haar 

maar, dat met de hemel, die in het 

eerste vers geschapen werd, het 

wolkendek bedoeld werd. Tot mijn 

grote teleurstelling nam deze slimme 

jongedame geen genoegen met mijn 

onbezonnen antwoord.  

 Maar de voorzienigheid was mij, en 

hopelijk ook deze jongedame, gunstig 

gezind. Want toen ik later te rade ging 

bij de afdeling judaïstiek van mijn 

bibliotheek kwam ik een boekje tegen 

van prof. A. van der Heide over hoe in 

de middeleeuwen de joodse geleerden 

de bijbelverhalen uitlegden. Professor 

Van der Heide– een geleerde man met 

de daarbij behorende geleerde baard - 

was mijn leraar judaïstiek.  

De professor behandelt hier hoe de allerbekendste Joodse exegeet van 

de middeleeuwen, Rashi (Rabbi Salomo ben Isaac, Noord-Frankrijk, 
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1040 – 1105) het scheppingsverhaal uit de Bijbel behandelt1. In die 

tijd behandelden deze exegeten elk woord van de Bijbel uitermate 

serieus en gingen zij na waar ditzelfde woord elders in de Bijbel 

voorkwam en hoe het daar werd gebruikt. Daarnaast namen zij deel 

aan de bijbeluitleg van hun voorgeslacht en werden deze 

voorafgaande exegesen zeer serieus genomen.   

Rashi stuitte op dezelfde vraag als onze pientere jongedame. Hij gaf 

echter niet, zoals ik, een onbezonnen antwoord, maar hij zei dat wil 

je tot de letterlijke betekenis van de eerste woorden van de Bijbel 

komen, je deze woorden als volgt moet verklaren: In het begin van 

de schepping van hemel en aarde. Dit houdt in dat in het eerste vers 

reeds de hemel en de aarde en alles wat daartoe behoort geschapen 

werden. Het water nu was in zijn opvatting een deel van de hemel en 

dus tegelijk met de hemel geschapen. Van een scheppingsvolgorde 

was geen sprake. Op de eerste dag werden hemel en aarde 

geschapen, op de andere dagen komt het woord scheppen (bara) niet 

voor, alleen het door God gesproken Woord – En God zei…. Dit 

betekent dat op de eerste dag hemel en aarde geschapen werden; 

vervolgens werd ieder onderdeel zijn vaste plaats gegeven op de dag 

dat daarover werd beschikt. Het iets uit niets scheppen (creatio ex 

nihilo) gebeurde alleen op de eerste dag. Genesis 2: 4 vertaalt Rashi 

dan ook: “Dit is de ontvouwing van de hemel en de aarde, toen zij 

geschapen werden op de dag dat de Heer aarde en hemel maakte.”   

Uit deze bijbeluitleg kan opgehaald worden, dat ook wij op de eerste 

scheppingsdag geschapen zijn. Alleen op onze geboortedag zijn wij 

tevoorschijn gekomen. Vanaf het begin van de schepping lag ons 

bestaan al in de handen van de Eeuwige, geprezen zij Hij.  

 

Gert Jan Kooiman 

 

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 

 

  

 
1 Zie: Dr. A. van der Heide – De middeleeuwse Joodse Bijbelexegese – Verkenning en bezinning – 
driemaandelijkse periodiek/19e jaargang nr. 1/maart 1985. 
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Meditatie 
 

Ik weet niet hoe het met u 

is, maar ik ben in de 

maand december, als het 

richting Kerstmis gaat, af 

en toe echt een watje. De 

tranen zitten hoog. Van... 

Weet ik veel. Ontroering? 

Blijdschap? 

Dankbaarheid? Verdriet 

om… ‘Opgeklopt gedoe’, 

zeggen sommigen. ‘Senti-

menteel’. Zal wel. Maar ik 

ervaar het evengoed. Als 

Maraya Carey zingt “All I 

want for Christmas is you” 

is het al mis. Of: Cris Rea: 

“driving home for 

Christmas”, “De herder-

tjes”, “Stille nacht”, Bachs 

Weihnachtsoratorium, al 

die bekende kerstklanken.  

 
Tja. Wat is dat gevoel? De dichteres Vasalis omschrijft het als ‘heldere, 

tijdloze beleving van aanwezigheid en een diepe verbondenheid met 

iedereen’. Mooi. Daar moet je dichter voor zijn. Iets minder poëtisch? 

Gewoon. Als je blij bent, als je je geliefd voelt, verbonden met 

dierbaren en vrienden. Als je in de ogen van mensen kijkt en die 

lichtvlammetjes ziet dansen. Maar óók gebeurt het in de nacht van 

zorgen en verdriet. In tijden van ziekte, eenzaamheid, armoede, 

rouw, gemis, afwijzing, eenzaamheid…..  

Lieve mensen, als je dán iets van zachtheid voelt, een aarzelende 

overgave.  

 Maar is dat niet geweldig naïef? Ik keek naar een uitzending van 

Nieuwsuur en ik kreeg een cynische wereld te zien. Een andere wereld 

dan die van het veel bezongen kind in Bethlehem. Vlak na de 

uitzending kwam er een prachtige kerk in beeld. Ik weet niet meer 

waar het was, maar ik hoorde een kinderkoor zingen: ‘laat mij liefde 

brengen waar haat is, vergeving brengen waar schuld is’. En je denkt 

– ik denk – wat getuigt het christelijke verhaal toch van een 

ongelooflijke naïviteit, van een enorme kinderlijkheid. Na al dat 
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cynische nieuws durf je de woorden van deze kinderen bijna niet meer 

te zingen. En toch, en toch? Wat blijft er van onze wereld over als dit 

niet meer wordt gezongen? Als we niet meer genieten van de 

schoonheid van de wereld? Van de zonsondergang, van het kale 

winterbos, van de onschuld van kinderstemmen? Van het horen van 

de stem die zegt dat de vredestichters kinderen van God genoemd 

worden? Zulke ervaringen vormen het contrast met al het cynisme, 

de haat, tweedracht, dwaling, wanhoop, verdriet en duisternis. Zij 

vormen het schild tegen de macht van de heersers. Maar zij kunnen 

niet met dezelfde wapenen strijden. Ze lijken altijd weer het onderspit 

te moeten delven. Maar zij zullen ook weer opstaan en hun lied zingen. 

Aan hen is de nieuwe dag, de paasmorgen. Ongewoon, om dit met 

kerstmis te zeggen. 

We gaan op weg naar het nieuwe jaar. Een nieuwe dag. Door goede 

machten stil omgeven – behoed, getroost. In goede machten liefderijk 

geborgen, verwachten wij wat komen mag. God is met ons des avonds 

en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. Ontroerend. 

 

Pastor Gert 

 

Van de Pastor 
 

Het kalenderjaar loopt ten einde. Voor mij persoonlijk een 

veelbewogen jaar. Een paar weken geleden zei iemand tegen mij: "Ik 

wou dat 2019 heel snel voorbij was. Strik eromheen en weg!" Er was 

zoveel in zijn leven gebeurd dat het jaar erg hectisch was en daarom 

ook zeer zwaar. Ik kan goed in zijn gevoel meegaan. Soms heb je een 

periode om in een doos te doen, stevig touw eromheen en weg! Voor 

andere mensen is 2019 misschien juist een topjaar geweest: het ging 

goed met hun werk, met de kinderen gaat het geweldig, iedereen 

gezond, wat wil je nog meer? Ook zij zeggen: we doen dit jaar in een 

mooie doos, mooie strik erom heen en nooit meer vergeten! Wat doe 

je met je herinneringen? Wat doe je met al die mooie en minder mooie 

herinneringen? Hoe neem je dat mee in het 'nieuwe' jaar? In psalm 

56 lees ik: 'vang mijn tranen op in uw kruik'. In die psalm gaat het 

over David die op de vlucht is voor Saul. Nergens is hij veilig. Bij Saul 

niet, maar ook niet bij de Filistijnen. Hij belandt in de woestijn en daar 

schrijft hij deze psalm. Het is een prachtige psalm vind ik. Helemaal 

als je er wat nauwkeuriger naar kijkt. Je hoort daar de vertwijfelde 

ziel in spreken. De ziel van een mens die bestookt wordt met vijanden 

en tegenslagen. Langzamerhand zie je in de psalm het licht in het 

donkere leven van de psalmist terugkeren. De angst is aan het eind 
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van de psalm veranderd in vertrouwen. “Mijn omzwervingen hebt u 

opgetekend. Vang mijn tranen op in uw kruik". Dit is zo'n prachtig 

beeld. Je tranen worden niet verspild op de grond, maar gezien en 

opgevangen en bewaard. Zoals alles ook in een boek is opgetekend. 

Dat is een troostvolle gedachte. En waarom zou de Eeuwige ook niet 

een kruik hebben voor de mooie dingen die ons overkomen en die wij 

zelf hebben gecreëerd? Hij is immers een God die al onze 

omzwervingen optekent in zijn boek? Ik moet denken aan de Dropbox 

op mijn computer. Daar staan allemaal preken in die ik niet wil 

verliezen. Ik heb ze 'in the cloud' gezet. Ik begrijp er niets van hoe 

dat werkt en u misschien ook niet. U weet misschien helemaal niet 

wat ik bedoel. In elk geval gaat het erom dat mijn preken ergens 

opgeslagen zijn, buiten mijn computer. En als mijn computer gestolen 

wordt of verbrandt, dan heb ik die preken nog ergens anders bewaard. 

In een dropbox.  

 

 
 

Aan zoiets denk ik als ik lees van die kruik waarin God onze tranen 

opvangt. En ook onze prachtige herinneringen. Het is niet weg, 

zomaar, voor niets. Het is opgetekend, bewaard, in veiligheid gesteld. 

Het helpt om het afgelopen jaar in twee verschillende dozen te 

bewaren. Twee herinneringsdozen bij ons op de kamer. Maar het helpt 

ook om je verdriet en je vreugde te bewaren bij de Eeuwige. Een kruik 

voor je tranen, en een kruik voor je hoogtepunten. En dan zo het 

nieuwe jaar in, met aarzelende vragen, maar ook met vertrouwen dat 

onze tijden in de hand van de Eeuwige zijn. Mijn grootvader had een 

mooie gewoonte: het oude jaar werd uit- en het nieuwe jaar werd 

ingebeden. Even voor klokslag van twaalf uur begon grootvader te 

bidden. Een mooi gebruik, want naast de handen uit de mouwen 

steken, leerden wij ze ook op tijd te vouwen. Want wij weten we dat 
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we veel in handen hebben, maar de meest belangrijke dingen van ons 

leven niet. Het is een grote zegen als je kracht kunt putten uit het 

gebed. Hij deed dat met de woorden van een oud avondgebed, 

gebeden door Maarten Luther.  

 
Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. 

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk, aan de avond van de dag, 

aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. 

Blijf bij ons, met Uw genade en goedheid 

met Uw troost en zegen, met Uw woord en sacrament. 

Blijf bij ons, wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en van angst 

de nacht van twijfel en aanvechting 

de nacht van de strenge, bittere dood. 

Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid.  

Amen 

 

Zo wil ik graag met u het nieuwe jaar ingaan, behoed en getroost. 

 

Pastor Gert 

 

 

Kees van Zwaard 

“Kun je blij zijn met een 

voorstelling over een verdrietig 

onderwerp? Ik ben het. Omdat 

een verhaal verbijstering weer kan 

omzetten naar verwondering en 

verbondenheid. Lichter en 

daardoor scherper.” 

Ik sluit mij helemaal aan bij deze 

reactie op de voorstelling van Kees 

van der Zwaard in De Kapel, 

woensdag 30 oktober. Kees liet op een gevoelige, realistische en ook 

humoristische wijze zien wat dementie betekent voor alle 

betrokkenen. Een theatervoorstelling waarbij De Kapel vol zat. 

Naasten van patiënten, belangstellenden. Iedereen die er mee te 

maken heeft, direct of indirect. Mensen met dementie en hun 

familieleden maar ook hulpverleners herkenden zich in de 

verschillende situaties die Kees zingend, sprekend of zwijgend 

speelde. Hij speelde alsof hij niet speelde. Echt en ontroerend. 

 

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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Wintermarkt in De Kapel 
 

Op 16 november jl. was er weer de Wintermarkt in De Kapel. Er was 

een grote verzameling spullen, zowel buiten op het plein uitgestald, 

als binnen in de kerk zelf tentoongesteld. 

 

  
 

Buiten: gereedschappen om lekker mee te klussen, rieten manden en 

kleine kastjes om je spulletjes netjes op te bergen, en mooie bloemen;  

Binnen: spannende boeken en knusse schemerlampjes voor de lange 

winteravonden, leuke schilderijtjes om het interieur op te vrolijken, 

bordspellen met cryptische spelregels; en niet te vergeten elpees voor 

diegenen die nog een ouderwetse platenspeler thuis hebben staan (ik 

dus). De bezoekers reageerden dan ook erg enthousiast en dat 

vertaalde zich in een actief aanschafgedrag. Ook het rad draaide op 

volle toeren, met leuke prijzen. Om dit evenement mogelijk te maken 

is een groep vrijwilligers weken in de weer geweest met de 

voorbereidingen. Zij hebben veel gedaan om het belangstellenden 

naar de zin te maken: je kon soep krijgen, koffiedrinken, kaartjes 

maken, even gezellig bijkletsen. En het was natuurlijk voor het goede 

doel: ondersteuning van de activiteiten van de kerk. Deze actie is dus 

weer prima geslaagd! 

 

Clazien Visser-Berkhout 
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Even voorstellen…  

De kerkenraad heeft besloten om met 

ingang van 1 oktober voor twee jaar 

ds. Nicoline Letteboer aan te stellen 

voor ondersteuning in het pastoraat 

van onze gemeente. 

Beste mensen,  

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. 

Mijn naam is Nicoline Letteboer, 62 

jaar jong, gescheiden, moeder van 

Eva en oma van Millia Sophia. 

Woonachtig in Den Helder. 

Waarschijnlijk ben ik voor sommige 

van jullie al een bekend gezicht. Als 

dominee ben ik werkzaam op diverse 

terreinen van het pastoraat, zowel in 

de gezondheidszorg als in de 

uitvaartzorg. Tevens neem ik met 

veel plezier de kerkdiensten van mijn collega’s waar bij ziekte, 

vakantie of afwezigheid. Het is een voorrecht om met collega’s te 

mogen samen werken en ik verheug me op de samenwerking met 

Gert en hem te ondersteunen in het pastoraat. Eén van de mooie 

dingen van mijn werk als dominee vind ik dat je iets voor mensen mag 

betekenen en dat je heel dicht naast mensen mag staan bij 

verdrietige, kwetsbare en feestelijke momenten, in tijden van lief en 

leed. De ene keer met een (hopelijk) bemoedigend woord de andere 

keer, letterlijk en figuurlijk, sprakeloos. Ontroering, meeleven, leven! 

De kerk is een prachtige plek waar je je met elkaar kunt verwonderen 

over dat prachtige oude verhaal van meer dan vierduizend jaar met 

nog steeds een ongekende aantrekkingskracht en actualiteit. Een plek 

voor iedereen, wie je ook bent en hoe je je ook voelt, om met al onze 

vragen, twijfels en kwetsbaarheden welkom te zijn en samen op weg 

te gaan. 

Met veel enthousiasme ga ik deze uitdaging aan. Mocht u een afspraak 

willen maken, schroom niet en bel: 06-12812884 of mail naar 

n.letteboer@gmail.com. Tot spoedig ziens!   

mailto:n.letteboer@gmail.com
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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 
 

19 december  Kerstmiddag, aanvang 15.00 uur 

24 december  Kinderkerstfeest in De Kapel om 19.00 uur  

   Zie blz. 22 

  8 januari  Ontmoeting en gesprek in de tuinkamer,  

om 10.00 uur 

  8 januari  Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

22 januari  Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

26 januari  Zingen in De Kapel, om 15.00 uur, zie blz. 31 

30 januari  Leerhuis i/d tuinkamer, om 19.30 uur, zie blz. 30 

  5 februari  Ontmoeting en gesprek in de tuinkamer,  

   om 10.00 uur 

  5 februari  Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

19 februari  Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

27 februari  Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

  4 maart  Ontmoeting en gesprek in de tuinkamer,  

   om 10.00 uur 

26 maart  Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur   

  1 april  Ontmoeting en gesprek in de tuinkamer,  

om 10.00 uur 

23 april  Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

  6 mei   Ontmoeting en gesprek in de tuinkamer,  

om 10.00 uur 

28 mei   Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

  3 juni  Ontmoeting en gesprek in de tuinkamer,  

om 10.00 uur 

25 juni   Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 
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Van de Diaconie 
 

Kerstcollecte Kerk in Actie 25 december 

Geef licht aan kinderen in de knel in 

Moldavië. Voor miljoenen kinderen 

op deze wereld is het elke dag 

donker. Ze moeten leven met 

oorlog, armoede of ziekte. Ook in 

Moldavië, het armste land van 

Europa. Veel mensen proberen werk 

te vinden in het buitenland en laten 

hun kinderen thuis achter. Kinderen 

in Moldavië zijn daarom vaak al op 

jonge leeftijd op zichzelf aange-

wezen en krijgen niet de zorg die ze 

zo hard nodig hebben. De 

organisatie Bethania komt op voor 

deze kinderen. In twee 

opvangcentra krijgen deze kinderen 

naschoolse opvang, huiswerkbege-

leiding en een goede maaltijd. De 

meeste kinderen die naar het 

centrum komen, hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het 

centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de 

kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat ze naar school blijven 

gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn 

betekent dit dat ze minder risico lopen om verslaafd te raken aan 

alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden 

van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in 

Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere 

bestaan. Ook worden andere Kinderen in de Knelprojecten gesteund. 

Helpt u mee?    www.kerkinactie.nl/opvangmoldavië 

 

Collectes Diaconie 

27 oktober  € 33,80 

  3 november  € 23,60 Najaarszending 

10 november  € 40,66 

17 november  € 28,95 

24 november  € 55,90 

  1 december  € 30,70 Adventscollecte Zambia   
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De gezichten van armoede. 

Ondanks het feit dat Nederland één van de rijkste landen ter wereld is, 

leven er ook mensen in armoede. Aan wie moeten we dan denken? Wat 

zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen? En welke invloed heeft 

armoede op het leven van mensen? Ook in Nederland is armoede, in 

elke stad en in elk dorp, en het heeft vele gezichten. Schrijnend 

zichtbaar zijn de dak- en thuislozen en psychisch verwarden. We zien 

vaker vluchtelingen en migranten op straat. Zo’n 140.000 mensen 

maken gebruik van de voedselbank. Minder zichtbaar is de stille 

armoede. Het zijn ouderen, arbeidsongeschikten, psychisch 

kwetsbaren, gehandicapte jongeren en werklozen. Soms zijn het ook 

mensen met betaald werk, die ondanks dat toch op of onder de 

armoedegrens leven. Risico op armoede, werkloosheid en schuldenlast 

in Nederland worden nog niet minder.  

 

 
 

Armoede is de laatste jaren zelfs gestegen als we de cijfers van 

armoede en schulden combineren. Eén op de twaalf huishoudens heeft 

te maken met armoede. Gecombineerd met schulden gaat het om 

minimaal één op de vijf en maximaal één op de drie huishoudens. Sinds 

2011 stijgt het aantal huishoudens met een langdurig laag inkomen, 

met name omdat er meer langdurig afhankelijk zijn van een 

bijstandsuitkering. Het grootste risico op armoede hebben: 
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vluchtelingen uit Syrië en Eritrea met een verblijfsstatus, niet-westerse 

huishoudens, éénoudergezinnen, alleenstaanden tot de AOW-leeftijd, 

55-plussers zonder baan, huishoudens met bijstand en huishoudens 

met een laagopgeleide hoofdkostwinner. In veel van deze huishoudens 

groeien kinderen op. Werkloosheid In april 2019 vormden 13 miljoen 

mensen van 15 tot 75 jaar de beroepsbevolking. Hiervan hebben 9,2 

miljoen mensen minimaal 12 uur per week betaald werk; 4,5 miljoen 

mensen werken voltijds. Ruim 4,1 miljoen mensen van de 

beroepsbevolking hadden in april 2019 om uiteenlopende redenen geen 

betaald werk. Opvallend is dat de werkloosheid onder jongeren met een 

migratie-achtergrond twee keer zo groot is als die onder jongeren met 

een Nederlandse achtergrond. Bij mensen tussen 55 en 65 jaar is het 

aandeel met een (langdurig) laag inkomen blijven stijgen.  

 

Schulden. Van elke honderd huishoudens hebben er veertien een 

studieschuld en bijna dertig andere schulden, zoals schulden voor 

consumptieve doeleinden en rood staan (buiten de hypotheek om). 

Dakloosheid. Het aantal daklozen in Nederland is flink gestegen; het 

aantal daklozen met een niet-westerse herkomst is tussen 2009 en 

2015 zelfs verdubbeld. Dakloosheid ontstaat door werkloosheid, 

echtscheiding, schulden en het ontbreken van een sociaal netwerk. 

Kloof tussen arm en rijk. De rijkste 10 procent verdiende in 2019 

negen keer zoveel als de armste 10 procent. Dat was in de jaren 80 

nog zes keer. Het grootste verschil in welvaart zit in de 

vermogensongelijkheid. De rijkste 10 procent heeft 64 procent van dit 

vermogen in handen, waardoor 36 procent overblijft voor de 90 

procent overige huishoudens. De onderste 60 procent van de 

huishoudens bezit 1 procent van het totale vermogen in Nederland. 

 

 
 

Een aanzienlijk deel van deze huishoudens heeft bovendien een 

negatief vermogen. De 10 procent huishoudens met de laagste 

vermogens hebben per saldo een negatief vermogen van 51 miljard 

euro. Armoede raakt mensen diep. Armoede heeft grote invloed op 
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het leven van mensen en op hun identiteit. Vooral huishoudens die al 

4 jaar of langer een laag inkomen combineren met schulden hebben 

het moeilijk. Armoede maakt de kansen op opleiding, gezondheid, 

wonen, werk en relaties beduidend kleiner. Mensen in armoede doen 

minder vaak mee aan activiteiten, vanwege kosten voor vervoer, 

cadeaus, contributies en etentjes. Bijkomende problemen van 

armoede zijn verslaving, vereenzaming, criminaliteit, dak- en 

thuisloosheid. Mensen in armoede geven aan het moeilijk te hebben 

met zorgen over het heden, stress rond overleven, uitzichtloosheid en 

verlies aan toekomstperspectief. Onze Diaconie en het Steunfonds 

proberen de armoede tegen te gaan. We ondersteunen o.a. 

Hulpfondsmaatschappelijk werk, Schuldhulpmaatjes, Stichting 

maatschappelijk werk, Stichting leergeld en de Voedselbank.  

 

Deze twee artikelen over armoede en schulden zijn overgenomen uit 

het blad Diakonia. 
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Hulpverlening Westfriese Kerken 

 

Crisis? 
Is het even crisis… in je financiën? in je relatie? in je koelkast? HWK helpt 
je eruit! We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, 
kosteloos en zonder wachttijden.  
Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl 
Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 

Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is 
een gezamenlijk initiatief van alle Westfriese diaconieën en PCI’s. 

Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 
 

 

 

Kijken naar wat komt 
 

Advent is kijken naar wat komt, 

hoewel er weinig zicht is. 

Je steekt een kaars aan in de nacht, 

omdat je iets van God verwacht: 

een wereld waar het licht is. 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

zoals toen, lang geleden. 

Er werd een kind van God verwacht, 

een kind van licht, een kind vol kracht, 

een kind dat zorgt voor vrede. 

 

Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven hopen. 

Het kerstkind is een nieuw begin. 

We slaan een weg naar vrede in. 

Die moet je verder lopen. 

 

Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven dromen.  

Is licht zien in de duisternis, 

geloven dat God met ons is  

en dat zijn rijk zal komen.  
Greet Brokerhof-van der Waa 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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Adventskaarsen 
 

Bij het aansteken van de eerste adventskaarsen   

 

Bij het aansteken van de eerste adventskaars   

staan we stil bij de kracht van het licht.  

Gods liefde is als een licht in onze donkere wereld.  

Zijn verlossing komt ons nabij al brood en wijn,  

als vlees en bloed. 

 

Bij het aansteken van de tweede adventskaars  

denken we aan warmte die kou doorbreekt.  

Het is de warmte van een nieuwe levensvonk.  

Het is de warmte van Gods liefde,  

die ons opnieuw doet leven. 

 

Bij het aansteken van de derde adventskaars,  

denken we aan hoop en moed die angst doorbreekt.  

Het is de hoop en de moed van de liefde.   

Die liefde doet ons de handen uit de mouwen steken  

om te bouwen aan een wereld van gerechtigheid. 

 

Bij het aansteken van de vierde adventskaars,  

denken we aan een vreugdevolle ontmoeting in liefde en geloof. 

Want in geloof en liefde samenzijn, bouwt mensen op,  

dan verdwijnen grenzen van leeftijd, land of volk. 
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Breek de Week 

 
 

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!.  

Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op 

donderdag 9 januari 2020. 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 vrijdag 27 december 2019 bij 

Gerda Gorter, tel: 592594 of bij Annet Kwantes, tel: 593109. U kunt 

zich opgeven tot 3 januari 2020. 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 12 maart 2020. 

 

 

Gerda Gorter, Clementine Bultsma, Annet Kwantes, 

Bettie Gorter, Joke van Veen en Jacquelien Vriend. 
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De Kerstboom 
 

De kerstboom is een spar of naaldboom die elk jaar rond kerstmis 

door mensen in huis wordt gehaald en versierd wordt met kerstballen 

en lampjes. De kerstboom is tegenwoordig uitgegroeid tot een 

wereldwijde traditie. Oorspronkelijk is het gebruiken van een 

groenblijvende boom een heidens symbool. De boom staat symbool 

voor vruchtbaarheid en vernieuwing. In de zestiende eeuw werden 

naaldbomen pas echt als kerstversiering gebruikt, toen Luther 

verklaarde dat de kerstboom symbool stond voor de geboorte van 

Jezus Christus. Volgens de 

katholieke kerk staat de 

driehoekige vorm van de 

kerstboom symbool voor de 

heilige drie-eenheid: Vader, 

Zoon en Heilige Geest. Pas 

rond 1800 werden er 

kaarsjes in de boom 

geplaatst. Tegenwoordig 

worden de echte kaarsjes 

vaak vervangen door 

kunstlicht, vanwege het 

brandgevaar. Een kerst-

boom wordt verder versierd 

met kerstballen, slingers, 

strikken en figuurtjes. De 

top wordt versierd met een 

piek. 
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Kaarten maken in de Tuinkamer 
 

Op de volgde data zijn we te vinden in de tuinkamer: woensdag 8 en 

22 januari, 5 en 19 februari. Iedereen 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  
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Kinderkerstfeest in De Kapel 
 

Dinsdagavond 24 december vieren we het Kinderkerstfeest in de 

Kapel. Aanvang 19.00 uur. Elize Mannah gaat 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. 
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Uit de Kerkenraad 
 

Notulen Kerkenraadsvergadering van 16 oktober 2019. 

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

Matthijs Beverloo, Gertjan Kooiman, Jan Gorter, Herman Groothedde 

en pastor Gert Scholten. De administrerend diakenen Itadoor van der 

Wal en Lies de Jong zijn aanwezig bij agendapunt 9. 

1/2. Opening en meditatief moment. 

De vergadering wordt geopend en de kaars aangestoken. Als 

meditatief moment leest Wiebe voor het gedicht ‘Een ander woord 

voor God’ van Karel Eykman.  

3. Eventuele gedenkwaardigheden. 

Er zijn geen gedenkwaardigheden. 

4. Notulen bijeenkomst 9 september 2019.  

De notulen van de bijeenkomst van 9 september 2019 worden met 

enkele kleine aanpassingen vastgesteld.  

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst. 

Pastor Gert zegt dat het PKNleidmotief van de startzondag 2019, ‘Een 

goed verhaal’, past bij de strekking van het rapport van de groep 

Doorstart 2030 en de Dorpskerkenbeweging. Hij heeft hierover een 

artikel aangeleverd voor Contact. Wiebe meldt dat hij niet bij de 

eerstvolgende bijeenkomst van de Kerkenraad zal zijn. De 

bijeenkomst over Rouwverwerking was inspirerend. Enkele 

aanbevelingen: een kaartje sturen met de geboortedag; hieraan 

wordt veel waarde gehecht door de nabestaande(n). Het rouwen moet 

niet worden afgepakt, want het verbindt met de overledene. 

Rouwverwerking duurt vaak jarenlang. Rouw = rouw, er is geen 

gradatie in. De Aktiepuntenlijst wordt doorgenomen. Het ligt in de 

bedoeling met de jongeren van Rond de Keukentafel een soort van 

Kerstchallenge naar voorbeeld van de Paaschallenge te doen. Het 

jaarlijks overleg met de Gereformeerde Kerk verliep in een 

ontspannen sfeer. Het verslag wordt v.k.a. Naar aanleiding van het 

nieuw vormgegeven contactblad van de Gereformeerde Kerk wordt 

geconstateerd dat het er goed uitziet, maar wel meer werk vraagt wat 

betreft de aanlevering van de kopij. De filmavond ‘Still Alice’ werd 

drukbezocht. De film past in een drieluik met als thema dementie.  

6. Invulling vacatures. 

Pastor Gert heeft voor Contact een artikel geschreven over de 

vacatures die er zijn en de vereiste minimale aantallen om als 

kerkenraad te kunnen blijven functioneren.  
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7. Nieuws van pastor Gert. 

De opgestelde conceptbrief voor de groep Doorstart 2030 wordt 

besproken. Wiebe wijst erop dat het instellen van een Pioniersplek 

afhankelijk moet worden gesteld van de bijdrage die van de PKN kan 

worden tegemoetgezien en de bereidheid van onze gemeente om de 

ontbrekende middelen erbij te leggen. Verder stelt pastor Gert dat de 

website van onze gemeente door zo’n 400 bezoekers is bezocht. Voor 

de bijzondere diensten die zullen worden gehouden is het goed de 

jeugd te betrekken bij de voorbereiding. Hans pleit ervoor om de 

inhoud van de wekelijkse eredienst voorafgaand aan de dienst op de 

website te zetten. Wiebe vindt het een goede zaak bij bijzondere 

diensten ook achteraf een artikeltje op de website te zetten, zodat 

bekend wordt welke activiteiten de gemeente ontplooit en de inhoud 

een breder publiek krijgt. De kerkenraad acht het een goed idee om 

de groep Doorstart 2030 te vragen de mogelijkheden van het opzetten 

en uitvoeren van een pioniersplek te inventariseren. In de opgestelde 

brief wordt verwezen naar de ervaringen die elders worden opgedaan, 

naar de voorlichtende rol die de PKN kan vervullen en de informatie 

die dienaangaande te vinden is op internet. Het Lotgenotencafé is 

volgens pastor Gert bedoeld voor o.a. mantelzorgers die te maken 

hebben met dementie. Dit is ook het thema voor het lezingenseizoen 

2019/2020. Voor een nieuw seizoen kan het thema weer anders zijn. 

Het Lotgenotencafé is bedoeld als een plek van ontmoeting en 

zingeving. Wiebe brengt in dat er op verschillende plekken in de 

omgeving al vormen van lotgenotencafé’s zijn; we moeten waken voor 

overlap. Er wordt ook op gewezen dat eerst inventarisatie zou moeten 

plaatsvinden en dat dan gekeken kan worden of het haalbaar en 

betaalbaar is. Hans valt op dat het voornemen om de begunstigde van 

de opbrengst te vragen mee te werken aan de Markt, niet in de 

conceptbrief terugkomt, terwijl dit ook een suggestie is die vanuit de 

groep 2030 is voortgekomen. Matthijs stelt dat de marktcommissie 

zich wil houden aan dezelfde begunstigden. Verder stelt pastor Gert 

dat de diensten in het teken van De Mantel als voorbeeld van een 

serie projectdiensten kunnen gelden. Jan brengt in dat vluchtelingen 

600 uur krijgen om in te burgeren. Het is een moeilijke taak om de 

inburgering gestalte te geven. Jan ziet mogelijkheden om op het dorp 

hiervoor een cursustraject op te zetten en vraagt om de Tuinkamer 

voor dit doel kosteloos beschikbaar te stellen. Hiermee kan worden 

ingestemd. Verder vindt de kerkenraad dat het onderwerp 

schuldhulp(maatje) een item voor een dienst kan zijn of een 

onderwerp waaraan in Contact aandacht kan worden besteed. 
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8. Werkgroep pastoraat. 

Er zijn geen mededelingen. 

9. Werkgroep diaconaat. 

Behandeld worden de begrotingen voor 2020 van Diaconie en 

Steunfonds. Lies meldt dat Itadoor in januari/februari komend jaar in 

hoofdzaak de werkzaamheden gaat overnemen. De begrotingen zijn 

samen opgesteld. Peter Koopman stopt met de controle van de 

jaarrekeningen. Voor dit werk zal nu een administratiekantoor worden 

gezocht. De pachtprijzen zijn gezakt. De aankoop van het beoogde 

perceel ter belegging van Steunfondskapitaal is niet doorgegaan 

i.v.m. de kwaliteit van het perceel waaraan veel is op te knappen. 

Daardoor is het niet geschikt als bollengrond en valt dus ook de 

pachtopbrengst lager uit. Bovendien blijkt het voor een gedeelte 

vogelweidegebied. De bollenteler is niet langer geïnteresseerd. De 

intentie van de kerkenraad om het kapitaal te herbeleggen in 

(bollen)grond blijft wel bestaan. De begrotingen zijn volgens het 

model FRIS van de PKN opgesteld. Als gebruikelijk zijn de cijfers van 

de oude begroting ernaast gelegd. Veel posten van het FRIS-model 

zijn in onze situatie niet van toepassing. Vervolgens worden de 

begrotingen per post toegelicht. De pacht is wat lager geraamd en de 

collecteopbrengsten iets meer. Overall conclusie: we teren iets in, 

maar dat is niet een probleem. De kerkenraad kan instemmen met de 

beide begrotingen, die hierna ter vergadering worden ondertekend. 

10. Werkgroep beheer. 

Hans deelt mee dat de grondaankoop ter belegging van 

steunfondskapitaal niet is doorgegaan. Dit zit echter nog in de 

wachtkamer. Vervolgens wordt de begroting 2020 van de 

Kerkrentmeesters behandeld. Matthijs meldt dat het nettoresultaat in 

positieve zin wordt beïnvloed door de schenking van € 300.000. Hij 

geeft per post een toelichting op de cijfers. De vergadering gaat 

akkoord. De verklaring van voorlopige vaststelling wordt getekend.  

Verder meldt Matthijs de voortgang in de voorziening van de pastorale 

hulp in de gemeente, waarom pastor Gert heeft gevraagd. Ds. Nicoline 

Letteboer is voor een periode van 2 jaar aangesteld als ondersteuning 

in het pastoraat, om de ouderen in de gemeente te bezoeken. Jan 

wijst erop dat Nicoline per 1 oktober jl. al in dienst is getreden en zegt 

dat we betrokkene nog aan de gemeente kunnen voorstellen als 

pastoraal medewerker. 

Desgevraagd kan Matthijs een exemplaar van de nieuwe Kerkorde 

aanschaffen. De opbrengst van de zonnepanelen is dusdanig dat de 

kerk aan het eind van het jaar geld terugkrijgt. 
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11. Rondvraag. 

Wiebe zegt vorig jaar te hebben aangegeven van jaar tot jaar te 

bekijken of na de periode van vier jaar nog een jaartje zal worden 

doorgegaan. Hij heeft besloten per april 2020 de Kerkenraad te 

verlaten. 

12. Sluiting. 

De bijeenkomst wordt door Wiebe afgesloten met het gedicht ‘Met 

Mozes op weg’ van Karel Eykman. 

 

 

Ontmoeting en gesprek voor ouderen 
 

Deze ochtenden worden van 10.00 uur t/m 12.00 uur iedere 1e 

woensdag van de maand in de Tuinkamer gehouden. Op 8 januari 

houden we weer een informeel gesprek, het thema is ‘goede 

voornemens?’ We starten om 10:00 uur met inloop, van 10:30 tot 

ongeveer 11.30 uur praten we over het thema en rond een uur of 12 

nemen we weer afscheid van elkaar. De ontmoetingsochtenden voor 

2020 zijn op 8 januari, 5 februari,  

4 maart, 1 april, 6 mei en 3 juni. 

 

 

Predikantenborden 
 

Predikantenborden in de kerkzaal 

In 1980 heeft Hessel de Greeuw 

vier panelen gemaakt met 

informatie over de voorgangers die 

in onze gemeente hebben gewerkt. 

Zowel het kalligrafiewerk als de 

lijsten zijn van Hessels hand. In de 

loop van de jaren is het 

kalligrafiewerk verbleekt. Daarom 

zijn we op zoek gegaan naar 

iemand die de panelen kon 

vernieuwen. Tony Karsten uit 

Onderdijk heeft het werk op zich genomen. 

 

“Omdat de tekst op de predikantenborden minder leesbaar werd, is 

mij gevraagd deze opnieuw te schrijven. Deze uitdaging durfde ik aan 

te gaan omdat ik al vele jaren in opdracht kalligrafisch werk doe. 



27 

Tevens ben ik lid van Kalligrafenkring West-Friesland en Scriptores, 

een Nederlands-Belgische vereniging waar regelmatig werkdagen 

worden verzorgd. Na eerst wat “klad” voorbereiding in de vorm van 

letterhoogte, breedte en tussenruimte van regels een proefstuk 

gemaakt. Na goedkeuring ben ik aan de slag gegaan voor het 

eindresultaat. Een hele klus waar ik met veel plezier aan gewerkt heb 

en hoop dat jullie er met veel plezier naar zullen kijken”.  

Tony Karsten 

 

 

Kerstmiddag voor senioren 
 

Ook dit jaar wordt u uitgenodigd voor een 

gezellige middag in kerstsfeer. Vanaf 14.30 uur 

staat de koffie/thee klaar en na de 

broodmaaltijd willen we de middag om 18.30 

uur afsluiten. U heeft al een uitnodiging in de 

bus gehad, waar meer informatie opstaat. U 

bent van harte welkom op donderdag 19 

december in De Kapel. 

 

De Diaconie 
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Theater in De Kapel 
 

Theatervoorstelling door Kees v.d. Zwaard over Alzheimer. De 

kerkzaal was woensdagavond 30 oktober helemaal vol, ons werd 

uitgelegd hoe het kan zijn en hoe er mee om te gaan. We hebben het 

ervaren als zeer indringend en het heeft veel vragen opgeroepen. 

Wanneer je er mee te maken krijgt in je familie, kan het twee kanten 

opgaan in goed of kwaadaardigheid en dan de herkenning. Als je als 

echtpaar al meer dan 40 jaar denkt elkaar te kennen en je man of 

vrouw je niet meer herkent, dan is dat zeer verdrietig en heeft het 

veel impact op je. Dus zijn er veel vragen bij ons opgekomen. Het was 

een indringende avond. 

 

Sylvia en Frieda 
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Langs ’s Heren wegen 
 

Op mijn wandelingen heb ik bij enkele Rooms Katholieke 

kerkgebouwen het bijzondere beeld van een Christusfiguur geplaatst 

gezien. Het blijkt te gaan om zogeheten Christus Koning beelden. 

Hiervan zijn er vijf in ons land, aldus Wikipedia. Zelf trof ik ze aan bij 

de Sint-Josephkerk in Alkmaar, en de Sint-Bonifatiuskerken in 

Zaandam en Leeuwarden. Ze zijn ook te vinden in Groningen en 

Banholt (Limburg). 

 

Deze standbeelden werden vaak onthuld ter herinnering aan de 

Tweede Wereldoorlog, maar staan door hun naam in de eerste plaats 

in verband met het feest van Christus Koning van het Heelal. Dat feest 

wordt in de katholieke kerk gevierd als afsluiting van het kerkelijk 

jaar. De week daarna begint de Advent. Een Christus Koningviering 

valt dus steevast op de vijfde zondag voor Kerstmis. De Christus 

Koning-devotie is in 1925 door paus Pius XI ingevoerd ter gelegenheid 

van de viering van 1600 jaar Concilie van Nicea. Dit als reactie op de 

secularisering van de samenleving en de opkomst van fascistische en 

communistische regimes in de periode tussen de Eerste en Tweede 

Wereldoorlog. Christus moet als de enige ware koning gezien worden 

is de boodschap voor de wereld. De titel "Koning" wordt op 
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verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament in verband gebracht 

met Jezus. De uitdrukking Christus Koning verwijst naar een van de 

drie Messiaanse functies van Jezus: Koning, Priester en Profeet. Bij 

zijn geboorte deden de drie koningen navraag naar de Koning der 

Joden. Ook op andere plaatsen in de Bijbel staat deze term nog 

vermeld. Op het kruis hing boven het hoofd van Jezus het 

opschrift INRI, "Jezus van Nazareth, Koning der Joden". 

 

Hier is het monument in Zaandam afgebeeld. Centraal staat Christus, 

gekroond als koning. Hij draagt de koningsmantel. In zijn linkerhand 

heeft hij, als teken van zijn heerschappij, de rijksappel en in zijn 

rechterhand houdt hij de kruisstaf. Aan weerszijden zijn reliëfs, met 

aan Christus' rechterzijde vier geknielde mannen en aan de linkerzijde 

vier vrouwen; de eerste en de laatste vrouw met kind. 

 

Wiebe de Bruin 

 

Leerhuis 
 

Leerhuis in de tuinkamer 

In januari starten we met een nieuwe serie leerhuisavonden. U bent 

van harte uitgenodigd om deel te nemen. Thema: 'Driekoningen', 

'Epifanie' of 'Openbaring van de Heer'. ‘Driekoningen’ is een 

christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. Op deze 

dag wordt het bezoek van drie wijzen aan het kind Jezus in Bethlehem. 

Een wonderlijke ster heeft hen tot hem geleid. 'Driekoningen' is een 

typische benaming van het volk. Het wijkt af van hetgeen er in het 

evangelie volgens Matteüs staat. Hierin is geen sprake van koningen 

maar van wijzen, en bovendien wordt er geen aantal genoemd. Het 

Bijbelverhaal over de Wijzen uit het Oosten staat in Matteüs 2:1-23. 

Wij lezen het verhaal met elkaar in verschillende vertalingen en 

bespreken het.  

We beginnen om 19.30 uur in de tuinkamer en sluiten om 21.00 uur. 

De Leerhuisavonden voor het 1e semester van 2020 zijn op de 

volgende donderdagen 30 januari, 27 februari, 26 maart, 23 april, 28 

mei en 25 juni. 

  

https://www.beleven.org/verhaal/het_verhaal_van_de_drie_koningen
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Liederen van toen en nu in De Kapel 
 

Zondagmiddag 26 januari om 15:00 uur zingen wij met elkaar 

liederen in De Kapel aan de Middenweg 48 te Andijk. Soms hoor je 

wel eens zuchten: ‘waarom zingen we dat ene mooie lied nooit meer?’ 

Heeft u dat ook? Of wilt u gewoon een middag lekker zingen? Kom 

dan op 26 januari naar De Kapel. We zingen een uur lang mooie 

liederen. Wim Broer is organist/pianist, Gert Scholten leidt het geheel 

in goede banen. Er is geen meditatie, maar u krijgt zelf de gelegenheid 

om uw herinnering aan een bepaald lied te delen. Uiteraard als u dat 

zelf graag wilt. Welkom om mee te zingen!  

 

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot 

van een kop koffie of thee.  
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Verjaardagen 
 

  9 december  Dhr. H. Groothedde   geb. 1944 

   Prosepinestraat 10 

   1619 VN ANDIJK 

 

31 december  Dhr. J. Remijnse   geb. 1942 

   Landstraat 30 

   1619 EZ ANDIJK 

 

  6 januari  Mevr. L. Brilman-de Jong  geb. 1951 

   Kaagweg 11 

   1693 GC WERVERSHOOF 

 

  9 januari  Dhr. T. Uitterdijk   geb. 1943 

   Klampweid 48 

   1619 DA ANDIJK 

 

  9 februari  Mevr. M. Visser-Immerzeel  geb. 1943 

   Singerspad 8 

   1619 GA ANDIJK 

 

 

Van de Kerkrentmeesters 
 

 

Collectes Kerkrentmeesters 

27 oktober  € 29,- 

  3 november  € 21,65 

10 november  € 39,80 

17 november  € 28,90 

24 november  € 62,80 

  1 december  € 33,20 
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Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders vermeld.  

 
Zondag 22 december Voorgangers: Pastor Ton Heijboer uit Hoorn 
                Organist: Dhr. Wim Broer 
   Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
              Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Mevr. Frieda Vlam 
Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 

 

 
Kinderkerstfeest   In De Kapel  

24 december                 Aanvang 19.00 uur 

 

 
1e Kerstdag 25 december Voorganger: Pastor Gert Scholten 

                Organist: Andrew Orme 

 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 

 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Lector: Mevr. Mirjam Vlugt 

 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

   

Zondag 29 december Voorganger: Ds. Nicoline Letteboer uit Julianadorp 
                Organist: Dhr. Heije Wubs 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

 
Zondag 5 januari Voorganger: Pastor Gert Scholten 
 Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

 
Zondag 12 januari Voorganger: Drs. Nettie Boon uit Assendelft 
                Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Mevr. Alie Schenk 
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 
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Zondag 19 januari Voorganger: Pastor Ton Heijboer uit Hoorn 
                Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

 
Zondag 26 januari Voorganger: Mevr. Arja Kraal uit Venhuizen 
 Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

 
Zondag 2 februari Voorganger: Pastor Gert Scholten 
                Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Lector: Dhr. Rob Veltman 
 Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 
Zondag 9 februari Voorganger: Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle 
                Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

 
Zondag 16 februari Voorganger: Pastor Gert Scholten 
Thema: Mantels Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

 
Zondag 23 februari Voorganger: Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer 
 Organist: Mevr. Cilia Koenis-Gerdes 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Dhr. Foeke Engbrenghof 
            Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 
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Namens de redactie  

wensen we u fijne feestdagen  

en een gezond 2020 
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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  

 

 


