
Toen rabbi Jitchak Meir een kleine jongen was,  

bracht zijn moeder hem eens bij de maggid van Kosnitz.  

Toen vroeg iemand hem: ‘Jitchzak, ik geef je een gulden,  

als je me zegt waar God woont.’  

De jongen antwoordde: ‘Ik geef jou twee gulden,  

als je me kunt vertellen waar Hij niet woont.’  

 
Uit: M. Buber, Chassidische vertellingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: Ronald Dijkstra  -  winterbos Lemelerberg (Ov) januari 2019 
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38e jaargang nummer 1 

9 februari 2020 

 

Voorwoord 
 

Beste mensen, 

Aan mij de eer om het voorwoord voor het Contact te schrijven. Ik wil 

u deze keer wat vertellen over mijn hobby hardlopen. Op 19 april ga 

ik de marathon van Enschede lopen (Marathon: 42 kilometer en 195 

meter). 

 

Om deze afstand een beetje fatsoenlijk te volbrengen moet er 

getraind worden. Met de training ben ik in november al gestart, eerst 

met twee loopmaatjes van de Streker Atletiek Vereniging SAV maar 

inmiddels zijn we met zijn vieren. Dit wordt mijn vierde marathon de 

eerste drie heb ik zonder trainingsschema of begeleiding gelopen. Bij 

de eerste marathon gaf dit geen problemen, maar bij de andere twee 

wel. Was ook erg warm die keren. Maar nu dus met een serieus 

trainingsprogramma en onder begeleiding van de trainer van SAV. 

Zo’n programma heeft alle facetten in zich om de marathon op een 

normale manier te lopen, hiermee bedoel ik blessurevrij en niet totaal 

uitgeput. Waar moet u dan aan denken qua voorbereiding: Korte 

stukken snel lopen b.v. 300 meter dan 300 meter uitlopen. Dit wordt 

zo opgebouwd tot 11 keer 1000 meter met 400 meter rust er tussen, 

dit doe je om je lichaam te laten wennen aan de inspanning. Dan 

hebben we ook de lange langzame duurlopen, dan loop je per km 

ongeveer anderhalve minuut boven het ingeschatte marathontempo 

per km. Dit doe om je lichaam en hoofd te laten wennen aan de duur, 

maar ook om je lichaam niet alleen op suikers te laten lopen maar ook 

op vet, hiervan hebben we veel meer tot onze beschikking dan 

suikers. Ook deze trainingen worden steeds langer, we zijn gestart 

met 10 km en we gaan tot 34 km. In dit trainingsprogramma zitten 

ook rustweken, die heb je nodig om blessure vrij te blijven en niet 

overtraind te raken. Ook doen we tussendoor mee aan wedstrijdjes 

om te kijken hoe we ervoor staan. We hebben meegedaan aan de 

Kaagloop,10 km en de Groet uit Schoorl Run, 30 km. Tijdens deze 

trainingsperiode kan de trainer ons op de voet volgen, want wij 

hebben allemaal een sporthorloge. Dit horloge stuurt de gegevens 
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naar een afgeschermde website. Waar de trainer vooral naar kijkt zijn 

onze tempo’s en de daarbij gemaakte hartslag. Als je te veel loopt 

met een te hoge hartslag gaat het niet goed, dan raak je uitgeput en 

neemt de kans op blessures toe. Ik hoop u zo een inkijkje te hebben 

gegeven in mijn hobby, die ik met veel plezier beoefen. 

  

Hans Hoogervorst 

 

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m 

donderdag 19-3-2020 >>> jangorter58@gmail.com 
 

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

Zomaar een dak boven wat hoofden. 

We zijn een nieuw jaar ingegaan. Een open, onbekende ruimte die wij 

samen binnen gaan. In het ziekenhuis sloot ik de dienst af met nieuwe 

woorden uit psalm 43: “Stuur naar mij toe lichtgevende voeten, dat 

die mij voorgaan tot waar U bent.” Bij het delen, zoals we altijd doen 

na de meditatie, zei een van de vrijwilligers: “dat zijn toch echt de 

gympen van mijn kleinzoon.” En met aandacht hebben we die ene 

regel nog eens samen gelezen: stuur naar mij toe lichtgevende 

voeten. De glimlach van die ene kleine die op mij wacht daar bij het 

schoolplein. Ook daar- een onbekende open ruimte die wij samen 

even binnengaan. In de begintijd van de kerk kwamen de mensen 

voor studie en gesprek. Maar om je met het mysterie te verbinden 

ging je naar de tempel. Paulus vernieuwt zijn eigen godsdienst als hij 

in 1 Korintiërs 3:16 en 17 opmerkt: “Weet je niet dat je zelf een 

tempel van God bent? Jij, ik wij zijn het zelf. Een woonplaats van de 

allerhoogste, jij bent het zelf.” Een tempel, een heilige plek. Jouw 

lichaam- wie jij bent voor mij, voor de ander en voor de Ene, 

Onnoembare God. Van wie we weten dat hij met Israël meetrekt in 

een tent. Niet vastgepind op een plek, geen woord gegoten in beton 

maar open, flexibel zouden wij zeggen. Hij, zij beweegt mee maar 

steeds georiënteerd aan dat ene, diepe mysterie van liefde en geduld. 

Weet je niet dat je zelf een tempel van God bent, en dat de Geest van 

God in je midden woont? Je bent het zelf- een open ruimte waar je 

binnen kunt gaan, de stilte in. Een open ruimte van even samen. 

Ook kan de stilte je ineens aanvliegen. Word je angstig voor die 

nieuwe, open ruimte die zich aandient. Hoe zal het gaan met onze 

gemeente? Het is goed om deze vragen niet uit de weg te gaan. Stel 

die vragen. Kijk om je heen. We stellen de vragen met elkaar. We 

nemen de tijd en staan stil bij veranderingen die er aan komen. Niet 

alleen buiten ons – maar ook in ons. Bij dit alles – is er dit woord van 

deze profeet en leraar: “Weet je niet dat je zelf een tempel van God 

bent en dat de Heilige Geest in je woont?” 

Ik houd van deze woorden. Ze brengen mij terug naar de kern. Je bent 

het zelf, instrument van de Ene, allerhoogste. Dat brengt ook 

verantwoordelijkheid met zich mee: zorg dat je huis op orde is en 

schoon. Dat betekent- zelfreflectie met respect. Je ook kritisch laten 

aanspreken en waar nodig: corrigeren, naar elkaar ook als 

geloofsgemeenschap onderweg. Want wij zijn het zelf. Een tempel, een 

huis waar ruimte is voor de lege ruimte. 
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Over en weer, binnen en buiten, ik voor jou en jij voor mij. Wil je even 

met me meelopen? Kan ik even met je praten, wil je luisteren naar mijn 

verhaal? Heb je daar wel tijd voor, heb je daar wel ruimte voor? We 

nemen elkaar en onszelf mee. Een nieuw jaar in. Een jaar met Stilte, 

ruimte. Veel activiteiten. Diensten. Leerhuisavonden. Ochtenden. In 

onze Kapel. Zomaar een dak, boven wat hoofden. Een huis dat een 

levend lichaam wordt als wij erbinnen gaan (Oosterhuis). Want je bent 

het zelf. Wij doen het met elkaar: kerk zijn. Geven wij elkaar dat 

vertrouwen, open naar een nieuwe toekomst met nieuwe kansen?  

 

Pastor Gert 
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Van de Pastor 
 

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken opgang. Wat hebben we 

een mooie decembermaand met elkaar gehad. Zoveel activiteiten. 

Middagen, ochtenden, kerkdiensten, kinderkerstfeest (in een 

bomvolle Kapel). Op 26 januari ook al een zangmiddag. Wat kan met 

elkaar zingen je toch optillen. Herinneringen komen terug. Momenten 

van verdriet en vreugde, opgeroepen door een lied van lang geleden. 

Ik realiseer me steeds meer hoeveel momenten van kerk- als een 

open ruimte er zijn. Als ontmoeting tussen jou en mij en tussen mij 

en het Onnoembare mysterie dat velen, ook bij ons, God zijn gaan 

noemen. Kleine momenten die je optillen. Ik heb daarover in mijn 

meditatie geschreven. Tegelijkertijd realiseer ik me dat we al deze 

activiteiten bedenken en uitvoeren met een kleiner wordende groep 

mensen die zich verantwoordelijk voelen/weten. Daarom was de 

laatste zin van de meditatie een vraag. En vat u deze vraag gerust 

persoonlijk op, “want je bent het zelf. Wij doen het met elkaar: kerk 

zijn. Geven wij elkaar dat vertrouwen, open naar een nieuwe 

toekomst met nieuwe kansen?”  

 

Inloopochtenden 

‘Mag ik ook komen als er niets aan de hand is?’ Deze vraag betrof het 

inloopspreekuur, iedere woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Natuurlijk! Ik zit er voor u. Het is bedoeld om binnen te lopen. Koffie 

en thee staan klaar, u bent welkom. Mocht er wel ‘iets aan de hand 

zijn’, dan is een 

afspraak snel ge-

maakt. Aarzelt u niet. 

De ochtenden worden 

heel wisselend be-

zocht. Soms komt er 

slechts één persoon, 

soms ineens veel 

meer. Af en toe komt 

de gedachte op om er 

mee te stoppen. Maar 

toch is het goed, vind 

ik (vindt u dat ook? Laat eens iets van u horen), dat De Kapel open 

is, op vaste momenten en dat u zomaar binnen kunt lopen. Uiteraard 

is er ook een emailadres en een telefoonnummer. 
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Groothuisbezoek 

Wie alleen loopt 

raakt de weg kwijt. 

Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid. 

Eén hand alleen kan geen touw 

om een bundel knopen. 

Wie alleen loopt 

raakt de weg kwijt. 

Wie alleen valt 

heeft niemand die haar hoort. 

Wie alleen loopt 

gaat zwaar gebukt onder haar last,  

niemand deelt haar vreugde of verdriet. 

Wie alleen loopt 

raakt de weg kwijt. 

Twee voeten heeft ze slechts 

en maar twee armen. 

Ze heeft slechts twee ogen. 

Maar in de gemeenschap heeft 

ieder duizend handen,  

heeft ieder duizend voeten,  

loopt niemand ooit alleen. 

 

Dit gedicht is van Patrice Kayo uit Kameroen. Het geeft weer waarom 

het goed is om elkaar op te zoeken. Bijvoorbeeld bij een 

groothuisbezoek. Wij hebben dit met elkaar besproken tijdens de 

startzondag. Velen van u waren (zijn, hoop ik) daar positief over. Een 

avond bij één van u thuis. Een groothuisbezoek zal ongeveer 

anderhalf uur duren. Er is altijd een thema en het wordt geleid door 

Nicoline en door mij. Ook kan een ouderling samen met één van de 

pastores zo’n avond leiden. In het groothuisbezoek sluiten we aan bij 

het jaarthema van onze gemeente. Voor het seizoen 2019-2020 is dat 

'Een goed gesprek', dit is ook het jaarthema van de landelijke 

Protestantse Kerk. 

U wordt tijdens een kerkdienst en via onze site  

www.pg-andijkwervershoof.nl geïnformeerd over de 1e keer dat een 

groothuisbezoek zal plaatsvinden.  

 

Pastor Gert 

  

http://www.pg-andijkwervershoof.nl/
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Inloopochtend en afspraken 
 

Velen hebben het begrepen: 

u bent welkom. Tot mijn plezier merk 

ik dat u binnenkomt wandelen, elkaar 

spreekt en ook komt met concrete 

vragen. Fijn. U mag mij ook bellen of 

mailen als u een bezoek op prijs stelt. 

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.  

 

 

 

Pastor Gert 
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Theater in De Kapel 
 

‘Dwars door de Bijbel’  

Zondag 1 maart om 10.00 uur speelt Kees Posthumus zijn voorstelling 

‘Dwars door de Bijbel’ in De Kapel. In de voorstelling snelt hij van 

Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte 

verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de 

Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over 

dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een 

nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen 

waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken 

zetten. Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei 

talen. De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige 

Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de 

weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze 

missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, 

teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop 

en liefde. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de 

Bijbel. 

 

De voorstelling werd gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk 

in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.  
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Filmavonden in De Kapel 
 

Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de 

Holocaust. Op 27 januari 2020 was het 75 jaar geleden dat 

concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale 

symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om mensen in hun eigen 

gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het 

Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen 

door kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde: LEVENSLICHT. Doel 

van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel 

Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en 

vermoord, plaatsgenoten of buren waren. In januari 2020 werd het 

tijdelijk lichtmonument onthuld in 170 gemeenten waar de vervolging 

van Joden, Roma en Sinti heeft plaatsgevonden. Het monument is een 

eenmalige tijdelijke aanvulling op de bestaande oorlogs- en 

Holocaustmonumenten, in het kader van 75 jaar vrijheid. 

 

Ook in De Kapel willen wij 

hierbij stilstaan. Dat doen we 

door het vertonen van een 

tweetal films. De eerste film 

wordt 18 maart vertoond: 

‘Left Luggage’ 

De rode draad in Left Luggage 

is de vraag hoe om te gaan 

met het aangedane 

kwaad. De hoofdpersonen 

gaan op een verschillende 

manier om met het trauma 

van de holocaust. De kwestie 

die hierachter schuilt, is het 

debat omtrent vergeten en 

vergeven. Moet je groot 

kwaad als de holocaust 

zomaar vergeten om verder te 

kunnen of moet je de 

holocaust blijven herinneren, 

maar wel proberen om het 

aangedane leed te vergeven, 

hoe moeilijk en abstract dat 

ook is? Dit seizoen willen we 



12 

het thema ‘vergeven’ centraal stellen. Dit thema roept verschillende 

andere thema’s wakker, waaraan we ook aandacht zullen schenken: 

schuld en schaamte. Ik zal de avonden inleiden. De titel van de 

volgende film op 23 september wordt nog bekend gemaakt. 

 

Gert Scholten 

 

Left Luggage  
is een Nederlands-Belgisch-Britse film uit 1998. 

De film is een bewerking van het boek ‘Twee koffers vol’ van  

Carl Friedman.  
 

Het verhaal van Chaja, een kinderoppas, die terechtkomt in een 

orthodox joods gezin in het Antwerpen van de jaren zeventig. Chaja, 

die filosofie studeert, is op zoek naar meer houvast dan de boeken 

haar kunnen bieden. Dagelijks wandelt ze met de kleuter Simcha, een 

ontroerend buitenbeentje in een orthodox joods gezin, naar de vijver 

in het stadspark om zijn geliefde eendjes te bezoeken. Met een oude 

vriend van haar vader voert zij geestige gesprekken over de komst 

van de messias, terwijl haar vader zelf op zoek is naar de koffers die 

hij lang geleden heeft begraven. Na een dramatische gebeurtenis 

besluit Chaja van studierichting te veranderen. 

 

 

Vervoer naar de kerk 
 

Er zijn mensen die, vanwege uiteenlopende redenen 

niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor hen 

is er de mogelijkheid om van en naar de kerk gebracht 

te worden. Mensen die hiervan gebruik willen maken 

en degenen die zich aanbieden om het vervoer op zich te nemen, 

kunnen zich wenden tot de coördinator van het kerkvervoer: 

 

 Anne van Zanten tel: 591201 

 

Parkeren is zondag mogelijk op de parkeerplaats van Pop Vriend.  
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Agenda 
 

16 februari  Themadienst – mantels, zie blz. 31 

19 februari  Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

27 februari  Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

1 maart Kees Posthumus, voorstelling ‘Dwars door de 

Bijbel’ zie blz. 10 

  4 maart  Ontmoeting en gesprek in de tuinkamer,  

om 10.00 uur 

  4 maart   Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

12 maart  Breek de Week, zie blz. 24 

18 maart  Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

18 maart  Filmavond in De Kapel, zie blz. 11 

26 maart  Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

  

  1 april  Ontmoeting en gesprek in de tuinkamer,  

om 10.00 uur 

  8 april  Kaarten maken in de tuinkamer, om 13.30 uur 

23 april  Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

  6 mei   Ontmoeting en gesprek in de tuinkamer,  

om 10.00 uur 

23 mei   Voorjaarsmarkt in en rond De Kapel 

28 mei   Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 

30 mei   Kunst- en Tuinroute 

  3 juni  Ontmoeting en gesprek in de tuinkamer,  

om 10.00 uur 

25 juni   Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur 
 
 

Van de Kerkenraad 
 

Notulen van kerkenraadsvergadering van 27 november 2019. 

Aanwezig: Hans Hoogervorst (voorzitter), Liestra Anini (aanstaande 

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 Jan het verhaal "Daar wordt aan de deur 

geklopt." 
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3. Eventuele gedenkwaardigheden. 

Er zijn geen gedenkwaardigheden. 

4. Notulen bijeenkomst 16 oktober 2019. 

Initiatiefgroep 20/30. Volgens pastor Gert geeft de P.K.N. alleen 

subsidie voor een pioniersgemeente bij concrete plannen. Pastor Gert 

zal Roel vragen of hij een actieve rol wil vervullen bij dit prachtig 

initiatief. De kerkenraad vraagt zich overigens af of het initiatief 

levensvatbaar is. Eventuele volgende initiatiefgroepen kunnen het 

best onder begeleiding van de kerkenraad. 

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst. 

- 16 februari komt dhr. Piet Mantel in de themadienst over mantels. 

- 1 maart komt Kees Posthumus met de voorstelling ‘Dwars door de 

Bijbel’. 

- 19 december is er kerstmiddag voor de ouderen. 

- Op de kerstmiddag komt mevrouw Annemarie Fluitman zingen. 

Hierbij worden tekeningen       van Marius van Dokkum vertoond. 

- Elise Mannah komt bij het kinderkerstfeest. 

- Op maandag 4 november zijn Matthijs en Jan bij de 

kennismakingsavond geweest met 6 protestante kerken uit de 

omgeving in Grootebroek. Er was een Bijbelquiz met powerpoint en 

Matthijs en Jan hebben daarbij geen prijs gewonnen. Reden van de 

bijeenkomst was mogelijke toetsing voor voorzichtige oecumenische 

samenwerking in de toekomst. In het verleden is bij ons een poging 

tot samenwerking met PG Medemblik mislukt. 

6. Invulling vacatures. 

Liestra loopt mee als aspirant scriba. 

7. Nieuws van Pastor Gert. 

De PKN heeft het mogelijk gemaakt om transgenders in te zegenen, 

zoals alle andere relaties. 

8. Werkgroep pastoraat. 

Nicoline Letteboer gaat ouderen stimuleren via het pastoraat. 

9. Werkgroep diaconaat. 

Er zijn geen mededelingen. 

10. Werkgroep beheer. 

Posters voor filmavond, markt e.d. worden bij Deka Markt na 3 dagen 

weggehaald. Elders blijven zij hangen. Hoe kunnen wij dit 

aanpakken/oplossen ter voorkoming? De opbrengst van de 

rommelmarkt gaat naar Schuldhulpmaatje en Leergeld. Elk krijgt 690 

euro. 

11. Rondvraag. 

Liestra heeft van haar werkzaamheden als aanstaande scriba een 

positieve indruk.  

De volgende vergadering is woensdag 15 januari a.s. om 8 uur. 
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Herman Groothedde is aan de beurt voor de meditatieve momenten. 

12. Sluiting. 

Jan leest voor uit Hans Willemans: "Door de ontmoeting wordt de 

horizon vergroot en krijg je kracht en geluk van de Eeuwige op je 

weg." 

 

 

Van de Diaconie 
 

Collecte 16 februari 2020 

Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen. Samen zijn we 

de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd 

van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd 

verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom 

zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de 

kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op 

een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen 

armoede en onderdrukking.  

 

 

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge 

Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland 

komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien 
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verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door 

voorgangers zonder opleiding. De Lutherse Broederkerk wil de 

boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk 

opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en 

stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te 

werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar een theologische 

onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die 

oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd 

zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Wat kan deze kerk 

doen met uw steun? 

● Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro. 

● Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 

105 euro. 

● Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost 

2.000 euro. 

De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij 

het thema Versterk de kerk, waar onze gemeente zich dit jaar voor 

inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/kameroen. 

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of 

maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Kameroen. Hartelijk dank! 

 

 
 

 

http://www.kerkinactie.nl/kameroen
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Collecte Diaconaat 23 februari  

Hulp voor mensen zonder papieren. In Nederland verblijven enkele 

tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige 

papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke 

omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op 

sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven 

zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het 

Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met 

informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor 

een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als 

er een medisch probleem is. Steun het werk van Kerk in Actie voor 

mensen zonder papieren. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over 

op NL 89 ABNA 0457 457 457  

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Hulp ongedocumenteerden.  

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

 

Collecte 1 maart 

Voorjaarszending 

De kracht van Bijbelverhalen. 

In de Golfstaten groeit de kerk 

door de grote toestroom van 

arbeidsmigranten uit landen 

als India, Nepal en de 

Filipijnen. De meesten van hen 

zijn ongeletterd. Tegelijkertijd 

willen ze graag meer leren over 

de Bijbel. Kerk in Actie traint 

voorgangers in de storytelling-

methode: een succesvolle 

interactieve methode waarbij 

bijbel-verhalen mondeling 

worden verteld en men met 

elkaar op zoek gaat naar de 

betekenis ervan voor het eigen 

leven. De arbeidsmigranten, 

die vaak een zwaar en 

eenzaam bestaan leiden, 

putten nieuwe moed uit deze 

verhalen. Bemoedig hen met 

uw bijdrage. Geef in de collecte 

of maak uw bijdrage over op 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Golfstaten. 

Hartelijk dank! 
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Collecte 15 maart 

Onze kerk in actie voor veiligheid en 

vrede in Zuid-Soedan. Samen zijn we 

de kerk in actie. Geïnspireerd door 

Jezus delen mensen wereldwijd van wat 

ze hebben ontvangen. Ook wij willen 

delen. Daarom zet onze kerk zich via 

Kerk in Actie in voor het thema Op zoek 

naar veiligheid. Samen met 

partnerorganisaties van Kerk in Actie 

willen we hulp bieden aan mensen in 

die in gevaar zijn door natuurrampen of 

oorlogsgeweld.  

 

 

Na onafhankelijkheid weer burgeroorlog. 

Na twintig jaar oorlog vierde Zuid-Soedan in 2011 haar 

onafhankelijkheid. Anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw 

los. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen 

zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en 

kinderen.  

Noodhulp in vluchtelingenkampen 

In het noorden verblijven veel vrouwen en kinderen in 

vluchtelingenkampen. De Lutherse Wereldfederatie zet hier speciale 

centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, veilig kunnen spelen en 

trauma’s leren verwerken. Nile Hope bouwt waterputten en wc’s voor 

11.000 mensen. Ze leren mensen hoe ze die moeten onderhouden en 

gebruiken. 

Hulp bij inkomen en gezonde voeding 

Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun gezin. Faith Line Ministries 

traint vrouwen en jongeren om een eigen inkomen te verdienen, 

bijvoorbeeld met zeep maken, zeefdrukken, als imker of naaister. Ook 

leren ze hoe ze meer voedsel kunnen verbouwen in dit droge land. 
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Vrede en democratie moet je leren 

Veel vrouwen en jongeren willen zich graag inzetten voor vrede en 

democratie in hun land. Omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze dat 

moeten aanpakken, krijgen ze daar voorlichting over. De mensen in 

Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen daarbij steunen? 

• Voor 30 euro leert iemand een waterput onderhouden 

• Een gemeenschappelijk toilet kost 700 euro 

• De reparatie van een waterput kost 1.000 euro  

 

De Lutherse Wereldfederatie, Nile Hope en Faith Line Ministries zijn 

partners van Kerk in Actie rond het thema Op zoek naar veiligheid, 

waar onze kerk zich voor inzet. Lees meer op 

www.kerkinactie.nl/zuidsoedan. 

 
Collectes Diaconie 

  8 december  € 19,60 

15 december  € 23,50 

22 december  € 29,10 

25 december  € 48,85 Kinderen in de knel 

29 december  € 20,95 

  5 januari  € 28,05 

12 januari  € 16,95 

19 januari  € 33,92 

26 januari  € 31,40 

19 december  € 10,-   Kerstmiddag 

25 december  € 20,-   Burundi, doosjes chocolade  

 

 
Hulpverlening Westfriese Kerken 

 
Crisis? 

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

kosteloos en zonder wachttijden.  
Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl 
Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is 
een gezamenlijk initiatief van alle Westfriese diaconieën en PCI’s. 
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 
 

 

http://www.kerkinactie.nl/zuidsoedan
http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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Dat Wonderlijke Kerkasiel 
 

Onder bovenstaande titel is op 30 januari een boek gepresenteerd in 

de Bethelkapel in Den Haag. Het was op 30 januari precies een jaar 

geleden dat het daar gehouden kerkasiel werd beëindigd. Het doel, 

versoepeling van het kinderpardon, was toen bereikt. 

Omdat Andrew en ik begin januari een klein stukje van de doorlopende 

viering voor onze rekening hadden genomen, hebben wij het boek in 

de voorverkoop besteld. Jammer genoeg kon Gert toen wegens ziekte 

niet mee naar Den Haag. In de media is vorig jaar volop aandacht 

besteed aan het kerkasiel. De 

steunbetuigingen die de 

organisatie ontving waren 

overweldigend. Niet alleen 

steun vanuit Nederland, o.a. 

van de PKN, maar ook 

internationaal, o.a. vanuit 

Iona en Taizé. Wereldwijd 

kreeg deze actie aandacht en 

steun. Het boek is een 

indrukwekkend monument 

van wat er vorig jaar allemaal 

gebeurde. Er werd een 

kerkdienst gevierd die 2306 

uur en een kwartier duurde. Er 

waren bijna 1000 ver-

schillende voorgangers, er 

kwamen meer dan 12000 

bezoekers. In het boek staan 

verschillende bijdragen van 

medewerkers, die allemaal 

hun indrukken van de 

gebeurtenissen geven. Op-

vallend is de milde toon van het boek. Er wordt niet in jubelstemming 

over een “overwinning” geschreven. Op ingetogen toon wordt verteld 

over de saamhorigheid, de vastberadenheid en de hoop. Waarbij 

“hoop” pas “hoop” genoemd wordt wanneer de uitkomst onbekend is. 

En juist dit maakt het boek meer dan een monument. Want hier wordt 

de hoop uitgesproken dat wij als kerk iets van die saamhorigheid 

zullen kunnen vasthouden. Dat wij als kerk waakzaam zullen blijven 

over zaken als gerechtigheid en zorg voor verdrukten, en dat wij dit 

altijd vanuit het Evangelie zullen doen. Een aanrader, dit boek. Zeker 
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ook voor wie toen niet in de Bethelkapel aanwezig is geweest. Te 

bestellen via de boekhandel, uitgeverij Skandalon of via de website 

van Stek Den Haag. (Stek Den Haag staat voor “Stichting Kerk in de 

stad”, het uitvoeringsorgaan van de diaconie van de PKN Den Haag). 

Tijdens de bijeenkomst in de Bethelkapel op 30 januari is besloten dat 

Stek Den Haag de vinger nadrukkelijk aan de pols blijft houden bij de 

uitvoering van het kinderpardon. Er blijven daarbij slachtoffers vallen. 

Verder is besloten dat er tijdens de internationale nacht van de 

vluchteling op 20-21 juni jaarlijks een 24uurs wake gehouden zal 

worden in de Bethelkapel. 

 

Nettie Orme 

 

 

Leerhuis 
 

Het Leerhuis wordt goed bezocht. Ook dit jaar gaan wij weer door met 

het bespreken van thema’s en het lezen van teksten. Kerkzijn is van 

oudsher ‘Leren, vieren en dienen’. Het leren hoort er dus ook helemaal 

bij en gaat verder dan ‘gezellig met elkaar in gesprek zijn.’ Uiteraard 

kan dit wel een vrolijk bijproduct zijn van de doelstelling. Weet dat u 

welkom bent, ook als u voor de 1e keer wilt komen kunt u 

aanschuiven. Voor de komende donderdagen vindt u de datums in de 

agenda van Contact. 

 

 

‘Langs ’s Heren wegen’ 
 

Onlangs wandelde ik weer eens in de omgeving van Heiloo en bezocht 

-niet voor het eerst- de groene oase van rust, het bedevaartsoord 

Onze Lieve Vrouw ter Nood. Dit heilig oord is een van de 662 

bedevaartplaatsen in ons land en vandaag de dag de grootste 

Mariabedevaartsplaats van Nederland. Zo rond 700, krijgt de plek aan 

de kust, waar de prediker Willibrord het evangelie verkondigde en 

wonderen deed, de naam Heyliche loo (Heilig bos). 

Bedevaartsplaatsen ontstaan omdat er een wonder is gebeurd –een 

beeld wordt gevonden, haast altijd door eenvoudige mensen- en ter 

verering een kleine gemeenschap binnengedragen. Wonderen zorgen 

voor verhalen van genezingen; geestelijke en lichamelijke! Zo zou 

boerenknecht Nelis in de 14e eeuw op het land een houten 

Mariabeeldje hebben gevonden en dat mee naar huis hebben 
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genomen. Op wonderlijke wijze belandt het beeldje tot driemaal toe 

terug op het veld. In een ander verhaal, ook uit die tijd, raakt voor de 

kust van Heiloo een schip in grote problemen. De schipper begint in 

de nood te bidden en hoort dan een vrouwenstem zeggen: ‘Als ge Mij 

gaat eren dan zal de wind gaan keren’. Dat is de stem van Maria, daar 

heeft de schipper geen twijfel over. Het derde verhaal, een paar 

eeuwen later, vertelt hoe in 1713 in Noord- en Zuid-Holland de 

veepest heerst en alleen de dieren overleven die het water drinken 

dat opwelt uit een in de 16e eeuw gedempte put bij de kapelruïne in 

de buurtschap Capel en Oesdom. In 1409 stond in deze omgeving al 

een kapelletje met een waterput; de Runxputte, waarvan het water 

als geneeskrachtig wordt beschouwd. Veel pelgrims komen er naar 

toe.  

 

 
 

Tijdens de Tachtigjarige oorlog met de Spanjaarden wordt de kapel in 

1573 verwoest. Bij de ruïne gaat de Mariaverering gewoon verder. 

Voor de protestantse overheid reden om de ruïne in 1637 met de 

grond gelijk te maken, de put te vernielen en te vullen met puin. Einde 

verhaal zou je denken, maar de pelgrims blijven komen. Er is zelfs in 

1644 een nieuw wonderverhaal. Na het wonder van 1713 neemt de 

verering alleen maar toe en krijgt de bron in de volksmond de naam 

‘het putje van Heiloo’ of ’de Mariaput’. Het steekspel tussen 
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protestantse overheid en katholieke burgers duurt voort, tot er in ons 

land godsdienstvrijheid voor iedereen is (1848). De voorlopige 

Genadekapel is in 1909 klaar en de herbouwde put krijgt een pomp. 

Al snel zijn er zoveel pelgrims dat een grote tent nodig is en er komt 

een spoorweghalte. De huidige Genadekapel wordt in 1930 gebouwd 

op de oeroude fundamenten.  

Het bedevaartsoord van 6 ha. bestaat uit de voorhof met centraal 

daarin de Runxputte met geneeskrachtig water, een kruisweg die in 

13 staties in een even zoveel kapelletjes, de lijdensweg van Christus 

afbeeldt, een kruisberg met symbolische voorstelling van de kruisiging 

van Christus, en een vijver met het beeld van Maria van Lourdes en 

een rustaltaar. Op het terrein is ook een klooster; nu een 

bezinningscentrum. Verder is er een grote Bedevaartkapel. Door het 

park loopt een omgaand pelgrims pad en Willibrordus vind je ook op 

je pad. De kleine Genadekapel van OLV ter Nood grenst direct aan de 

voorhof. Op de achterwand van de Genadekapel is in het midden het 

Hemels Bruiloftsmaal geschilderd. De kapel is het gastheiligdom van 

de Portugese OLV van Fatima en de Bosnische OLV van Medjugorje.  

 

Wiebe de Bruin 
 
 

Zangmiddag in De Kapel 
 

Liederen van toen en nu in De Kapel 

Zondag 26 januari een geslaagde zangmiddag met liederen van toen 

en nu in De Kapel. 

Precies om 15.00 uur opende Pastor Gert Scholten deze zangmiddag 

met de mededeling dat wij geen meditatie van hem mochten 

verwachten maar wel de nodige info van dhr. Wim Broer, die  voor 

deze middag als professionele organist en pianist deze middag 

begeleide en in duidelijke en klare taal de nodige informatie aan ons 

verschafte. Wim was speciaal voor deze middag uit Friesland afgereisd 

naar “De Kapel” en omlijste de vooraf  opgegeven liederen zowel op 

de piano of onder orgelbegeleiding. Rest mij te verklappen dat de 

toenmalige Ned. Hervormde Gemeente Andijk-Wervershoof in het 

verre verleden bij de herintrede van De Kapel als kerkgebouw, het 

orgel, dat toen Wim zijn eigen privé bezit was, voor een geschikte 

prijs van hem heeft mogen kopen.  
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Dit wel onder de restrictie dat hij er dan zelf bij gelegenheid naar 

hartelust op mocht spelen. Welnu de ‘maestro’ heeft ons aanwezige 

zanglustigen niets te kort gedaan, zijn spel en begeleiding  op beide 

instrumenten was een streling voor de gehoorvliezen. Jammerlijk was 

eigenlijk dat het aantal aanwezigen op een ‘TOP MIDDAG’ zoals deze, 

enigzins aan de magere kant was. De liederen met tekst waren netjes 

in liturgie vorm verwoord in een prima naslag werk waar zeker gebruik 

van zal worden gemaakt. Cum Laude voor de initiatief 

nemer/organisator van deze Zangmiddag Pastor Gert Scholtens wat 

zeker een verder vervolg verdient. Na afloop was er koffie en thee 

verzorgd door het altijd attente kosters echtpaar Jan & Coby Gorter. 

 

Dick Groot 

 

 

Breek de Week 
 

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!” 

Iedereen die anders meestal alleen 

eet, is weer van harte welkom op 

donderdag  

12 maart 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 

maandag 24 februari 2020 bij Gerda Gorter, tel: 592594 of Annet 

Kwantes, tel: 593109. U kunt zich opgeven tot vrijdag 6 maart 

2020. We hanteren geen “vaste gastenlijst” meer, dus opgave is echt 
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noodzakelijk. Bel op tijd, want vol is vol. Als vervoer een probleem is, 

lossen we dat op. Samen eten is gezellig! 

De volgende “Breek de Week” is op 14 mei 2020. 

 

Gerda Gorter, Clementine Bultsma, Annet Kwantes,  

Bettie Gorter, Joke van Veen en Jacquelien Vriend. 

 

 

Levenslicht 
 

Levenslicht: Tijdelijk Holocaust-monument met  

104 duizend fluorescerende stenen 

 

 
 

‘Levenslicht krijgt ook een plek in Andijk’ 

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar gelden dat concentratiekamp 

Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. 

Door Daan Roosegaarde (o.a bekend van verlichting sluizen 

Afsluitdijk) zijn 104 duizend lichtgevende stenen gemaakt, verwijzend 

naar de 104 duizend uit Nederland gedeporteerde Joden, Sinti en 

Roma. Alle stenen zullen op 16 januari eerst één groot monument 

vormen. Daarna worden ze samen met uv-lichtbronnen verspreid 

onder alle deelnemende gemeenten. De stenen staan symbool voor 
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het aantal mensen dat uit de gemeente is gedeporteerd. ‘De bedoeling 

is dat gemeenten Levenslicht een plek geven’. In Medemblik komen 

de stenen op centrale plekken in de gemeente te liggen, eerst in 

Medemblik, dan in Wognum, vervolgens in Wervershoof en op 1 en 2 

februari van 19.00-21.00 uur voor De Kapel in het centrum van 

Andijk. Een mooie centrale plek vlak bij het Oorlogsmonument, een 

plek ook voor bezinning. Het idee is dat iedereen die naar het tijdelijke 

monument komt, zelf een lichtgevende steen mag neerleggen. In 

Medemblik is er speciaal aandacht voor de 16 joodse mensen die zijn 

afgevoerd uit het Psychiatrisch Ziekenhuis dat destijds was gevestigd 

in onze gemeente. Elke steen staat voor een mensenleven, opdat wij 

niet vergeten!  

 

Andrea van Langen 

 

 

Plaatsen van steden waar Joden, 

Sinti en Roma zijn gedeporteerd. 

Op deze plaatsen is het tijdelijke 

monument Levenslicht van Daan 

Roosegaarde straks te zien. Beeld 

Studio Roosegaarde. 

 

Educatie 

Er wordt een begeleidend educatief 

lesprogramma gemaakt voor 

kinderen en jongeren (vanaf 10 

jaar), online beschikbaar voor 

scholen. ‘Herdenken is al snel iets 

abstracts, zeker als je jong bent’, 

zegt Inger Schaap van het Joods 

Cultureel Kwartier in Amsterdam, 

waarvan de Hollandsche Schouwburg deel uitmaakt. ‘Daarom willen 

we het verbinden met persoonlijke verhalen. De Holocaust gaat over 

de dood, maar we willen juist ook over het leven van de slachtoffers 

vertellen.’ Meer informatie op: www.wordtgemist.nl 

 

  

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/622523/samen-herdenken-we-de-holocaust
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Kinderkerstfeest in De Kapel 
 

Al jaren ga ik niet meer naar een kerk. Behalve elk jaar 24 december 

‘s avonds 19.00 uur naar de Kapel. Altijd met een kleinzoon. Eerst 

met de één en toen die meende, gezien z’n leeftijd, daarvoor te groot 

te zijn, kwam zijn jongere broertje die ook wel met opa mee wilde. Zo 

ook dit jaar. Zoals altijd hartelijk welkom geheten door Jan en Coby. 

Wat leuk dat je er weer bent met je kleinzoon. Met recht een welkom. 

Elk jaar heb ik weer plezier in al die jonge blije gezichtjes. Het 

verwachtingsvolle geroezemoes. Koster Jan die ik meerdere keren, 

met een olijk gezicht, met een klein kind, blijkbaar met hoge nood, 

naar achteren zag gaan. Deze kerstavond was Elize Mannah gevraagd 

om met haar voorstelling invulling aan deze avond te geven. Het werd 

een avond waar aan meerdere kinderen gevraagd werd om mee te 

helpen het kerstverhaal uit te beelden. Het zal geen verrassing zijn 

dat er een Jozef en Maria op het podium verschenen. Daarnaast 

kwamen er meerdere dieren zoals een schaap, kip en een varken. Ook 

in een grotere gedaante een mopperende ezel, een engel en zelfs een 

kameel. Tussendoor hebben we veel gezongen o.l.v. soliste Elise. Na 

afloop voor de kinderen weer de beroemde chocolademelk met een 

presentje. Zoals eerder de grotere broer de warme chocolademelk 

voor z’n kleine broertje mee naar huis nam, want die moest er ook 

van proeven, zo neemt nu de jongere het voor zijn oudere mee. Zo 

zijn het vaak de kleine dingen in het leven die ons blij kunnen maken. 

Het was weer een dienst die helemaal beantwoordde aan wat ik 

verwachte. Hoop dat ik deze avonden nog veel jaren mag meemaken. 

 

Cor Gorter 



28 

In Memoriam 
 

In Memoriam Carl Jacob Smeenk 
 

19 maart 1922 – 29 december 2019 

 

Als voorganger van de Kapel in Andijk heb ik Carl Smeenk leren 

kennen. Overigens hebben wij elkaar nooit getutoyeerd. Het bleef 

altijd u, dominee of pastor. Nooit Gert. En dat was goed. Voor mij 

geldt ook dat ‘u’ beter voelt bij een groot leeftijdsverschil. 

Hij kwam niet meer in de diensten. Dat ging niet meer. Ik heb hem 

daar ook nooit aangetroffen. Wel was hij zeer betrokken bij alles wat 

er zich in de gemeente afspeelde. En hij was van alles op de hoogte. 

Diensten, voorgangers, leerhuizen, bijzondere avonden. Hij wist 

ervan. Hij nam ook zélf contact op met mij. Het werd wel weer eens 

tijd dat ik kwam. En zo was hij één van eersten bij wie ik op bezoek 

kwam. Zo’n jaar of 5 geleden, inmiddels. En het ritueel was bijna altijd 

hetzelfde: Een goede afspraak over de tijd, een hartelijk welkom, een 

kopje thee en een goed gesprek. Ik luisterde graag naar hem. En ik 

hoor zijn stem nog duidelijk klinken. Mooi Nederlands, duidelijk 

uitgesproken.  

Dochter Annie Smeenk memoreerde vele momenten uit het lange 

leven van haar vader. Uiteraard het huwelijk met Gerrie Smeenk-

Berckenkamp op 7 september 1945. Er werden drie kinderen geboren: 

Annie, Jelsje en Jan Willlem. Het gezin woonde in Den Haag, daar 

werden de beide dochters geboren, Goes, Utrecht (hier werd Jan 

Willem geboren), Amsterdam en Andijk. Hij werkte in het grafische 

vak in verschillende functies. Ook was hij enthousiast organist. 

Muzieklezen ging via klavarskribo. Na zijn pensionering in 1982 heeft 

hij vele jaren genoten, samen met zijn Gerrie. Vanaf 1997 samen in 

Andijk. Daar hebben ze nog kunnen genieten tot 2002, toen overleed 

Gerrie op 23 april. 

Na een lang en zorgzaam leven, staat er op de kaart. Een betrokken 

mens. Aandachtig.  Ik ken hem vooral als een man die steeds heel 

dankbaar was voor iedereen die zich met zorg voor hém omringden.  

‘Ach, ik moet ook niet zo mopperen’. Maar ja. De dingen gingen niet 

meer makkelijk. Een boodschap doen. Het werd te gevaarlijk. Dus af 

en toe wat mopperen, dat mocht! Overigens ontbrak een lach bij hem 

bijna nooit, ook niet als hij sprak over zijn ongemakken. Eén vast 

onderdeel was bijna altijd aanwezig. Er lag een boek open. Of 

meerdere, of een tijdschrift, of het kerkblad. En – na een inleiding – 
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over een artikel dat hij had gelezen, of een gebeurtenis uit het 

verleden….. volgde een vraag.  

Soms kwam die vraag laat. Zo ongeveer bij het weggaan. Een 

‘deurknopvraag’ noem ik dat. Eén vraag wil ik noemen. Mag ook wel, 

denk ik. Want het zat hem dwars. Iemand had gezegd dat hij – als 

vrijzinnig gelovig man – toch niet dacht dat, als hij ging bidden, er 

daarboven een mannetje was die dat hoorde? Echt? Maar, vond hij, 

dat had niet met ‘vrijzinnigheid’ te maken. Dat was toch geen ‘zaak 

van het hoofd’, maar een zaak van het hart. ‘Heeft bidden zin?’ Vroeg 

hij. Zo’n vraag waar hij eigenlijk zélf al antwoord op had gegeven, 

door het een zaak van het hart te noemen. En niet alles kun je zeggen. 

‘Ik blijf gewoon het Onze Vader bidden, voor het slapen gaan’, zei hij.  

Op 6 januari 2020 hebben wij afscheid van hem genomen in het 

crematorium te Hoorn. Wij lazen daar psalm 46 in de vertaling van 

Karel Eijkman. Wat zul je meer zeggen? Woorden beredeneren 

voortdurend. Maar de liefde zingt. Daarom vond ik het zo mooi dat 

aan het einde van de plechtigheid het Kol Nidrei klonk. Een muzikaal 

gebed uit de Joodse liturgie. Het Kol Nidrei-gebed (‘alle geloften’ in 

het Aramees), wordt gezongen tijdens Jom Kippoer (de Grote 

Verzoendag). Verzoening. Dat is een mooi thema. Alles wat 

misgegaan is in een leven wordt verzoend (letterlijk: ‘bedekt’); en je 

kunt in vrede verder. Moge dat zo zijn. Een lief mens is gestorven. Wij 

gaan hem missen. Ik eindigde mijn woorden met het bidden van het 

Onze Vader. Dat was de wens van Carl Smeenk. Want dat heeft zin, 

vond hij.  

 

Pastor Gert 
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Planten uit de Bijbel 
 

De moerbeiboom is een oud gewas, waarover al in de Bijbel gesproken 

wordt. De bladeren werden gebruikt als voedsel voor de zijderups. De 

rups spint, nadat het dier volgroeid is, een cocon van ragfijne draden, 

de zijde. Met geduld kan de draad afgewend worden, maar eerst werd 

(en wordt nog steeds) de inhoud van de cocon gedood in heet water! 

Voor sommige mensen is dat een reden om geen zijden overhemd of 

blouse te kiezen. De witte moerbei, is een eenhuizige boom: 

mannelijke en vrouwelijke bloemen zitten op een plant. De vruchten 

zijn wit tot roze. Om vruchten te kunnen oogsten zijn dus een 

mannetje en een vrouwtje nodig! De vruchten smaken niet zo 

bijzonder, misschien gaat het meer om een gevoel van nostalgie. De 

bloei valt in mei, de vruchten, die wel wat weg hebben van bramen 

en frambozen, kunnen in juli geoogst worden. Ondanks de smaak zijn 

ze wel aardig om te zien.  

 

 

Omdat niet alle vruchten tegelijkertijd rijpen kan er vrij lang geoogst 

worden. Moerbeien zijn ook als snoepje te koop.  

 

In Lukas 17:6 lezen we "De Heer zei: Als jullie geloof hadden als een 

mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek 

je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee! en hij zou jullie 

gehoorzamen."  

  

http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/biblevers?Lukas%2017:6
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Themadienst 
 

Themadienst Mantels, zondag 16 februari 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zoals een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

Ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

Deze prachtige tekst van Huub Oosterhuis inspireerde ons om een 

tweetal ‘Manteldiensten’ te organiseren. De eerste is inmiddels achter 

de rug, daarover heeft u in Contact kunnen lezen, als u er niet zelf 

aan deel hebt genomen. Zondag 16 februari is de tweede dienst. De 

achternaam is toeval, maar Piet Mantel zal ons vertellen over Abbé 

Pierre, de oprichter van de Emmaüs beweging. Abbé Pierre wijdde zijn 

leven aan God. En dat was voor hem synoniem met liefdewerk, met 

mantelzorg. Komt u ook? 
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Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur 

 

 
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 

 

 
Zondag 1 maart Voorgangers: Pastor Gert Scholten 
m.m.v. Kees Posthumus                Organist: Dhr. Andrew Orme 
   Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
              Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Lector: Mevr. Mirjam Vlugt 
Deurdienst: Mevr. Marijke de Jong 

 

 
Zondag 8 maart Voorganger: Ds. Nicoline Letteboer uit Julianadorp 

                Organist: Mevr. Christine Janssen 

 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 

 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Mevr. Dineke de Bruin 

 Deurdienst: Mevr. Ymke de Boer-Schotsman 

 

 
Zondag 15 maart Voorganger: Pastor Ton Heijboer uit Hoorn 
                Organist: Dhr. Heije Wubs 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

Lector: Mevr. Alie Schenk 
 Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 
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Zondag 22 maart Voorganger: Pastor Louise Kooiman uit Enkhuizen 
 Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Matthijs Beverloo 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

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

 
 

Zondag 29 maart Voorganger: Pastor Gert Scholten 
                Organist: Dhr. Andrew Orme 
 Kerkrentmeester: Dhr. Herman Groothedde 
 Ouderling: Dhr. Wiebe de Bruin 

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

 
Zondag 5 april Voorganger: Pastor Ton Heijboer uit Hoorn 
Palmzondag                Organist: Dhr. Wim Broer 
 Kerkrentmeester: Dhr. Hans Hoogervorst 
 Ouderling: Dhr. Jan Gorter 

Lector: Dhr. Rob Veltman 
 Deurdienst: Mevr. Jacqueline Hoogervorst 

 

 

Van de Kerkrentmeesters 
 

Collecte Kerkrentmeesters 

  8 december  € 15,- 

15 december  € 21,- 

22 december  € 29,40 

29 december  € 25,80 

  5 januari  € 25,00 

12 januari  € 18,45 

19 januari  € 29,10 

26 januari  € 21,10 
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Kerkbalans 2020 

De maand januari is altijd een drukke maand voor de 

kerkrentmeesters. 18 januari is de start van de Kerkbalans, met 

behulp van diverse loper worden de kerkbalans enveloppen 

rondgebracht en ook weer opgehaald. Daarna moet alle gegevens van 

de toezeggingen ingeboekt worden. Vervolgens moet er een 

jaarverslag komen van het afgelopen jaar. Dan moeten de gegevens 

van de gastpredikanten aan de belasting worden doorgegeven. 

Op dit moment heb ik nog geen gegevens wat de kerkbalans heeft 

opgebracht want op 11 februari komen de kerkbalans lopers bij elkaar 

in de tuinkamer en met een kopje koffie of thee en wat lekkers, 

worden evt. ervaringen gedeeld en de enveloppen ingeleverd. In het 

volgende Contact kom ik daarop terug. 

 

Namens de kerkrentmeesters Matthijs Beverloo   
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Verjaardagen 
 

20 februari  Andries Gorter   geb. 1978 

   Leekerweide, Hulfte 1 

   Postbus 1 

   1687 ZG WOGNUM 

   

  4 maart  Dhr. P.C. Venema   geb. 1948 

   Middenweg 17 

   1619 BL ANDIJK   

 

20 maart  Mevr. M. Dekker   geb. 1948 

   Keizerskroon 78 

   1619 XM ANDIJK 

 

25 maart  Mevr. A. de Jong–Zuidema  geb. 1926 

   Klamptweid 92 

   1619 DL ANDIJK 

 

  2 april  Mevr. G. Boogaard-Kooiman geb. 1948 

   Hooirook 15 

   1602 GR ENKHUIZEN 
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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  

 

 


