Zo lopen
samen in de zon
zo gewoon
zo bijzonder
Dat je niet valt
dat voeten je dragen
dat handen voor je handelen
dat je hart blijft slaan
dat je longen
lucht inademen en uitademen
zo gewoon
zo’n wonder
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Voorwoord
Vertrouwen
Naar aanleiding van de corona-crisis, waarin wij nu verkeren, heb ik
in mijn bibliotheek gezocht naar boeken over de Bijbelse profeten.
Wat zouden deze profeten hier eventueel over kunnen vermelden? De
theologen K. Bouhuijs en K.A. Deurloo schreven over de profeet
Jeremia. Jeremia profeteerde in de tijd dat de Babylonische keizer
Nebukadnezar met geweld zijn
rijk aan het uitbreiden was.
Wat Israël aangaat had hij op
Jeruzalem na het hele land al
in zijn bezit. Nu belegerde hij
deze
stad,
die
veel
nationalisten herbergde en
waar Zedekia koning van was.
In zijn radeloosheid herinnerde
koning Zedekia zich de profeet
Jeremia. Hij stuurde twee
mannen naar hem toe met de
vraag, of God middels Zijn
wonderen ervoor zou zorgen
dat de vijand zal wegtrekken.
Maar de profeet antwoorde ongenadig, dat God Zich ten kwade tegen
Jeruzalem had gekeerd. Dit zag Zedekia als collaboratie met de vijand
en hij liet Jeremia gevangen nemen. In zijn gevangenschap
vertrouwde Jeremia op God. Hij liet dit duidelijk liet zien, door in deze
barre omstandigheden een stuk land, gelegen bij Jeruzalem, te kopen.
Bouhuijs en Deurloo schrijven hierover, dat God niet zonder meer
wonderen vanuit de hemel stuurt om ons te redden. Wij moeten eerst
duidelijk aantoonbaar laten zien, dat wij op Hem vertrouwen. Dit is
ook het geval bij de corona-crisis, wat mede het gevolg is van de
economische expansie van onze westerse welvaartsmaatschappij.
Ook wij kunnen niet verwachten dat er zonder meer wonderen
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gebeuren. Eerst zullen wij duidelijk moeten laten zien dat wij op God
vertrouwen. Dan gebruikt God de mensen die op Hem vertrouwen
voor Zijn wonderen.
Gertjan Kooiman
Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m
donderdag 20-08-2020 >>> jangorter58@gmail.com
Redactie: Ronald Dijkstra, Hein van Dokkum, Jan en Coby Gorter
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Meditatie
Hoop
‘… De hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze
harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is…’ (uit:
Romeinen 5)
We hadden zó gehoopt dat…
Vult u maar in wát u
allemaal had gehoopt. Ik
kan van alles invullen. In
ieder geval geldt inmiddels
voor ons allemaal wel dat we
hadden gehoopt dat deze
corona ellende inmiddels wel
eens over zou zijn. En toch.
We kunnen niet leven
zonder hoop.
We zijn gebouwd op hoop. Hoop is als zuurstof, we stikken en sterven
af,zonder hoop.
Een gedicht dat al jaren met mij meegaat is van de Franse dichter
Charles Péguy (1873-1914). Péguy was een strijdbare socialist, die
eerst niets moest hebben van de kerk, maar zich later bekeerde tot
het katholieke geloof. Hij sneuvelde in de Eerste Wereldoorlog aan het
front, 41 jaar oud. De toestand was hopeloos voor hem. En toch, hij
zette zich in voor een betere wereld en probeerde dat te verbinden
met zijn geloof in God. Vandaar dat ook hij zocht naar ‘de poort naar
het geheim van de hoop’, de titel
die hij meegaf aan het hele gedicht.
Hoop is niet hetzelfde als het optimisme van ‘Kop op, joh!’ Of: ‘Waar
een deur dichtgaat, opent zich elders een raam’. Hoop ziet de feiten
niet in het rozige perspectief van wishful thinking. Hoop ziet de feiten
recht in het gezicht, maar legt zich niet bij die feiten neer. Om hoop
te hebben hoef je niet het zonnetje in huis te zijn. Je moet alleen in
morgen kunnen geloven. Wie alleen werkelijkheidsdenker is, is rijp
voor de wanhoop. Wie hoopt is, een mogelijkheidsdenker, schreef
Robert Musil ooit.
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Het kleine meisje hoop
Het geloof waar ik het meest van hou,
zegt God, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.
Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig,
in de zon en de maan en de sterren aan de hemel
en in 't gewemel
van de vissen in de rivieren,
en in alle dieren,
en in het hart van de mens, zegt God,
dat het diepste is
en het meest in het kind
dat het liefste is
dat ik ooit heb geschapen.
In alles wat boven en onder is
ben ik zo luisterrijk aanwezig,
dat geloven, zegt God, in mijn ogen
geen wonder is.
Ook liefde verwondert me niet, zegt God.
Er is onder de mensen zoveel verdriet,
soms niet te stelpen,
dat je toch vanzelf ziet
hoe ze elkaar moéten helpen.
Ze zouden wel harten van steen
moeten hebben als ze voor een
die tekort heeft het brood
niet uit hun mond zouden sparen.
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet.
Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
Daar ben ik van ondersteboven.
Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat
en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat.
Wat een wonder is er niet voor nodig
dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren
maar met voorzichtige gebaren
in hun hand en in hun hart bewaren,
een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan,
en nooit wil doven.
Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.
Geloof en liefde zijn als vrouwen.
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Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt op tussen de twee vrouwen
en iedereen denkt: die vrouwen houden
haar bij de hand,
die wijzen de weg.
Maar daarvan heb ik meer verstand,
zegt God, ik zeg:
het is dat kleine meisje hoop
dat al wat tussen mensen leeft
hun heen en weer geloop
licht en richting geeft.
Want het is dat kleine meisje hoop
je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is
het is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat, zien soms even,
wat in het leven mogelijk is.
Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou,
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet.
Liefde, dat is geen wonder.
Maar de hoop, dat is haast niet te geloven.
Ikzelf, zegt God, ik ben er van ondersteboven.
CHARLES PÉGUY
Het is God zelf die Péguy aan het woord laat in dit gedicht.
De toestand is hopeloos, èn ernstig.
En niets wijst erop dat het morgen anders zal gaan. En tóch.
Geloof, hoop en liefde. De hoop houdt ons overeind. Als een geschenk:
‘… zij maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten
uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is…’
Gert Scholten, pastor
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Van de Pastor
Beste mensen,
Wat is het alweer lang geleden dat wij elkaar konden ontmoeten in De
Kapel. Nu ontmoeten wij elkaar via de wekelijkse Vlogs. Overigens
met veel plezier gemaakt, samen met Andrew en Nettie. Wij bellen.
Soms zien wij u op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. De
stoelen staan al weken lang op gepaste afstand. We zijn hier heel
precies in. En het ziet er naar uit dat wij dat nog lange tijd moeten
zijn. Het idee dat het allemaal wel snel voorbij zal gaan hebben we
inmiddels laten varen.

Vanaf 1 juni was het weer mogelijk om met maximaal 30 mensen
kerkdiensten te houden. Zij het met allerlei restricties en
voorzorgsmaatregelen. We hebben vanuit PKN richtlijnen ontvangen
en nu is het aan ons om de draad weer op te pakken. Hoe? Wij zouden
erg graag weer ‘gewoon’ onze diensten hebben. De vertrouwde
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liturgie, orgelspel of pianospel, zingen, een overweging en ook weer
samen koffie drinken na de dienst.
Helaas moeten we nog even zonder. De ‘Vlogs’ worden goed bekeken.
Dat hebben we begrepen van onze webmaster. Fijn, want hoewel we
het met veel plezier doen is het toch belangrijk om te weten dat er
iemand kijkt, meeviert en zelfs, zo hoorden we, meezingt. In de
kerkenraad is besloten dat wij in de zomermaanden geen diensten
gaan houden. Met 1,5 meter afstand kunnen er ongeveer 20
gemeenteleden in. Daarbij komt dat het maar de vraag is of onze
kwetsbare gemeenteleden wel naar de kerk komen of wellicht niet
durven uit angst voor besmetting.
Op dit moment is het plan om de 1e zondag van september (de 6 e) een
startzondag te organiseren. Daarvoor moet u zich dan aanmelden via
telefoonnummer 06-83424001. Uiterlijk vrijdagavond voor 21.00 uur.
Dus voor de startzondag is dat vrijdag 4 september. Als er wijzigingen
komen leest u dat op onze site, wij bellen u of u krijgt een brief.
Wij proberen met zoveel mogelijk van u contact te (onder)houden.
Mocht u zelf behoefte hebben aan een gesprek: aarzelt u niet om te
bellen. Telefoonnummers van ouderling en pastores vindt u op de site
en in Contact. In geval van nood is bezoek mogelijk.
In ieder geval wens ik u, ondanks de onzekere periode, een goede
zomer toe.
Meedoen met een vlog?
Als u het leuk vindt om een keer mee te werken aan een vlog: doen!
Misschien heeft u een leuk idee? Een hele andere invulling, teksten,
gedichten, muzieksuggesties? Geeft u zich op bij Andrew Orme, Jan
Gorter of aan ondergetekende.
Ook vinden wij het leuk om reacties te ontvangen op de vlogs die wij
inmiddels hebben gemaakt.
Gert Scholten, pastor
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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

Kerkdienst 6 september
Het is noodzakelijk dat u zich aanmeldt, dat kan via telefoonnummer
06-83424001 voor 21.00 uur. Dus voor de startzondag is dat vrijdag 4
september. Als er wijzigingen komen leest u dat op onze site, wij bellen
u of u krijgt een brief.
De kerkenraad
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Vlogs
Als iemand mij een paar maanden geleden had gevraagd hoe je een
vlog maakt, had ik geen flauw idee gehad. Ik was daar ook helemaal
niet mee bezig. Maar de lockdown veranderde dat snel. Want niets
doen was geen optie. Al denkend en pratend ontstond het idee van de
vlogs. Dus ging ik aan de studie. Prima, het advies bij “gedwongen
thuis blijven” was ook om iets nieuws te gaan leren. Van jongs af aan
was ik bezig geweest met fotografie, daarom had ik nog een goed
statief. Vanuit mijn vak heb ik ook veel gedaan met geluidsopnames.
Van daaruit ben ik verder gaan lezen. Hoe ik het nu doe? Ik neem
alles in stukjes op, meestal verspreid over een paar dagen in de week.
Simpel, met mijn iPhone in een houder op mijn statief. Thuis worden
de opnames automatisch overgeladen op de iPad. Dus dan heb ik een
aantal onderdelen. Met speciale software ga ik alles dan tot een geheel
smeden. De kunst is om het in de juiste volgorde achter elkaar te
zetten. Zo nodig bedenk ik er wat muziek onder. Op ons vertrouwde
orgel, of thuis op het keyboard.
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Vanwege het mogelijke besmettingsgevaar dat zingen oplevert,
beperk ik dat zo veel mogelijk. En in ieder geval zorg ik er voor dat er
niet teveel mensen tegelijk in De Kapel zijn. In de week dat ik dit
schrijf ben ik bezig aan de elfde vlog. Mijn kleinzoons (11 en bijna 10)
vinden het reuze interessant: opa is een vlogger! En ik moet zeggen:
ik vind het leuk om te doen.

Al gaat er natuurlijk niets boven een gewone kerkdienst, waarin ik u
allemaal kan ontmoeten.
Andrew Orme
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“Vertel eens”
Omdat we elkaar in deze tijd niet zien in De Kapel vanwege het
coronavirus dat rondwaart en dus ook geen koffie kunnen drinken met
het bijbehorende praatje hebben we bedacht af en toe iets via de
website van ons te laten horen. Dat hebben we gedaan door korte
interviews met diverse gemeenteleden te houden en online te zetten
onder de naam “Vertel eens” dat te vinden is achter het kopje
“Actueel”. We hebben een aantal gemeenteleden benaderd met de
vraag of ze hier aan mee wilden werken. We zijn gestart met Hans en
Jacqueline Hoogervorst voor wie deze corona uitbraak grote gevolgen
heeft gehad en een aantal gemeenteleden volgden. Super dat deze
mensen mee wilden werken en iets over hun leven wilden vertellen.
Eerst misschien een beetje ongemakkelijk om jezelf terug te zien en
te horen maar we zijn er inmiddels al aardig aan gewend dat we steeds
meer digitale ontmoetingen hebben. Er gaat natuurlijk niks boven
persoonlijk contact maar op deze manier kunnen we elkaar toch horen
en zien en zo ook met elkaar meeleven. We proberen dit te blijven
doen zolang we nog niet bij elkaar kunnen komen en we genoeg
mensen kunnen vinden die mee willen werken.
Zo verliezen we elkaar niet uit het oog en uit het hart.
Alie Schenk-Kooiman
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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.

Van de Kerkenraad
Notulen van kerkenraadsvergadering van woensdag 27 mei
2020.
Aanwezig: Hans Hoogervorst (voorzitter), Wiebe de Bruin, Lienstra
Anini (aanstaande
scriba), Matthijs Beverloo, Gertjan Kooiman, Herman Groothedde, Jan
Gorter en pastor Gert Scholten.
1/2. Opening en meditatief moment.
De vergadering wordt geopend en de kaars wordt aangestoken. Als
meditatief moment leest pastor Gert een spreuk over Pinksteren.
3. Eventuele gedenkwaardigheden.
De voorzitter richt een woord van dank aan Wiebe die afscheid neemt
na 5 jaar trouwe dienst als scriba. Hans spreekt namens de leden zijn
waardering uit voor zijn kritische blik, zijn nauwgezet werk en zijn
keurige manier van notuleren. Hij krijgt als gouden handdruk een
gesloten enveloppe, een kleine paaskaars en een bos bloemen.
Dit afscheid is een sober gebeuren, aangezien volgens de
voorschriften zelfs een handdruk verboden is. Het is wenselijk dat dit
afscheid alsnog wordt bezegeld.
Met Pasen werd aan alle gemeenteleden een bosje bloemen uitgereikt
voor de betrokkenheid bij de kerk en de verbondenheid met elkaar in
de coronatijd.
Interview en video-opname
Alie Schenk interviewde Hans en Jacqueline Hoogervorst. In een open
gesprek vertelden ze over de onvoorziene neveneffecten van de
corona-lockdown voor hun onderneming. Dit had sluiting tot gevolg.
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4. Notulen bijeenkomst 26 februari 2020
De notulen van 26 februari zijn vanwege het speciale karakter van
deze kerkraadsvergadering niet behandeld.
Pastor Gert en Jan zijn in de maanden juli tot met augustus met
vakantie.
5.Mededeling, post en actiepuntenlijst.
In deze kerkraadsvergadering is het voorgeschreven protocol van de
PKN behandeld.
De leden komen in de kerkzaal bijeen omdat daar de nodige afstand
in acht genomen kan worden.
De voorstellen:
Op 18 Augustus bij de terugkomst van Jan zullen de voorbereidingen
worden getroffen voor de kerkdiensten volgens het protocol van de
PKN.
In De Kapel wordt in september een begin gemaakt met de
kerkdiensten. De Kapel kan vanwege de ruimte 20 mensen per
kerkdienst huisvesten.De aanwezigen zullen zich op de vrijdag
voorafgaand aan de kerkdienst moeten opgeven. De tijdsduur van de
aanmelding wordt nader bepaald. Het telefoonnummer komt in
Contact
6. Invulling vacatures.
Wiebe wordt opgevolgd door Lienstra
In Contact staat nog steeds de vacature voor nieuwe
kerkenraadsleden.
7. Nieuws van Pastor Gert.
PKN hanteert 1 juni als uitprobeer maand voor kerkdiensten met
maximaal 100 personen. Het streven is dat dit aantal wordt uitgebreid
naar 200.
Er moet een onderlinge afstand zijn van anderhalve meter voor-en
achter- en zijwaarts.
Er moet gebruik worden gemaakt van een gescheiden ingang en
uitgang.
De traditie van gezellig samenzijn na kerkdienst met koffie en koek
wordt tot nader order verboden. De gezamenlijke zang is verboden
ook elkaar de hand schudden is verboden.
De ouderen vereenzamen vanwege de strenge voorzorgsmaatregelen
die de verzorgingshuizen in acht moeten nemen. Het pastoraat wordt
nu geconfronteerd met het feit dat ze geen huisbezoek kan afleggen.
Pastor Gert heeft met het nodige kunst- en vliegwerk samen met
Andrew en Nettie het mogelijk gemaakt middels video-opnames
contact te leggen met de gemeente tot in hun huiskamers. Hij heeft
ervoor gekozen de zondagse dienst vanuit de kerkzaal mogelijk te
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maken. De muziek wordt verzorgd door Andrew en Nettie.
Medewerking wordt verleend door verschillende gemeenteleden.
8. Werkgroep pastoraat.
Nicoline zorgt zoveel mogelijk voor de nodige pastorale
ondersteuning.
9. Werkgroep diaconaat.
De doelen van de Diaconie zijn besproken.
10. Werkgroep beheer.
Het koor Una in Via en de Bovenzaal betalen half jaarlijks voor het
gebruik van
de kerkzaal. Matthijs stelt voor Una in Via en de Bovenzaal niet nog
eens geld voor het volgend halfjaar te vragen, aangezien zij nu geen
gebruik maakt van de zaal.
11. Rondvraag.
Er is met lof gesproken over de kerkopnames en de vlogs. Ondanks
dat de opnames niet door een professional zijn gedaan is het
eindresultaat goed geslaagd. Men heeft graag, dat de opnames op
dezelfde manier wordt voorgezet. De beelden zijn duidelijk, goed
verstaanbaar en er zijn geen storende flitsende beelden. Het geheel
ziet er goed verzorgd uit. De kosten voor een professionele videoopname bedragen €1500,Volgens protocol komt er een werkrooster, een emailadres en het ligt
in de planning om een telefoonnummer beschikbaar te stellen.
De coördinatoren worden Hans, Matthijs en Jan, die om de beurt
bereikbaar zullen zijn. De namen van de eerste 20 kerkgangers die
zich telefonisch opgeven worden genoteerd voor de beschikbare
plaatsen in de kerk.
Het voorstel is dat het bekende telefoonnummer van de kerk wordt
doorgeschakeld naar een van de eerder vermelde personen. Er kan
ook tijdelijke een ander nummer worden ingezet voor dit speciale
doel. Gertjan is bereid de eventuele extra post rond te brengen.
Matthijs stelt voor dat de bovenste verdieping eventueel nog kan
worden ingezet.
Voorstellen:
Opnames van de kerkdiensten zijn integraal zodat alle
belangstellenden die buiten de selectie van het aantal van 20 vallen
ook de gelegenheid hebben de dienst te volgen.
Er wordt gevraagd naar mogelijkheden voor kerkdiensten in het
Dorpshuis vanwege ruimtegebrek. Van de zomer kunnen eventuele
kerkdiensten buiten op het voorplein
van de kerk gehouden worden.
Er komt een aangepaste vorm van collecteren.
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De keuze voor een bakje in de hal bij binnenkomst.
Nog een keuze is met lange stokken vanuit het balkon.
Matthijs had vragen over de startzondag in verband met de gewijzigde
situatie.
Dit zal de nodige creativiteit vergen.
12. Sluiting.
Herman leest voor het meditatief moment over het thema van Pasen
en Pinksteren die op dezelfde dag vallen. Hierbij belicht hij de
problemen van de corona-periode.

Van de Diaconie
Collecte Kerk in Actie Rwanda
Rwandese kerk is een plek van hoop, hulp en verzoening. Bij de
Presbyteriaanse Kerk in Rwanda staan jongeren, armen en
slachtoffers van de genocide centraal. Zeventig procent van de
Rwandese bevolking is jonger dan dertig. Jongeren krijgen trainingen,
die hen toekomstperspectief geven in hun eigen dorp. Arme
gemeenteleden leren via betere landbouwmethoden en spaargroepen
hun omstandigheden te verbeteren. Voor mensen met trauma’s
vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk gespreksgroepen,
zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen. Wij vragen
uw
steun
voor
het
werk
van
de
kerk
in
Rwanda.
Wat kan de kerk doen met uw bijdrage?
● voor 120 euro krijgt een jongere een training
om een eigen bedrijf te kunnen starten.
● voor 215 euro wordt een spaargroep een jaar begeleid.
● voor 277 euro wordt een gespreksleider over trauma’s
opgeleid.
Samen zijn we de kerk in actie, in Nederland en in Rwanda. U kunt
uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. kerk Rwanda. Bedankt voor uw steun. Kijk voor
meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkrwanda.
Collectes Diaconie voor Kerk in Actie
Er zijn rond de twintig collectes voor allerlei doelen. Ons Steunfonds
maakt aan iedere collecte €100,- over. Als er in de kerk wordt
gecollecteerd delen we een older uit. Dat kan nu niet. Wilt u het doel
steunen, maak dan het geld over op
17

rekeningnr. NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie en vermeld
voor welke collecte het is. Alvast bedankt voor uw medewerking, de
Diaconie

Collecte Kerk in Actie, Noord Ghana
Trainingscentrum Noord-Ghana. Het West-Afrikaanse land Ghana is
overwegend christelijk, maar in het noorden zijn christenen de
minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders
heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren
in de dialoog tussen christenen en moslims. Het trainingscentrum van
de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en
jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk
alfabetiseringscursussen, waarbij zowel volwassenen als jongeren
leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Ook investeert de kerk
in werkgelegenheid voor jongeren.
Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden
ondersteunt, maar ook van betekenis is voor de omgeving.
U kunt het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk in NoordGhana steunen via NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie onder
vermelding van het doel. Kijk voor meer informatie op:
www.kerkinactie.nl/kerknoordghana
Bedankt voor uw bijdrage.
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Collecte Kerk in Actie, Marokko
Deze collecte is bestemd voor het werk van kerken in Marokko.
Misschien verrast het u dat er kerken zijn in dit islamitische land. Ja,
ze zijn er en ze groeien! Het zijn kerken waar christenen uit diverse
Afrikaanse landen bij elkaar komen. Ze spreken veel verschillende
talen, maar de diensten zijn in het Engels of in het Frans.
Naar deze kerken komen Afrikaanse studenten, die in Marokko
studeren en er soms blijven wonen. Maar ook Afrikaanse migranten
die in Marokko stranden, onderweg naar Europa. In Nederland horen
wij vooral berichten over de gevaarlijke oversteek over de
Middellandse Zee. Hun minstens zo gevaarlijke tocht door de barre
woestijn is ons minder bekend. Ze verliezen vrienden, ze moeten geld
zien te verdienen om te overleven, ze wonen beroerd en er is vaak
geen medische zorg als ze ziek zijn.
Wat is het dan belangrijk als er een kerk is die naar je omkijkt! Die je
van voedsel en kleding voorziet en die een luisterend oor biedt. Dat
er een plek is om Gods troost en nabijheid te zoeken. Met uw bijdrage
ondersteunt Kerk in Actie de kerk in Marokko om praktische hulp te
bieden aan migranten. Daarnaast is uw gift ook bedoeld om
predikanten op te leiden. Zo waait Gods Geest door Marokko en brengt
vele nationaliteiten samen….
De kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen uit
Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande
migrant. Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit Congo. Hij wilde
theologie studeren in Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de
Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor dertig vrienden: in de
woestijn, tijdens de bootreis, door abortus na verkrachting. Inmiddels
woont Jean vijftien jaar in Marokko. “Het begin was verschrikkelijk.
Migranten kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij
overleden door gebrek aan medicijnen.”
De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. Jean
werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere migranten. “Ik
breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens overgezet als ik
voedsel uitdeelde.” Sinds Jean een werkvergunning heeft is hulp
verlenen makkelijker. Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in
Actie. Hij zegt: “Ik hoef niet meer naar Europa. Ook in Marokko of
Congo kan ik mensen in nood dienen.”
Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in
Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden
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aan migranten. Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL89 ABNA
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie en vermeld het doel. Bedankt voor
uw bijdrage.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkmarokko.
Verslag van de Diaconie/Steunfondsvergadering
van 3 juni 2020
Aanwezig zijn: Itadoor van der Wal, Hans Hoogervorst, Gertjan
Kooiman en Lies de Jong (notuliste).
Op anderhalve meter afstand vergaderen we in een bijzondere
Corona-periode. De digitale kerkdiensten voorzien in een behoefte.
Gemiddeld kijken 100 personen naar de dienst. Ook de YouTube
filmpjes brengen de gemeenteleden toch een beetje bij elkaar. De
kerkbloemen worden thuis bezorgd. De notulen van 23 oktober 2019
worden vastgesteld. De jaarstukken 2019 van de Diaconie en
Steunfonds worden goedgekeurd. Deze liggen ter inzage. Bij de
ingekomen post zitten veel bedankbrieven. Verder verslagen van
Hulpverlening West-Friese kerken, Hospice Dignitas en Stichting
Leergeld. Onze bijdragen worden goed besteed. Mededelingen van de
Rentmeester: de pachtprijzen gaan per 1 juli 7 procent omlaag. De
Bosmanmolen bij de Volkstuinen in Onderdijk werkt niet goed meer.
Het perceel is veel te nat. Er komt een elektrische pomp. Ook maakt
men een hek langs de tuinen. Het fiets/wandelpad naar de nieuwbouw
in Onderdijk is opengesteld en er komen nu veel mensen langs. Per 1
juli wordt Itadoor van der Wal administrerend Diaken. Zij neemt de
werkzaamheden van Lies de Jong over.

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’
In de duinen bij Bergen aan Zee staat een liefelijk kerkje met torentje
en een rieten dak. Het gebouw biedt plaats aan 90 personen; op de
galerij, bij ’t orgel, kunnen er nog 15 tot 20 bij. Het is een initiatief
van het burgemeestersechtpaar Van Reenen-Völter, dat ook aan de
wieg stond van het dorp Bergen aan Zee. Aanleiding was de
ontwikkeling van het toerisme.

Maar ‘Niet bij brood alleen’, behalve hotels moest er ook een school
en vooral een kerk komen. En omdat het een kerk moest zijn niet
bedoeld
voor
een
specifieke
geloofsovertuiging
nam
de
burgemeestersvrouw zelf het initiatief, buiten de Bergense
kerkgenootschappen om. Op 9 februari 1918 werd de eerste steen
gelegd en nog geen zes maanden later kon het gebouw worden
ingewijd. De bouwgeschiedenis loopt samen met de Eerste Wereld
Oorlog (1914-1918) en dat zie je ook binnen terug. Op de ene witte
muur staat de Bijbeltekst ‘Wentel uwen weg op den Heere en vertrouw
op Hem. Hij zal het maken’. En op de andere ‘En nu blijft Geloof, Hoop
en Liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de Liefde’. Voor de
eikenhouten preekstoel werden onder meer geïnterneerde
kunstenaars gevraagd om die van bij de doelstelling van het kerkje
passende Bijbelse taferelen te voorzien. Een Engelsman sneed het
frame; een Duitse vrouw, een Nederlander en een Belg de panelen.
In een tijd waarin een zeer bloedig conflict op Europese bodem werd
uitgevochten en iedereen snakte naar vrede, typeerde mevrouw van
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Reenen het kerkje zo: ‘Het kerkje zal aan geen bijzonder
kerkgenootschap toebehoren, het is een kerkje voor allen, een
vredeskerkje’. Sinds 1925 beheert een stichting het Vredeskerkje,
zoals het van begin af genoemd wordt. Haar doelstelling is een plaats
van samenkomst te bieden aan de vaste en tijdelijke bewoners van
Bergen aan Zee, maar ook aan iedereen die zich met het kerkje
verbonden voelt. Daarbij staat de versterking van het godsdienstig,
zedelijk en geestelijk leven van die bezoekers voorop. Elke zomer
wordt aan de hand van Bijbelteksten rond het jaarthema een serie
van tien vieringen gehouden. Voor 2020 is het thema ‘Vragen in de
Bijbel’. De oecumenische vieringen worden steeds door bijzondere
voorgangers geleid. Verder is er een afwisselend cultureel
jaarprogramma met muziek en een goed verhaal. In de kerkzaal
hangt het gedicht ‘Hallo’ van Theo Olthuis, het is heel toepasselijk in
deze Coronatijd:
Hallo
Als grote mensen elkaar ontmoeten
dan geven ze een hand
En soms ook wel een zoen.
Bij de dieren gaat dat anders;
weet je wat de dieren doen?
Die snuffelen wat of kwispelen
Of maken een soort geluid.
Ook zijn er dieren die kopjes geven
Of voor de lol een lichte stoot.
Maar geen enkel dier, geen enkele dier
Geeft een ander dier een poot!
En weet je wat de bomen doen?
Die wuiven naar elkaar.
En losse stenen? Licht of zwaar,
Die vállen op elkaar!
En kinderen?
Bij kinderen gaat het zo:
Die zeggen ‘dag’ of ‘hoi’
Of heel gewoon ‘hallo’.
Wiebe de Bruin
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Bloemengroet
Nu er geen kerkdiensten zijn en dus ook geen bloemen iedere zondag
voor een gemeentelid, laten we Wim Keppel van Bloembinderij het
Hofje iedere week een bos bloemen bezorgen bij diegene die op de
lijst staat voor de bloemengroet
Jan en Coby Gorter

Verhuizen
Na ruim 31 jaar ga ik Andijk verlaten. Ik ga wonen in een
seniorenappartement in Midwoud. Ik heb dit reeds verteld in de
rubriek: ‘Vertel eens’.
Mijn nieuwe adres is:
Minnewei 1g
1679 GW Midwoud.
Ik hoop jullie niet uit het oog te verliezen. Met mijn supersnelle e-bike
ben ik zo in Andijk. Ik hoop zo nu en dan nog De Kapel te bezoeken.
Een hartelijke groet van Foeke Engbrenghof
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Planten uit de Bijbel
Door haar enorme bloemen en bedwelmende zoete geur is de lelie een
gewilde snijbloem. Met haar smetteloos witte bloemen is de
Madonnalelie al sinds de Romeinse tijd het toonbeeld van onschuld en
is ze de reden waarom we wit als symbool voor onschuld zijn gaan
zien. Niet voor niets werd de maagd Maria in de middeleeuwen vaak
afgebeeld met een bloeiende lelie, die al snel naar haar vernoemd
werd. De Madonnalelie is al sinds de Romeinse tijd het toonbeeld van
onschuld. Met een verspreidingsgebied in de Balkan en het Midden
Oosten, is dit de lelie waar men in de Bijbel over spreekt, ‘de leliën
des velds’.
Hosea 14 vers 6 en 7
“Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie,
wortelen als een ceder op de Libanon; zijn jonge loten zullen uitlopen”.

24

Kunst en Geloof
Kunst mag zich in onze tijd in grote belangstelling verheugen. Voor
de grote musea staan mensen langdurig in de rij om naar binnen te
mogen. Bij de werken van Vermeer krijgen mensen tranen in de ogen
en wie kan er zonder emotie naar het Joodse bruidje van Rembrandt
kijken?
De kunst werd tot grofweg 1850 grotendeels in opdracht van de kerk
gemaakt. Niet voor het mooie, maar om mensen de leer van de kerk
in te prenten en hopelijk tot bezinning te brengen. Een van die
overwegingen is dat beelden iets kunnen, waar woorden niet toe in
staat zijn. De Russische schrijver Anton Tsjechov (1840-1904) heeft
dat kernachtig onder worden gebracht: ‘Levende beelden leiden tot
gedachten, maar gedachten niet tot levende beelden’. De vraag is nu
of beeldende kunst een eigen rol speelt bij de exegese oftewel de
uitleg van Bijbelse verhalen. Gaan ze verder en dieper dan wat
woorden kunnen bewerken? Het is immers vreemd dat bij de uitleg
van de Bijbel wel de auteurs geraadpleegd worden zoals Augustinus,
Luther en Calvijn, maar dat het werk van de beeldende kunstenaars
in die uitleg nooit wezenlijk een rol heeft gespeeld; het is wel mooi en
indrukwekkend, maar op de keper beschouwd nooit meer dan een
illustratie bij wat geschreven is.

Het is fascinerend als je naar de kunstwerken van Michelangelo en
Lucas van Leyden kijkt, hoe zij op hun eigen wijze het verhaal van de
Bijbel weergegeven hebben. Het is gebleken, dat kunstenaars het
kerkelijke voorschrift om de Bijbeltekst letterlijk te illustreren niet
altijd gevolgd hebben. Dat zou uit pure noodzaak zijn omdat de
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Bijbeltekst te veel ongezegd laat om een letterlijke uitbeelding
mogelijk te maken.
In 1527 voltooide Lucas van Leyden voor de Pieterskerk in Leiden een
altaarstuk in de vorm van een drieluik: een middenpaneel met twee
zijvleugels die kunnen worden open en dicht geklapt. In gesloten
toestand tonen zij Petrus en Paulus samen. In opengeklapte toestand
vormen zij samen met het middenpaneel een min of meer
doorlopende voorstelling van het laatste oordeel. Voor de kunstenaar
is dat een moeilijk onderwerp, omdat de Bijbel er alleen in vrij
algemene bewoordingen over spreekt. Dat wil zeggen dat deze
beperkte informatie moet worden aangevuld met wat de kerk leert
over het laatste oordeel.
In 1537 beklom Michelangelo de steigers in de Sixtijnse Kapel in Rome
om op de Altaar wand een voorstelling van het laatste oordeel te
schilderen. Michelangelo zag zich gesteld voor een enorm karwei,
want het ging om een voorstelling van 13,70 x 12,20 meter. Vier jaar
later had hij zijn werk voltooid. Michelangelo’s taak was verre van
eenvoudig, niet alleen vanwege het enorme oppervlak wat hij moest
beschilderen. Maar ook doordat de Bijbel zoals wij hebben gezien
alleen in vrij algemene bewoordingen over het laatste oordeel spreekt.
Net als Lucas van Leyden moest hij zich dus laten leiden door wat de
kerk verder leert over het laatste oordeel.
Het drieluik van Lucas van Leyden is te bewonderen in het Stedelijk
Museum
De Lakenhal in Leiden. De wandschildering van Michelangelo is te
bewonderen in het Vaticaans Museum in Rome.
Matthijs Beverloo

Van de Kerkrentmeesters
Vernieuwde privacywetgeving en de plaatselijke kerk
In Nederland bestaat er sinds 2016 al een behoorlijke Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet regelt de bescherming van
privacy van burgers en consumenten. In deze wet vind je de rechten
die mensen hebben van wie gegevens worden gebruikt. Maar ook vind
je er de plichten van organisaties die deze gegevens verwerken en
gebruiken.
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AVG, inleiding
Ondertussen is er in het kader van de Europese samenwerking nu
voor heel de Europese Unie een gelijkluidende regelgeving
aangenomen. Deze heet General Data Protection Regulation. En gaat
gelden voor alle landen van de Europese Unie per 25 mei 2018. Op
grond daarvan is er in Nederland een nieuwe verordening
aangenomen, die heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming, vaak aangeduid als AVG.
AVG, achtergrond
Voor we verder gaan met
het uitdiepen van de regels
en de consequenties die
deze regels hebben, willen
we een tussenstap maken
naar de achtergrond ervan.
Het is goed om ons te
realiseren waarom deze
regels
worden
uitgevaardigd. Dan blijven
we niet hangen in het
gevoel: nou ja, wetgeving,
en we moeten er maar weer
als kerkrentmeesters aan
voldoen, wat een gedoe
allemaal.
Bij
een
presentatie
voor
christelijke
organisaties
over dit onderwerp werd Romeinen 13 aangehaald. Daar staat in de
Bijbel dat christenen de overheid hebben te gehoorzamen. Natuurlijk
is dat een betekenisvolle aansporing door de apostel Paulus. Maar dan
is het ook goed om ons te bedenken, dat over het algemeen die
overheid – niet zomaar wat doet. Dat neemt niet weg, dat kritiek op
overmatige regeldruk of de inhoud van de regels niet op zijn plaats
zou kunnen zijn. Maar dat is het spel van de politiek. Wij hebben niet
alleen te maken met de uitkomst, maar ook met de achterliggende
gedachten.
Wij snappen allemaal wel dat door de komst van internet en door de
technologische ontwikkelingen rond de verwerking van gegevens, de
wereld de laatste twintig jaar enorm veranderd is. Het einde daarvan
is nog lang niet in zicht. Dat betekent dat mensen tegen grotere en
kleinere commerciële bedrijven of tegen al te ‘totalitaire’ overheden
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veel meer beschermd dienen te worden dan vroeger. Een
handgeschreven kaartenbak is geheel iets anders dan de megafiles en
de haast grenzeloze mogelijkheden om tot op individueel niveau
gegevens van mensen te verzamelen, te bewaren, te combineren, en
ook gemakkelijk via internet universeel openbaar te maken, of al dan
niet legitiem te kunnen inzien. Regels lopen vaak achter op
ontwikkelingen, maar in ieder geval probeert de Europese Unie nu wel
degelijk kaders te ontwerpen voor deze nieuwe ontwikkelingen.
Alleen, doordat dit nu gebeurt en de partijen die in het spel zijn (denk
aan de Google, Amazon, Apple en de Aholds van deze wereld, los van
alle inlichtingendiensten die actief zijn) enorm zijn, komen daar forse
regels uit tevoorschijn en ferme sanctiemogelijkheden. Tegelijk kan
het niet anders of de regels moeten voor iedereen van toepassing zijn
(groot en klein, commercieel en niet -commercieel).
Zorgvuldigheid
Dit plaatst activiteiten en gewoonten die vroeger geen probleem
leken, of waar we niet bij nadachten, in een ander licht; ook onze
kerkelijke praktijken. We hebben ermee te maken, en we zullen
ernaar dienen te handelen. Het sleutelwoord in alles is zorgvuldigheid.
Als kerk bestaan we uit mensen, communiceren we over mensen die
horen bij de gemeenschap. Daartoe vertrouwen mensen ons gegevens
toe, zodat ze te bereiken zijn, waaruit blijkt waar ze aan mee willen
of kunnen doen, hoewel ze al of niet meebetalen, op welke manier ze
betrokken zijn, welke gebeurtenissen plaatsvonden
(doop, belijdenis, huwelijk, geboorte , overlijden), wat hen eventueel
overkomt in het leven. En wij leggen dat op allerhande manieren vast.
Ook vertellen we daar soms ook wat over (bijvoorbeeld in een
kerkblad, of in een eredienst in verband met voorbeden). Dat vraagt
een hernieuwde bezinning op zorgvuldigheid. Het kerkblad is
misschien veel
opener en toegankelijker dan vroeger, toen alleen de leden het
kregen. De kerkdiensten worden misschien wel via internet
uitgezonden en zijn jaren later nog te bekijken of te beluisteren. De
norm is nu, dat mensen er recht op hebben dat hun gegevens (welke
dat ook zijn) niet leiden tot ongewenste ‘publiciteit’, dat wil zeggen:
dat ze niet publiek bekend worden of kunnen worden, hoe en waar
dan ook, zonder hun toestemming.
Over wie of wat gaat het bij persoonsgegevens
Misschien wordt er gedacht, dat het alleen gaat over de formele
ledenadministratie, maar dat is niet het geval. Feitelijk gaat het om
alles wat in de kerk wordt vastgelegd en herleidbaar is tot concrete
mensen. De herleidbaarheid is dus het criterium. Het gaat uiteraard
om de gegevens die we vastleggen van hen die als leden of anderszins
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in de ledenadministratie zijn geregistreerd. Maar het gaat ook om
donateurs of kerkbladabonnees van buiten de eigen kerk. Of
ingeschreven voor een (digitale) nieuwsbrief, personeelsleden,
(externe) bestuursleden, maar ook om een lijstje van deelnemers aan
een leerhuis of de ledenlijst van verjaardagen of van de cantorij. Ook
de persoonlijke aantekeningen van de pastor/ dominee, ouderling of
pastorale bezoeker (al of niet schriftelijk of digitaal vastgelegd) die op
huisbezoek is geweest horen in principe bij deze persoonsgegevens.
Noem maar op. Tegelijk is het onderscheid wel van belang tussen
gegevens die binnenkerkelijk van belang zijn bij o.a. het vaststellen
van wie op welke manier lid zijn en het gegeven die nodig zijn voor
interactie met de buitenwereld.
Soorten persoonsgegevens
Er wordt onderscheid gemaakt in de regels tussen gewone
persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Gewone
persoonsgegevens zijn: naam, adres, telefoonnummer, mailadres,
geboortedatum, e.d. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens
m.b.t. geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, religie, en
levensovertuiging, lidmaatschap politieke partij of vakbond, medische
gegevens, bsn-nummer, strafblad e.d. Deze bijzondere persoonsgegevens mogen niet worden vastgelegd, en wij begrijpen de reden.
Het zijn ‘gevoelige’ gegevens die meer dan eens maatschappelijk
leiden tot onaangename of onacceptabele vormen van uitsluiting.
Tegelijk geldt er uiteraard een ‘tenzij’. Immers dokters moeten wel
medische gegevens kunnen vastleggen, en kerken moeten wel
‘religieuze gegevens kunnen vastleggen. Dus er moet een logisch en
gerechtvaardigd belang zijn.
Persoonsgegevens in de context artikel 9 AVG of Artikel 6
AVG
In artikel 9 van de AVG wordt bepaald dat gegevens met een hogere
gevoeligheid sowieso niet mogen worden vast gelegd, zoals religie.
Maar uiteraard staan er dan uitzonderingen bij voor die organisaties
die precies op dat vlak werkzaam zijn. ‘voor gerechtvaardigde
activiteiten en met passende waarborgen’ mogen kerken gegevens
verwerken van hun leden, voormalig leden en personen die vanwege
de doeleinden van de kerk regelmatig contact met haar onderhouden
(meelevenden e.d.), en wel voor binnenkerkelijk gebruik. Voor dat
‘binnenkerkelijk gebruik’ is dan geen toestemming meer nodig van
betrokkenen. Voor alles wat echter naar buiten gaat, dient wel
toestemming te worden gegeven.
In artikel 6 van de AVG wordt vervolgens de kwestie van de
toestemming geregeld. Het is: óf toestemming geregeld óf
noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
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van de organisatie (in geval van kerken: het binnenkerkelijk gebruik
om als kerkgemeenschap te kunnen functioneren). Al het ander moet
dus gepaard gaan met toestemming van de betrokkenen.
Wat wordt verstaan onder ‘verwerken’?
Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt eigenlijk alles
verstaan. Het is een breed begrip. Het gaat om verzamelen,
vastleggen (hoe dan ook), opslaan (in welk bestand dan ook),
kopiëren (fysiek of digitaal), verzenden, raadplegen, verwijderen, ter
hand stellen. Dus eigenlijk alles wat je met persoonsgegevens kunt
doen.
De insteek van de gehele privacywetgeving is nu dat organisaties
alleen gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en delen die alleen
nodig zijn voor het doel waarvoor ze dienen (dus niks meer, dus als u
iets per post moet versturen vraagt u het postadres, en moet u al een
reden hebben om ook het telefoonnummer te vragen, laat staan de
geboortedatum van de geadresseerde). De insteek is, dat organisaties
ook aan betrokkenen helder duidelijk maken wat ze doen en waarom.
Ook dienen ze waar nodig uitdrukkelijk toestemming te vragen (niet
in kleine lettertjes en niet impliciet) en moeten ze kunnen aantonen
dat ze die toestemming ook hebben verkregen.
We lopen nu langs wat een organisatie, dus ook een plaatselijke
kerkelijke gemeente, te doen staat, om op tijd klaar te zijn voor de
invoering van de AVG in mei 2018.
Bewustwording
Het begint met bewustwording. Wat zijn de relevante mensen in uw
gemeente die te maken hebben met het verwerken van
persoonsgegevens. Dat is dus niet alleen de ledenadministrateur,
maar iedereen die adreslistjes of verjaardag lijstjes (e.d.) bijhoudt,
gegevens op internet plaatst, mails namens de kerk, club, vereniging
of kring verstuurt enzovoort. Laat ieder weten dat er vanaf mei 2018
nieuwe regels ingaan, die ons nopen nog eens goed te kijken naar de
manier waarop we allemaal met ‘persoonsgegevens’ omgaan.
Toestemming regelen
Door de aanscherping van de privacyregels naar aanleiding van o.a.
de komst van internet, komen zaken, die we tot nu toe in de kerk
misschien vrij gewoon vonden en tamelijk achteloos deden, in een
ander licht te staan. Denk aan het maken van foto’s en het plaatsen
op de site of het facebookaccount van de gemeente. Denk aan het
vermelden van allerlei persoonlijke pastorale gegevens in het
openbare kerkbladen of op internet. Het uitgeven van een
smoelenboek of een gemeentegids waarin gedetailleerde gegevens
van leden en meelevenden van de gemeente staan vermeld. Hier
moet allemaal kritisch naar gekeken worden. Zolang het gaat om
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‘interne’ uitwisselingen van gegevens, die ten doel hebben de
gemeenschap van de kerk goed te laten functioneren, kan er best het
nodige. Tegelijk is het de vraag of ieder die staat ingeschreven bij
onze kerk zich daar wel van bewust is.
Plaatsing op publiek toegankelijke sites (dus niet achter een
inlogknop, waarbij dan ook goed beschreven moet worden wie wel en
niet inlog gegevens mag ontvangen) of in publiek verkrijgbare
uitgaven (gemeentegids die voor het grijpen ligt in de hal van de kerk,
kerkblad waar ieder zich op kan abonneren ook buiten de eigen kerk),
mag als het eropaan komt niet zonder de individuele toestemming van
de betrokkenen.
In de AVG is vervolgens het vragen van toestemming ‘streng’
geregeld. Het moet uitdrukkelijk, eenvoudig, en individueel (dus niet
per gezin of i.d.) gedaan kunnen worden (en dan ook door u worden
vastgelegd, en periodiek worden herhaald) de toestemming moet ok
weer even makkelijk in te trekken zijn. Dus geen kleine lettertjes of
impliciete toestemmingen (dus niet: ‘als u niet reageert gaan we er
van uit dat…’). Het is dan de vraag of u dat voor de uitgave van de
gemeentegids, of de vermelding van persoonlijke gegevens in een
zondagsbrief of een kerkblad allemaal wilt gaan regelen. In ieder geval
zullen we ons erin hebben te trainen om er bewuster mee om te gaan.
We zullen de ontwikkelingen op dit vlak goed moeten volgen (taak
voor de aandacht functionaris). Met name die plekken waar
makkelijke verspreiding aan de orde is (internet bijvoorbeeld) dienen
we te gaan mijden als het gaat om vermelding van persoonsgegevens.
Ook is het van belang juist op die plekken (uw website of facebook
account bijvoorbeeld) goed en eenvoudig te vermelden hoe u met
privacy omgaat (en dit ook weer te beschrijven in uw privacy
beleidsplan).
Tenslotte
Op de website van de VKB vindt u naast dit artikel ook een rubriek
‘veel gestelde vragen’ een korte checklist, en website-links naar
nadere
relevante
informatie
(zoals
van
de
Autoriteit
Persoonsgegevens).
www.kerkrentmeester.nl/kennisbank/communicatie
Bron mr. Bart Bouter
Matthijs Beverloo
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Verjaardagen
Verjaardagen oudere gemeenteleden
25 juni

Mevr. A. van Zanten-Naastepad
Rikkert 10
1619 AR ANDIJK

geb.1946

3 juli

Dhr. W. de Bruin
Viskuil 56
1619 AV ANDIJK

geb.1948

8 juli

Mevr. M. Bakker-Groot
het Voert 72
1613 KL GROOTEBROEK

geb.1945

11 juli

Dhr. M. Beverloo
Buttervin 8
1619 DD ANDIJK

geb.1943

15 juli

Mevr. C. van Zwol
Sorghvlietlaan 62
1619 XC ANDIJK

geb.1921

24 juli

Mevr. G.L. Burger-Klaver
Kleingouw 44
1619 CC ANDIJK

geb.1938

Dhr. A.A. van Zanten
Rikkert 10
1619 AR ANDIJK

geb.1941

15 augustus

Dhr. A. Burger
Kleingouw 44
1619 CC ANDIJK

geb.1940

22 augustus

Mevr. A.S. de Greeuw-de Vries
Dijkweg 80
1619 HD ANDIJK

geb.1945

4 augustus
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25 augustus

Mevr. A. de Vos-Oudijk
Viskuil 10
1619 AT Andijk

Geb.1932

28 augustus

Mevr. M. Remijnse-Visser
Landstraat 30
1619 EZ ANDIJK

geb.1945

Dhr. J.A. Gerritsen
Jochems 46
1693 HT WERVERSHOOF

geb.1949

Dhr. H. de Greeuw
Dijkweg 80
1619 HD ANDIJK

geb.1945

1 september

10 september

Nacht van de Vluchteling
In het jaar 2000 werd tijdens de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties een jaarlijkse Internationale vluchtelingen dag
ingesteld. Als datum werd gekozen voor 20 juni, omdat op die dag
een aantal Afrikaanse landen al een Dag voor de Vluchteling hield. De
bedoeling is om op die dag in het bijzonder aandacht te vragen voor
vluchtelingen. In Nederland wordt sinds 2010 rond deze datum een
Nacht van de Vluchteling georganiseerd: een pittige nachtelijke
wandeltocht. Dit jaar zou dit voor de 11 e keer zijn. Het doel is om
sponsorgeld op te halen door 40 km te wandelen. Meer dan ooit zijn
er dit jaar mensen gedwongen op de vlucht voor oorlog en conflict.
Een triest record van 79,5 miljoen mensen! Vanwege corona konden
de nachtelijke wandeltochten niet doorgaan. Om toch iets te kunnen
doen hebben duizenden mensen, alleen of in kleine groepjes, de
afgelopen weken bij elkaar meer dan 100.000 km gelopen. Het tot nu
toe opgehaalde bedrag van €240.000 wordt door Stichting Vluchteling
ingezet voor levensreddende noodhulp in vluchtelingenkampen. De
gezondheidssituatie daar is al slecht. Door corona is dat er, zacht
gezegd, niet beter op geworden. Bij het afsluiten van het Kerkasiel in
januari 2019 werd bekend gemaakt dat Stek Den Haag (= de
diaconale instelling van de PKN in Den Haag, zie hun website) zou
aansluiten bij de Nacht van de Vluchteling door in de Bethelkapel een
nachtwake te houden. De tijdens het Kerkasiel opgedane ervaring zou
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daarbij goed kunnen worden gebruikt. Ondanks corona is deze wake
doorgegaan, zonder publiek. Alles was via livestream op YouTube te
volgen. Door middel van muziek, meditatie, interviews, stiltes en
overwegingen werd stilgestaan bij het lot van kwetsbare mensen,
vluchtelingen en kinderen in het bijzonder.

In de afsluitende overweging werd gesproken over het visioen van
een “beschaving van de liefde”, waarin economie, ecologie en de zorg
voor kwetsbaren nauw samenhangen. Een samenvatting van deze
wake staat vanaf volgende week op de website van Nacht van de
Vluchteling
(www.nachtvandevluchteling.nl). Van harte aanbevolen.
Nettie Orme
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Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente

Andijk-Wervershoof
Postadres:

Middenweg 48,1619 BN Andijk, tel: 0228-59778

Pastor

Drs. Gert Scholten
Tel: 06-53752627
E-mail: pastor@pg-andijkwervershoof.nl

Ouderenpastoraat Drs Nicoline Letteboer
Tel: 0612812884
e-mail ouderpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl

Kerkenraad
Voorzitter

Dhr. Hans Hoogervorst
Tel: 06-13626972
E-mail: voorzitter@pg-andijkwerverhoof.nl

Scriba

Mevr. Lienstra Anini
Tel: 06-84561896
E-mail: scriba@pg-andijkwervershoof.nl

Ouderling

Dhr. Jan Gorter
Tel: 0228-592957
E-mail: ouderl.@pg-andijkwervershoof

Kerkrentmeesters Dhr. Matthijs Beverloo
Tel: 06-55764285
E-mail: kerkrentm.@pg-andijkwervershoof.nl
Dhr. Herman Groothedde
Tel: 0228-592447
Diaken

Dhr. Gertjan Kooiman
Tel:0228-593792
E-mail: diaken@pg-andijkwervershoof.nl
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Administratie
Diaconie

Mevr. I. van der Wal
Tel: 0228-721808
e-mail: diaconie@pg-andijkwervershoof.nl
NL55RABO0368958159

Koster

Dhr. Jan Gorter
Tel: 0228-592957
E-mail: koster@pg-andijkwervershoof.nl

Redactie

Dhr. Jan Gorter
Dhr. Hein van Dokkum
Dhr. Ronald Dijkstra
E-mail: jangorter58@gmail.com

Algemene bezorging

Fam. de Greeuw
Tel: 0228-591965

Rabobank

NL14RABO0302407294
Prot. Gem. Andijk-Wervershoof
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