Nog even...
Weten
dat er na de nacht
een morgen komt.
Geloven
dat er uit
het dorre hout
iets nieuws
kan bloeien. Vertrouwen
dat er kiemen
van vrede
sluimeren
in de aarde.
Tot ze
gewekt worden
door het licht....
Greet Brokerhof-van der Waa
Uit zinboekje: Toekomst

Foto omslag: Ronald Dijkstra -

fragment FORMES CIRCULAIRES. SOLEIL, LUNE
ROBERT DELAUNAY 1912 – 1913
Stedelijk Museum Amsterdam - januari 2020
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Voorwoord
Tot voor kort leken de bomen nog tot in de hemel te kunnen groeien.
De economie draaide als een tierelier, de werkeloosheid daalde
gestaag, de arbeidsmarkt werd al krapper en krapper, een woning
werd een schaars en prijzig goed, de file was terug op de wegen en
bakken met geld werden van regeringswege beschikbaar gesteld voor
allerlei doeleinden. Ach ja, er was natuurlijk wel een kleine rimpeling,
daar in China met dat onbekende virus dat gevaarlijk scheen. Maar
dat was zover weg dat je rustig de hele wereld over kon reizen om
met vakantie te gaan of plannen daarvoor te maken.

En opeens ligt alles anders. Rode cijfers voor de AEX en andere
indexen, stille (snel)wegen, gesloten scholen, lege winkels en al dan
niet vrijwillig gekozen quarantaine. Bang voor wat ons kan
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overkomen… Het virus legt beslag op je hele denken, doen en laten.
Kerkdiensten worden niet meer met de gemeenteleden gehouden en
dat we in de Veertig Dagentijd naar Pasen leven lijkt op de
achtergrond te raken. Tegelijkertijd ligt er ook een geweldige kans
voor ons als gelovigen om zichtbaar in deze wereld te staan.
We zouden aan anderen kunnen laten zien dat wij vanuit
Godsvertrouwen leven en er voor anderen kunnen zijn. Zo’n gebaar
was de Dag van Nationaal Gebed die vanuit de PKN op 18 maart
jongstleden werd gehouden met als titel: Boodschap van Rust en
Vertrouwen. Het volgende gebed werd uitgesproken:
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
Stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
Leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
Verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
(Lied 939, 1 Liedboek voor de Kerken)

Namens de Kerkenraad, Wiebe de Bruin
Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m
donderdag 18 juni 2020 >>> jangorter58@gmail.com
Redactie: Ronald Dijkstra, Hein van Dokkum, Jan en Coby Gorter
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Meditatie
Pasen 2020 – ‘En Toch’
Op veel Paasafbeeldingen ontbreekt nu juist de Opgestane. Jezus is
nergens te bekennen. Ook in de evangeliën is dat meestal het geval.
Een leeg graf. Eigenlijk vind ik het juist wel mooi dat Jezus niet
zichtbaar is. En dat Hij ook niet voorkomt in het slot van de evangeliën
van Mattheus, Marcus en Lucas: ‘Hij is niet hier’. Zo blijft het mysterie
in stand. Het mysterie van Pasen. Cruciaal is dat, wat mij betreft.
Ik denk dat de onzichtbaarheid van Jezus, zowel op afbeeldingen als
in teksten, niet zozeer een gemis is, maar juist ruimte biedt. Ruimte
aan ons, aan onze eigen betrokkenheid. Want het open einde maakt
het verhaal van Pasen ook open voor ons. Het verhaal van Pasen is
open als het leven zelf.
De dingen lopen meestal zoals ze lopen. Het gaat zoals het gaat. Dat
is fijn. Of juist sleur. Hoe dan ook, er komt een moment dat het
gewone patroon wordt doorbroken. Iets schokkends. Het leven zelf
grijpt in. En ineens is niets meer vanzelfsprekend. Het kan een blijde
gebeurtenis zijn: de komst van een kind of kleinkind, een onverwachte
kans op het werk: een carrièresprong, een plotselinge mogelijkheid
tot een verhuizing.
Je pensionering. Maar ook ziekte, ontslag of zorgen over geld, familie
of de kinderen kunnen toeslaan. Een dierbare overlijdt. Een geliefde
verlaat je. En alles staat op zijn kop. Zoals deze dagen alles op z’n
kop staat door een onzichtbaar virus. Niets is meer zoals het was.
Alles ligt stil. Een surrealistisch gebeuren. Je dacht de boel aardig op
een rijtje te hebben. Onder controle te hebben. Maar dat blijkt
allemaal een illusie. En dan ineens ligt alles open. Wat nu?
“Je moet toch door, he”, hoor je veel. Hoe? Dat verschilt van mens tot
mens.
Je moet opnieuw de weg zoeken. Dat is vaak een reis van afzien, van
gemis, van rouw, van heel veel tranen. En blaren op de ziel.
In de Paasverhalen krijgen de leerlingen ook de opdracht om een
nieuwe weg te zoeken. Om te vertrekken. ‘Ga naar Galilea, daar zul
je Hem zien’, krijgen ze te horen. Een reis die we allemaal vroeg of
laat afleggen als we, net als de discipelen, op zoek (moeten) gaan
naar zin, aanvaarding, nieuw licht in de duisternis, een nieuwe start.
Als we zoeken naar opstanding.
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Maar wat hebben ze eraan? Wat heeft u eraan? Want Galilea is nogal
een ruim begrip. Toch nog een behoorlijk groot gebied. Ongeveer zo
groot als de provincie Overijssel. Beetje vaag. En wellicht
ontmoedigend. ‘Zeg gewoon precies waar we naartoe moeten’, zou je
roepen. Bijvoorbeeld naar Kapernaüm, Nazareth of Kana. Daar heb je
tenminste wat aan. Maar ook hier weer: geen vooraf uitgestippelde
route. Is dat erg?
Ik vind het, net zoals het ontbreken van Jezus op veel afbeeldingen
en in de verhalen, juist ruimte biedend. Het verhaal van Jezus begint
in Galilea. Bij dat meer, bij die berg. Het einde verwijst dan zo weer
terug naar het begin. Daar vinden jullie de zin en de betekenis van
alles, zegt het verhaal. Met als opdracht: Blijf zoeken. Blijf in beweging
en sta open voor wat het leven ons aanreikt. Ook, juist in deze
vervreemdende tijden. Angstige tijden. Tijden waarin we worden
terug geworpen op onszelf. Waarin we soms als een zalm tegen de
stroom in moeten zwemmen.

‘En Toch!’ Dit zijn de mooiste woorden, de meest indrukwekkende
woorden – eigenlijk een korte, krachtige geloofsbelijdenis - die ik ken.
Als alles openligt en er geen lijn meer in ons leven lijkt te zitten. De
God die ons wil doen opstaan en die ons tegemoet komt als wij in
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beweging komen. Die niet een vastgestelde route uitstippelt en de
structuur in ons leven teruggeeft. Geen pasklaar beeld, geen pasklaar
antwoord. Maar wil zijn als een schilderij van Opstanding met Stralen
in de hoek van een schilderij, als wenkend perspectief. Als licht dat
ons bijschijnt, als wij ons buiten de lijntjes begeven.
In deze wonderlijke Paastijd, waarin we zelfs als gemeente
(waarschijnlijk, want als ik dit schrijf is alles nog onzeker) geen
Paasviering hebben kunnen houden, zoeken we de dragende kracht
onder ons bestaan, de kracht die wij God noemen. De God die ‘ja’
tegen ons zegt. De God die staat voor die twee indrukwekkende
woorden ‘En Toch’.
Lieve mensen, zo is Pasen tóch een feest van bevrijding, van
opstanding. Geen ontkenning van dood en lijden, maar een
bevestiging van het feit dat de weg naar het voltooide leven dwars
dóór dat alles heen voert.
Jezus is dan ook niet uit de dood teruggekeerd, Goede Vrijdag is niet
als het ware, uitgewist, nee Hij is door de dood heen, verder gegaan.
Zo heeft God door Hem laten zien dat de weg van liefde en
gerechtigheid toekomst heeft. De weg van de Mensenzoon gaat dwars
door de diepten van het doodsbestaan heen. En dáár is Hij te vinden
voor hen die Hem willen volgen. In Galilea……
Pastor Gert
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Van de Pastor
In verbinding zijn
Ik las in een doorgestuurd bericht:
Lezen: Niet afgelast
Muziek luisteren: Niet afgelast
De natuur in: Niet afgelast
Spelletjes: Niet afgelast
Lachen: Niet afgelast
Voor elkaar koken: Niet afgelast
Quality time: Niet afgelast
Van alles wordt stopgezet.
Maar we ontdekken steeds meer wezenlijke dingen.
Die gaan door.
In de brief die u toegestuurd hebt gekregen refereerde ik hier ook
aan. We letten meer op elkaar, zorgen meer voor elkaar. Het is
belangrijk om manieren te zoeken die ons daarbij helpen. In onze kerk
hebben wij niet de mogelijkheid om diensten via radio of TV uit te
zenden. Daarom is het belangrijk om – als daar aanleiding voor is
elkaar snel te bereiken. Ons verzoek is om uw e-mail adres door te
geven. Dat kan het beste via pastor@pg-andijkwervershoof.nl We
maken dan een groep aan voor onze gemeente zodat u snel op de
hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard komen nieuwe
berichten ook op onze site.
In de week voor Pasen, de Stille Week of Goede
Week, werken verschillende voorgangers samen.
Er worden dan vanuit de Zuiderkerk te Enkhuizen
iedere avond Vespers uitgezonden. Aan één of
meerdere van deze Vespers zal ik ook
meewerken.
U kunt op een eigen gekozen moment kijken. U
vindt de uitzendingen op
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10703
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Er zijn, buiten dit aanbod uit uw eigen regio, veel vieringen op radio
en TV. Vanuit PKN wordt ook een thuisviering aangeboden. Daarvoor
is een liturgie beschikbaar met suggesties voor liederen,
Bijbelteksten, voorbeden en een meditatie.
Zie https://petrus.protestantsekerk.nl U vindt de suggesties onder
‘Niet naar de kerk zondag?’
Niet Alleen
Als u iemand kent die alleen is en
hulp
nodig
heeft:
op
www.nietalleen.nl zijn er veel
kerken, clubs en groepen die
mensen in nood helpen. Ook kan
er gebeld worden met nummer
0800-1322. Als u naar de site
gaat kunt u een formulier
invullen. Vervolgens zal een lokale organisatie of kerk u of degene die
zich heeft aangemeld benaderen om te helpen. Uiteraard is er ons
eigen pastoraat, onderlinge pastoraat en de diaconie.
Aanwezigheid Pastores in De Kapel
Iedere woensdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur blijft de kerk
geopend. We zorgen voor ruimte, in alle betekenissen van het woord.
Er is stilte, gelegenheid om uw gedachten/zorgen op te schrijven in
een schrift, er staan bloemen, er klinkt muziek. Desgewenst is er de
mogelijkheid tot gesprek en de uitnodiging om telefonisch of via
e-mail op een ander moment contact op te nemen. Om gehoor te
geven aan de veiligheidsvoorschriften beperken wij ons tot dit
contactmoment. Dagelijks merk ik in het ziekenhuis hoe belangrijk
het is om besmettingsgevaar niet te onderschatten. Bellen kan altijd.
Mailen kan altijd. En in noodgevallen is ook een bezoek mogelijk.
Gert Scholten, tel: 06-53752627
Nicoline Letteboer, tel: 06-12812884
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Jongeren
De organisatie van PaasChallenge 2020 heeft het besluit moeten
nemen dat de PaasChallenge in verband met de coronacrisis in 2020
niet door kan gaan. Het leek de organisatie niet verstandig om in deze
onzekere tijden op deze manier als jeugdgroep bij elkaar te komen.
Jammer voor de jongeren, voor ons als voorbereiders én voor de
makers van dit spel die afgelopen maanden veel tijd en energie
hebben gestopt in het maken van dit spel. Maar de gezondheid van
iedereen staat in dit geval voorop.
Het 'goede nieuws' is dat men druk bezig is met het maken van een
(gratis) online alternatief om met jongeren en schoolgroepen in de
periode voor Pasen te spelen.
Dit zal anders (eenvoudiger) van opzet zijn maar zal vast en zeker
een waardevol alternatief bieden om met de jongeren stil te staan bij
de boodschap van Pasen. We verwachten dat dit spel kort na 3 april
beschikbaar komt. Binnenkort lees je hierover op
www.jongprotestant.nl/paaschallenge
meer informatie en een inschrijfformulier.
Zodra dit formulier online staat, ontvang je ook direct bericht van
ons. Voor vragen kun je contact opnemen met mij, met Jong
Protestant, telefoon 030 - 8801438 of via het internet
jongprotestant@protestantsekerk.nl.
Pastor Gert

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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Jaarmarkt
Andijker jaarmarkt met bloemen van De
Kapel...
Donderdag 11 juni staan we weer met
bloemen op de Andijker jaarmarkt bij De
Kapel. We proberen als kerkgemeenschap
elkaar te helpen in lief en leed. Daarnaast
willen we actief inzetten voor de noden om
ons heen en in de wereld. De bijbel leert ons
“God liefhebben boven alles en de naaste als
jezelf”. Daarom vinden we het leuk om als
kerk bloemen te verkopen onder het motto
“Eén voor jezelf en één voor je naaste.”
U kunt twee bossen bloemen kopen voor de
prijs van één.
De Kapel, Middenweg 48 in Andijk.

Wenskaarten maken in De Kapel
In het afgelopen winterseizoen van oktober 2019 tot april 2020 zijn
de kaartenmaakdames weer zeer actief geweest. Hoewel er niet veel
kaarten verkocht worden, de post is erg duur geworden, was er toch
nog voor €40,- bij elkaar geknutseld.

Dit bedrag is toegevoegd aan het bedrag van de kerkcollecte welke
tijdens de ‘Manteldienst’, 16 februari j.l. is gehouden voor het werk
van dhr. Piet Mantel. Daarna kwam de vraag of we nog moeten
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doorgaan met kaarten maken. De dames vinden het erg leuk en
gezellig om te knutselen met elkaar. Maar wat moeten we met de
kaarten als ze niet verkocht worden? Toen kwam de koster met het
idee om ze dan te geven bij de bloemen- of plantengroet voor de
oudere gemeenteleden met Palmzondag. Dat vonden we een goed
idee. Dus waren we van plan nog tot 8 april door te gaan, tot de
zomerstop. Maar helaas speelt het coronavirus ons parten en stoppen
we per direct.
Ik wil de dames Marijke de Jong, Riet v.d. Jagt, Guur Franx en Anneke
Hartemink heel hartelijk bedanken voor hun medewerking.
Namens de kaartenmaaksters een “gezonde” zomertijd toegewenst,
Ymke de boer

Vervoer naar de kerk
Er zijn mensen die, vanwege uiteenlopende redenen
niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor hen
is er de mogelijkheid om van en naar de kerk gebracht
te worden. Mensen die hiervan gebruik willen maken
en degenen die zich aanbieden om het vervoer op zich te nemen,
kunnen zich wenden tot de coördinator van het kerkvervoer:
Anne van Zanten tel: 591201
Parkeren is zondag mogelijk op de parkeerplaats van Pop Vriend.
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Agenda
Agenda
11 juni
25 juni
6 september

Andijker Jaarmarkt, zie blz. 12
Leerhuis in de tuinkamer, om 19.30 uur
Startzondag

De agenda is afhankelijk van de maatregelen rond het Coronavirus

Van de Kerkenraad
Notulen van kerkenraadsvergadering van 13 januari 2020.
Aanwezig: Hans Hoogervorst (voorzitter), Wiebe de Bruin (scriba),
Lienstra Anini (aanstaande scriba/notulist), Matthijs Beverloo, Gertjan
Kooiman, Jan Gorter en pastor Gert Scholten. Afwezig: Herman
Groothedde.
1/2. Opening en meditatief moment.
De vergadering wordt geopend en de kaars wordt aangestoken. Als
meditatief moment leest Jan Gorter uit het Liedboek het gedicht “
Stilte”.
3. Eventuele gedenkwaardigheden.
Op 5 januari 2020 is op waardige wijze afscheid genomen van
gemeentelid Carl Jacob Smeenk. Aanwezig waren pastor Gert
Scholten, Jan Gorter en Matthijs Beverloo.
4. Notulen bijeenkomst 27 november 2019.
De notulen worden vastgesteld. In de vakantie blijft het preekrooster
hetzelfde.
5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst.
-Op zondag bij de mededelingen vragen wie deze keer de bloemen
meeneemt.
- 16 februari is Piet Mantel spreker in de themadienst over Mantels.
Hij vertelt over het werk van Abbé Pierre.
-1 maart komt Kees Posthumus met een voorstelling met als thema
Dwars door de Bijbel.
6. Invulling vacatures.
Wiebe de Bruin heeft 30 maart zijn laatste vergadering als Scriba. Met
deze verandering is Jan Gorter de enige ouderling, waardoor hij elke
zondag dienst heeft. Deze situatie is niet wenselijk. In Contact staat
de vacature voor nieuwe ouderlingen al enige tijd vermeld. Ondanks
alle inspanningen zijn er helaas nog geen aanmeldingen.
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7. Nieuws van Pastor Gert.
-Binnen de orde van dienst is er toestemming tot inzegening van
transgenders zoals alle andere relaties.
-In een brief van de Scriba van de PKN werd vermeld dat ze alles
gedaan hebben om de jongeren erbij te betrekken, van filmavonden,
toneelspel als ook lezingen. Het gewenste resultaat bleef uit; namelijk
betrokkenheid van de jeugd, wat een problematiek is van elke
gemeente.
-Bij ons was de kerstviering een geslaagd evenement. Ali en Janneke
willen dit in de
toekomst blijven voortzetten.
-Elke eerste woensdag van de maand is er een Ontmoetingsochtend
voor een ieder.
8. Werkgroep pastoraat.
Pastor Gert Scholten en Nicoline Letteboer doen nu samen het
pastorale werk. De planning is ook weer de groot huisbezoeken van 7
tot 8 personen te introduceren. Nicoline Letteboer is bezig met
“speerpunt ouderenpastoraat “.
9. Werkgroep diaconaat. .
Per 1 april stoppen Dineke de Bruin en Tineke Doef met de
bloemengroet, in een brief gericht aan de kerkenraad hebben ze dit
meegedeeld.
10. Werkgroep beheer.
Correctie !
In de notulen in het vorige contact staat een lening vermeld van drie
ton. Dit betreft een belegging en geen lening.
11. Rondvraag.
In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering zal een datum voor de
gemeenteavond worden vastgesteld. De volgende vergadering is
woensdag 26 februari a.s. om 20.00 uur. Herman Groothedde is aan
de beurt voor de meditatieve momenten.
12. Sluiting.
Jan leest een gedicht voor uit het Liedboek.
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Van de Diaconie
Collectes Diaconie
2 februari
€52,30
9 februari
€14,95
16 februari
€30,30 Werelddiaconaat
23 februari
€26,50 Diaconaat Kerk in Actie
1 maart
€68,61 Voorjaarszending
8 maart
€24,65
15 maart geen dienst i.v.m. Coronavirus
Van de kaartenmaaksters is €40,- euro ontvangen. Dit bedrag is bij
de Diaconiegift van €150,- voor de Emmausbeweging gedaan.
Piet Mantel heeft hier in de themadienst ‘Mantels’ van zondag 16
februari uitgebreid over verteld.
Paascollecte 12 april
Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst. In India worden
duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze
niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil
Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te
komen en niet meer buitengesloten te worden.

Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale
dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dansen sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun
schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de
16

kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de
moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat
jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. Geef in
de Paascollecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd Helpt u mee om
deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank
Collecte 3 mei
Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria. In het noordoosten
van Nigeria lijdt de bevolking onder geweld van de islamitische
terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moorden en branden hele dorpen
plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt. Joseph vertelt: “Ik kon lang niet
meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte
die mijn hele leven bepaalde.” Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers
samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men
door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: “Ik leer vrijkomen van
mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.”
Geef via de collecte meer slachtoffers van geweld kans hun trauma’s te
verwerken. Of maak uw bijdrage over via:
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria.
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Collecte 24 mei
De problemen van Oegandese straatkinderen uit Karamoja. Graag
vertellen we u wat meer over het werk voor straatkinderen in
Oeganda, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze
keer vertellen we u meer over de situatie van deze straatkinderen.
Wereldwijd leven zo’n 150 miljoen kinderen op straat, waarvan
10.000 in Oeganda. De meeste straatkinderen komen uit de armste
regio van Oeganda: Karamoja. Het is het droge noordoosten dat
grenst aan Kenia, waar men van oudsher als nomade leefde. Door de
klimaatverandering en het ontstaan van staten, staat deze leefwijze
steeds meer onder druk. Kinderen en ouders verlaten Karamoja
vanwege honger, armoede, gebrek aan onderwijs en werk,
verwaarlozing of geweld. Bijna tachtig procent van de Karamojong
leven onder de armoedegrens. De meeste Karamojong eten maar één
keer per dag. Karamojong willen naar de stad omdat ze horen dat
daar betaald werk is, soms hebben ze daar familie en het geeft ook
status.

Sommige Karamojong lukt het om hun leven te verbeteren door deze
stap. De groep die u via Kerk in Actie ondersteunt krijgt dat niet voor
elkaar. Twee derde van de kinderen leeft één tot vier jaar op straat,
twintig procent langer. Hun alledaagse problemen zijn: waar vind ik
eten en een plek om te slapen? Hoe zorg ik dat ik niet ziek wordt,
gearresteerd of mishandeld? Veel straatkinderen krijgen te maken
met misbruik. Jonge kinderen bedelen vooral en lopen snel ziektes op
of krijgen een ongeluk. Meisjes bedelen, passen op jonge kinderen,
verzamelen bonen of verlenen seksuele diensten. Jongens verzamelen
afval of werken in de bouw. Veel kinderen werken tot laat in de avond
op straat. Dan komen mensen uit hun werk en staan met hun auto in
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de file. Jonge kinderen worden bewust gebruikt om te bedelen, omdat
zij het meeste geld opleveren. Kinderen tot 12 jaar reizen meestal
samen met een volwassene naar de stad: hun moeder, een oudere
broer of zus, een oom of tante, een neef. Ouders geven hun kinderen
mee vanuit wanhoop en armoede, maar ook omdat ze verwachten dat
hun kinderen daar wat kunnen verdienen. Als je een klein kind ziet
bedelen lijkt het of het alleen is, maar meestal wordt het in de gaten
gehouden door een ouder kind of volwassene. Het is een bewuste
strategie om geld te verdienen. De Oegandese organisaties zeggen:
“Mensen moeten leren dat ze bedelende kinderen geen geld moeten
geven. Dit heeft een aanzuigende werking op anderen en is absoluut
heel schadelijk voor de kinderen zelf.”
Voor 225 euro kan een straatkind opgevangen worden in de
hoofdstad Kampala.
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. straatkinderen Oeganda. Bedankt voor uw steun! Lees
meer op www.kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda.

Hulpverlening Westfriese Kerken

Crisis?
Is het even crisis… in je financiën? in je relatie? in je koelkast? HWK helpt
je eruit! We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem,
kosteloos en zonder wachttijden.
Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat.
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is
een gezamenlijk initiatief van alle Westfriese diaconieën en PCI’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl
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‘Langs ’s Heren wegen’
‘Langs ’s Heren wegen’
Rond de jaarwisseling 2019/2020 liepen wij in drie etappes het
Vredeslabyrint, dat in een soort van halve ringen ten opzichte van het
IJ door Amsterdam slingert. Deze labyrintgang is bedacht door
Adriaan Deurloo (de broer van Karel Deurloo) en bedoeld als een soort
van processiegang in het teken van vrede. Het pad gaat langs allerlei
plaatsen die in blijdschap of droefheid te maken hebben met de
geschiedenis van de stad: Mokum, de plek waar -van begin af aanmensen uit alle windstreken naartoe zijn getrokken om er een bestaan
te vinden in vrijheid, vrede en gerechtigheid. De route werd voor het
eerst georganiseerd gelopen op 5 mei 2005, toen Bevrijdingsdag en
Hemelvaartsdag samenvielen. Sindsdien is dat elk jaar op
Hemelvaartsdag herhaald. Je mag de wandeling op je eigen manier
gestalte geven: in z’n geheel of in gedeelten, op eigen gelegenheid of
op de dag zelf, herdenkend, zwijgend, slenterend, hollend, verhalen
vertellend en vul maar in…

Onderweg zijn er 99 punten om bij stil te staan. De tocht begint bij
het Centraal Station en eindigt op de Dam. Op elk van die 99 punten
wordt –als de kralen van een gebedssnoer- een link gelegd met een
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voorval waarover verhaald wordt. Terugkerend is dat de verhalen
steeds te maken hebben met menselijkheid en de wil van
Amsterdammers om er samen wat van te maken. Een willekeurige
keus uit de verhalen: relatief veel over de Tweede Wereld Oorlog, met
het overbekende Anne Frank Huis waar altijd een rij bezoekers staat
te wachten, het Verzetsmuseum, de Hollandsche Schouwburg, de
bronzen struikelsteentjes onderweg in het trottoir met namen van
Joodse inwoners die in WO II gedeporteerd en vermoord zijn, de
Schaduwkade waar aan de grachtkant naamplaatjes zijn geplaatst
voor de 200 weggevoerde Joodse bewoners die nooit terug kwamen.
Het Auschwitzmonument, De Dokwerker, het Zigeunermonument, het
Vrouwen van Ravensbrückmonument. Het nieuwe Holocaustmonument in aanbouw, met de naamstenen van 102.000 vermoorde
Joodse landgenoten. De Dam, waar op 7 mei 1945 een bloedbad
plaatsvond toen dronken Duitsers het vuur openden op de
feestvierende menigte. Allemaal plekken waar daden van verraad,
verzet, heldenmoed, terreur en uitroeiing worden gememoreerd.
Opdat wij niet vergeten!
Maar ook verhaalt de Vredeslabyrintwandeling over Sinterklaas, de
beschermheilige van de stad, over Michiel Adriaensz de Ruyter die
door de marabout (religieus moslimleider en wijsgeer) van Salé
vanwege zijn onderhandelingstactiek, werd geprezen met de woorden
‘U bent een echte Islamiet’. Michiel, die Hongaarse predikanten die
om hun geloof tot de galeien waren veroordeeld bevrijdde, die vele
overwinningen boekte en een man bleef die vrede liever was dan
oorlog. Over VOC pakhuizen en de bedenkelijke onderneming erachter
met haar slavenhandel en uitbuiting. En over het tuchthuis Het Willige
Rasphuis, waar Adriaan Koerbag was opgesloten, de enige die in de
17e eeuw in ons land om zijn overtuiging werd veroordeeld en in
gevangenschap stierf (1699). Het indrukwekkende gebouw Felix
Meritis waar van 1949 tot 1981 de CPN huisde en waartegen zich in
1956 de Amsterdamse volkswoede keerde toen de Russen Hongarije
binnen vielen. De kerken het Vredesduifje, later De Duif, (waar Jos
Brink tot 2007 voorging; het was de eerste RK kerk aan de openbare
weg nadat staats- en kerkzaken van elkaar werden gescheiden).
Voorts de Onze Lieve Vrouwekerk waar nu de Syrisch-Orthodoxe Kerk,
een van de nieuwe geloofsgemeenschappen in de stad gevestigd is.
RK Kerk De Zaaier die in 1981 de El Fatih moskee werd. Cultureel
debatcentrum De Rode Hoed waarachter zich een schuilkerk van de
bij de Synode van Dordrecht (1618) in de ban gedane Remonstrantse
Broederschap bevond. Het Jordaanoproer (1934/5 dodelijke
slachtoffers) en het Palingoproer (1886), ook in de Jordaan, met 25
dodelijke slachtoffers door grof optreden van de overheid. Het
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Soeploodsoproer (1835), het Aardappeloproer (1917), het
Matrozenoproer (1652) en de markante punten van de Krakersrellen
uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, die toch maar mooi de
stadsvernieuwing en het behoud en herstel van oude buurten hebben
bewerkstelligd. Maar ook eenvoudig ‘Domweg gelukkig in de
Dapperstraat’, duidend dat je vrede kunt hebben met je leven zoals
dat is… Het Vredeslabyrint eindigt op de Dam, waarover Adriaan
Deurloo schrijft: ‘Ooit stond de Dam bekend als De Plaets. En dat is
het ook nu nog: dè plaats waar vrede en recht gevonden moeten
kunnen worden door ieder die vrede en recht zoekt’.
Wiebe de Bruin

Survival of the kindest
Als een mens een keer griep doormaakt kan dat een schok zijn voor
het immuunsysteem Sommige schokken zijn misschien te groot, maar
de meeste maken ons sterk en creëren een gezonde afweer. Nu lijkt
het of de wereld de griep heeft. De wereld hoest, heeft een pauze
nodig en werkt aan zijn eigen immuunsysteem. Juist nu het klimaat
dringend aandacht vraagt, moeten we massaal thuisblijven. De
luchtkwaliteit krijgt hier en daar een adempause en knapt op. We
kunnen werken en de natuur een beetje sparen.
Alles is met alles verbonden.
We denken soms zo in landsgrenzen, geloofsgrenzen, hokjes en
soorten, goed en kwaad, maar deze griepgolf doet daar niet aan mee.
In de natuur bestaan deze grenzen namelijk niet. Alles is met alles
verbonden. We zijn één grote familie. We kunnen allemaal geraakt
worden en we hebben saamhorigheid en solidariteit nodig, als onze
weerstand beproeft wordt. We zijn zo’n enorme consumtieve wereld
geworden maar deze griepgolf vraagt ons om even te stoppen, de
boodschappentas thuis laten, zelf thuis blijven, even niet van hot naar
her reizen. EVEN ZIJN IN PLAATS VAN DOEN. De voorraden die we
hebben aanspreken en al het rennen en vliegen en consumeren even
laten kalmeren.
We leven in een 24 uurs maatschappij, nu is het een aantal weken of
maanden tijd om tot stilstand te komen. We hebben weer lege dagen
op de kalender, we kunnen thuis zijn met onszelf. We voelen weer hoe
het is om dagen gewoon samen een gezin te zijn.
Met elkaar de tijd beleven.
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Het wonder ontdekken.
Veel van onze relaties spelen zich deels of geheel af in de digitale
dimensie. Nu we elkaar niet mogen aanraken en niet mogen knuffelen
kunnen we weer ontdekken hoe waardevol werkelijk fysiek contact is.
Nabijheid en aanraking zijn van levensbelang. Soms ontdek je het
wonder van iets pas wanneer je het even kwijt bent. Darwin zei: niet
de sterkste of de meest intelligente overleven, maar diegene die zich
het beste kunnen aanpassen aan veranderingen. Dit is het moment
om onze mee-verander – spieren weer eens flink te trainen. Ook
kunnen we ontdekken dat onze acties invloed hebben op de mensen
om ons heen. We zijn van elkaar afhankelijk. Het virus vraagt zorg
voor elkaar en onszelf even iets ontzeggen om voor de zwakkeren
zorg dragen.
The Survival of The Kindest.
Dus laten we geen schuldigen zoeken, geen complotten bedenken,
maar de uitdagingen die op ons afkomen aangaan, met zoveel
mogelijk medemenselijkheid en zorgzaamheid.
Psycholoog F. Morelli, Italie
Ingezonden door Matthijs Beverloo
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Raad van Kerken
De Raad van Kerken is een samenwerking tussen verschillende
kerkgenootschappen.
Onze Protestantse gemeente Andijk-Wervershoof organiseert samen
met mensen uit de Rooms Katholieke parochie van Zwaagdijk Oost,
Onderdijk en de RK parochie Werenfridus uit Wervershoof en de
Gereformeerde kerk diverse activiteiten op verschillende locaties.

In de week van Gebed voor de Eenheid 19 t/m 26 jan 2020 heeft de
Raad van Kerken een gezamenlijke Kerkdienst in de gereformeerde
kerk in Andijk gehouden. Door omstandigheden is deze dienst
opgeschoven naar 2 februari. Het thema van de dienst was “Zij waren
buitengewoon vriendelijk voor ons.” Dit thema was voorbereid door
de Christenen op het eiland Malta. Apostel Paulus heeft op zijn reis
naar Rome schipbreuk geleden en kwam op Malta terecht.
Handelingen 27 en 28. Hij is daar toen buitengewoon vriendelijk
ontvangen. De veelkleurigheid aan Christelijke kerken op Malta maakt
de oecumenische beweging daar levendig. De Raad van Kerken op
Malta kenmerkt zich door respect en oprechte samenwerking met een
sterke dialoog tussen de verschillende groepen.
De leden van de Raad van Kerken hebben de dienst van 2 februari
samen met dominee Staat voorbereid. Aan de hand van het materiaal
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dat aangedragen was door de overkoepelende organisatie in
Nederland hebben we een prachtige kerkdienst gehad. Laten ook wij
elkaar begroeten en de vrede delen die Christus ons gegeven heeft.
Ds. Staat benadrukte duidelijk aan de hand van beelden via de
beamer de eenheid van de Christelijke kerken. We hebben fijne
liederen gezongen waarbij het lied 117d uit het liedboek “Laudate
omnes gentes, laudate dominum” (alle volken, loof de Heer) voor deze
gemeente onbekend, het was heel mooi om te zingen. Als leden van
de Raad van Kerken denken we een kleine bijdrage te hebben
geleverd aan de eenheid van de Christenen in deze regio.
Als Raad van Kerken zijn we bezig met de voorbereiding van een
“Kerkenfietstocht” op zondag 17 mei 2020. Rondleiding door de
Gereformeerde kerk, vervolgens rondleiding in de R.K. kerk van
Onderdijk met een drankje, met als afsluiting de “geschiedenis” van
De Kapel met een kopje koffie of thee. Start om 13.30 uur in de
Gereformeerde kerk.
U kan natuurlijk ook met de auto meedoen. Opgave is niet nodig.
We proberen invulling te geven aan de Vredesweek in september 2020
en de Kerstzangdienst op 20 december in Wervershoof.
De fietstocht
Coronavirus

is

afhankelijk

van

de

ontwikkelingen

Namens de Raad van Kerken, Anne van Zanten
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het

Planten uit de Bijbel
De keuze tussen een plant of bolgewas
is in deze tijd van het jaar niet heel
moeilijk. De krokus is zeker één van
de favoriete soorten. Kleurrijk en niet
moeilijk. In alle kleuren zijn ze in dit
jaargetijde te bewonderen, met
kleuren van wit, geel, roze, paars en
alles wat daartussen zit. Het voordeel
van deze soort is dat bijna alle kleuren
te vinden zijn in de bloem, en daardoor
zeker opvallen. De plant zou in
Bijbelse tijden geïmporteerd zijn uit
naburige landen. Het product saffraan
wordt van de stampers van deze tere
plantjes
gemaakt.
Hierbij
dient
opgemerkt te worden dat voor slechts
één gram saffraan de stampers van
150 bloemen nodig zijn. Deze
aromatische, enigszins bitter smakende, stampers bevatten een
felgele kleurstof en geven gerechten een gele kleur. Het eerste
bekende gebruik van deze plant vond plaats in China, waar men het
in de 7de eeuw gebruikte als drug en parfum. Ook de Grieken en de
Romeinen waren zich bewust van de sterk aromatische werking en
gebruikten het zowel als parfum als in bad. Het is niet bekend of reeds
in Bijbelse tijden de stampers van de plant tot saffraan werden
verwerkt.
Hooglied 4 vers 13 en 14 “Aan jou ontspruit een boomgaard vol
granaatappels, met een overvloed aan vruchten, hennabloemen,
nardusplanten,
nardus
en
saffraan,
kalmoes
en
kaneel,
wierookbomen, allerlei soorten, mirre, aloë, balsems, allerfijnst.
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Kerkdiensten
De diensten beginnen om 10.00 uur
Zondag 7 juni

Zondag 14 juni

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

Pastor Ton Heijboer uit Hoorn
Dhr. Piet Spoelstra
Dhr. Matthijs Beverloo
Dhr. Jan Gorter
Mevr. Frieda Vlam
Mevr. Ymke de Boer - Schotsman
Ds. Nicoline Letteboer uit Julianadorp
Dhr. Wim Broer
Dhr. Herman Groothedde
Dhr. Rob Veltman
Mevr. Marijke de Jong

Zondag 21 juni
Westfriese Dienst

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

Mevr. Ina Broekhuizen-Slot
Dhr. Wim Broer
Dhr. Hans Hoogervorst
Dhr. Jan Gorter
Mevr. Mirjam Vlugt
Mevr. Marijke de Jong

Zondag 28 juni

Voorganger:
Organist:
Kerkrentmeester:
Lector:
Deurdienst:

Pastor Piet Meijer uit Zaandam
Dhr. Andrew Orme
Dhr. Matthijs Beverloo
Mevr. Janneke Ginjaar
Mevr. Ymke de Boer-Schotsman

Deze kerkdiensten zijn afhankelijk van de maatregelen rond het
coronavirus. Volg de berichtgeving in De Andijker en De Binding
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Van de Kerkrentmeesters
Collecte Kerkrentmeesters
9 februari
€ 20,95
16 februari
€ 23,70
23 februari
€ 27,30
1 maart
€ 46,8 maart
€ 27,80
15 maart geen dienst i.v.m. Coronavirus

Kerkbalans 2020
Op 11 februari kwamen de kerkbalanslopers bij elkaar in de
tuinkamer, bij een kopje koffie of thee en wat lekkers, werden de
bevindingen besproken en de enveloppen ingeleverd.

28

Het is dan altijd een spannend moment wat het dit jaar weer
opgeleverd zal hebben. Dit jaar was het iets minder €13.450,00 dan
vorig jaar, 2019. Verleden jaar kwamen we op een bedrag van
€14.530,00 Ik heb geconstateerd dat de automatische incasso’s
steeds beter worden geaccepteerd; dat komt omdat dit veiliger en
gemakkelijker is en u hoeft niet te onthouden wanneer u de bijdrage
had moet voldoen. Ik wil u bedanken voor de bijdrage en het
vertrouwen dat u ons weer gegeven heeft om met elkaar onze kerk in
stand te houden.
Matthijs Beverloo
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Verjaardagen
2 april

Mevr. G. Boogaard-Kooiman
Hooirook 15
1602 GR ENKHUIZEN

geb. 1948

8 april

Mevr. F. Vlam-Waal
Viskuil 4
1619 CC ANDIJK

geb. 1935

8 april

Dhr. R. Venekamp
Molenweg 46
1619 EV ANDIJK

geb. 1938

10 april

Mevr. C.A.M. Visser–Piet
Singerspad 14
1619 GA ANDIJK

geb.1948

17 april

Dhr. A. de Blank
Dijkweg 100
1619 HA ANDIJK

geb. 1942

19 april

Mevr. C. Boeijer-Kamminga
Sorghvliet 1 - 10
1619 XC ANDIJK

geb. 1927

23 april

Dhr. D.J. Groot
Kerkepad 26
1619 AE ANDIJK

geb. 1945

29 april

Mevr. L.W. Veltman-Moriën
De Gouw 2 K 002
1693 DC WERVERSHOOF

geb. 1942

28 mei

Mevr. IJ.A. de Boer-Schotsman
Kleingouw 149
1619 CJ ANDIJK

geb. 1934
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28 mei

Dhr. R. Veltman
Raiffeisenlaan 49
1693 EP WERVERSHOOF

geb. 1939

Mevr. T.T. Leegwater-Tensen
Kleingouw 41
1619 CC ANDIJK

geb. 1940

19 juni

Mevr. A. Mantel–Heemsbergen
Sorghvlietlaan 162
1619 XZ ANDIJK

geb. 1934

19 juni

Dhr. W.B. Maret
Klampweid 46
1619 DM ANDIJK

geb. 1938

4 juni
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Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente

Andijk-Wervershoof

Middenweg 48, 1619 BN Andijk,  596778

Pastor drs. Gert Scholten,
tel: 06 53752627
e-mail: gwscholten@ziggo.nl
Dagelijks bestuur
Voorzitter

Dhr. H. Hoogervorst
Nieuwe Dijk 36,
1693NX Wervershoof
info@kwekerijnieuwevaart.nl
Dhr. W.H. de Bruin
Viskuil 56 1619AV Andijk
wiebedebruin@gmail.com
Dhr. G. Kooiman
Dijkweg 229
1619 JB Andijk
kooiman29@zonnet.nl

06-13626972

Kerkrentmeesters

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

06-13626972
06-55764285
592447

Ouderlingen

Dhr. J. Gorter
Dhr. W.H. de Bruin

592957
591379

Diaken

Dhr. G. Kooiman

593792

Mevr. L. de Jong
Kaagweg 11, 1693 GC
Wervershoof
rekening:
NL55RABO0368958159
Dhr. J. Gorter
jangorter58@gmail.com
Dhr. J. Gorter
Dhr. H. van Dokkum
Dhr. R. Dijkstra
Mevr. C. Gorter
jangorter58@gmail.com
Fam. de Greeuw
Dijkweg 80

583758

Scriba
Diaken

Administratie
Diaconie

Koster
Redactie

e-mail:
Algemeen bezorger
Rabobank

NL14RABO0302407294
Prot. Gem. Andijk–Wervershoof
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591379

593792

592957
592957
592970
597466
592957
591965

