
Nu gaat de hemel open 

de aarde raakt in bloei, 

de vrede daalt van boven, 

God lacht de mensen toe. 

 
Hans Bouma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: Ronald Dijkstra  -   Kollum december 2016   
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38e jaargang nummer 6 

12 december 2020 

 

Voorwoord 
 

Beelden van Waarde 

Kerst 2020 is anders dan andere kerstfeesten. Vanaf maart dit jaar 

stond ons leven    

op de kop. Het corona-virus zorgde voor vele veranderingen in ons 

dagelijks leven en iedereen vroeg zich af: hoe gaat het verder? Wordt 

alles weer als vanouds? Gelukkig blijven we Kerst vieren en hopelijk 

brengt de inhoud van ons kerkblad u in de goede stemming.  

 

Afgelopen augustus bracht Emeli Sandé haar nieuwe nummer “I’ll Get 

There” (The Other Side) uit. Het is de soundtrack van de nieuwe film 

“Emperor”, over een slaaf die weet te ontsnappen uit de slavernij. Ik 

vind het een prachtig nummer dat hoop, troost en kracht geeft. Het 

brengt voor mij het Kerstverhaal dichterbij. Nog steeds leven er 

mensen in vergelijkbare barre omstandigheden. Mensen die alle 

sterren weggevaagd weten door onbegrijpelijke omstandigheden. En 

toch… 

 

In alledaagse beelden kun je de herkenning overbrengen, oproepen. 

juist door herkenning kan er begrip, meeleven, kan er empathie 

ontstaan, die onze wereld zo nodig heeft. Want in die flonkering van 

herkenning ontstaat de waardering voor de ander, komt de ander ons 

nabij en lijken afstanden ineens in rook op te gaan.  

En in dat moment, dat hele kleine moment van herkenning komt het 

goddelijke aan het licht. Krijgen we een kijkje in het kerstwonder, 

wanneer God zichzelf herkent in de mens… 

 

Dat wij in elkaars ogen het Licht mogen herkennen, dat wij in de 

ruimte tussen elkaar God geboren laten worden, telkens weer. En dat 

is misschien wel dé gedachte van Kerst. Want met Kerst vieren we het 

wonder van de geboorte van het besef dat het Licht altijd sterker is 

dan de duisternis. 
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Trouwe God 

U bent gekomen 

om ons los te maken 

van onze meest geheime 

en hardnekkige angsten. 

Geef ons een rechte rug 

en een onbevreesd hart 

dat niemand dient dan U alleen. 

Amen 

  
Jan. T. Bakker 

 

Een fijn kerstfeest gewenst! 

 

Nicoline Letteboer, ouderenpastoraat 

 

 

 

 
 

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m 

donderdag 11 februari 2021 >>> jangorter58@gmail.com 
 

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

Jesaja 11: 1-10. Over verwachten, Sint Nikolaas en Kerst 

Naar Kerst toeleven. Dat is wat wij doen, met de advent. Een tijd van 

verwachting.                     

Ik schrijf deze woorden in de week voor Sinterklaas. Ondanks, of 

misschien juist wel dankzij, de vreemde Coronatijd zijn vele 

kinderharten weer in verwachting. Ik kan het zonder moeite nog 

meevoelen. Hoor wie klopt daar kinderen? Een vreemdeling zeker? Ik 

zal hem even vragen naar zijn naam. Het is Nikolaas. Een bisschop uit 

het Turkse Myra die in het begin van de vierde eeuw (270-340) leefde 

en drie huwbare dochters van een arme vader met het geld van de 

zondagse collecte als bruidsschat redde van een triest leven in een 

bordeel. En hij bevrijdde drie kinderen uit het pekelvat van een boze 

herbergier en een schip in nood deed hij veilig de haven bereiken. En 

zoveel meer. Daarom is hij de patroon van de zeelieden geworden en 

staat er in elke havenstad een Nicolaaskerk. Een heilige die tot de 

verbeelding sprak, een mens die Gods licht weerkaatste in daden van 

liefde en bevrijding. Die recht deed aan wie onrecht werd aangedaan. 

Een Bisschop die zich liet inspireren door het evangelie van Jezus de 

Messias, lang verwacht. In ons Liedboek staat een lied aan hem 

gewijd, lied 745: 

Uit de schemer van de tijden doemt een oergestalte op, met legenden, 

staf en mijter, beeld van het erbarmen Gods. Nicolaos, zegevieren zal 

het recht voor heel het volk, sta ons bij nu wij hier bidden, wees van 

onze woorden tolk. 

Voor het kind dat niet kan spelen en geen veilig huis meer kent; dat 

geen kans krijgt om te leren, uitgebuit wordt en miskend; dat geweld 

gewoon gaat vinden en gepantserd verder leeft... God behoed al deze 

kinderen, dat uw aarde toekomst heeft. 

Twee prachtige coupletten uit dit lied. Het lied - en leest u het eens in 

uw liedboek - sluit af met 'Nicolaos, pleit voor ons', dat wij allen in 't 

scheepke onder Jezus' hoede' Gods erbarmen mogen aanroepen, om 

ons genadig aan te zien, om ons te behoeden voor wat ons schaadt. 
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Hoor wie klopt daar? Wie durft zijn veilige en vertrouwde wereld open 

te doen en de ontmoeting aan te gaan? Jesaja vertelt ons dat er geen 

wolf, panter, leeuw, beer of slang voor de deur staat, maar dat er een 

nieuwe wereld op aanbreken staat, dat het paradijs van 

verbondenheid eraan komt hier op aarde.  

 

En hoe ziet dat eruit? Koe en beer grazen samen, leeuw en rund eten 

beide stro, bij het hol van de adder speelt een zuigeling. Het kennen 

van de Levende vervult de aarde. Het sterke buigt voor het kwetsbare, 

tegenpolen omarmen elkaar in vriendschap. Iedere Kerstnacht klinken 

deze woorden opnieuw. Na vier weken van voorbereiding. Van 

verwachting.  

Zou dat advent zijn: stil worden, stilstaan en luisteren en dan die 

zachte klop op je deur horen en die vreemdeling vragen naar zijn 

naam? 

En dan durven antwoorden: Hier ben ik voor jou. 

Want: 

Lied 158b 

‘Een schoot van ontferming is onze God. 

Hij heeft ons gezocht en gezien 

zoals de opgaande zon aan de hemel. 

Hij is ons verschenen toen wij in 

duisternis waren, in de schaduw van dood. 

Hij zal onze voeten richten 

op de weg van de vrede.’ 

 

Gert Scholten 



7 

 

 
 

 

Van de Pastor 
 

Beste mensen, 

 

Het oude jaar loopt ten einde. Iemand schreef: ‘laten we 2020 zo snel 

mogelijk deleten, want het bevat een virus.’ Ik moest er om lachen. 

Wat een jaar. Maar toch verwijder ik het liever niet. Naast al het 

verdriet van eenzaam afscheid nemen, met maskers en rare pakken, 

onaanraakbaarheid en isolatie heeft het ook goeds voortgebracht. 

Hebben we op nieuwe manieren gevierd. Bijgeleerd. Zien we vol 

verlangen uit naar een nieuw jaar, waarin we elkaar weer in onze 

Kapel kunnen ontmoeten.  

  

Ik vroeg in het vorige nummer van Contact om vrijwilligers die 

(maximaal) 1x per maand de diensten zouden willen opnemen. Dat is 

gelukt! Wij hebben zeven aanmeldingen gekregen. Dat betekent dat 

wij – zodra alles is geïnstalleerd – via Kerkdienstgemist.nl onze 

diensten live kunnen streamen. Dus als u om welke reden dan ook 

niet in staat bent om de dienst bij te wonen is er iedere zondag om 
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10.00 uur een uitzending. Deze uitzendingen kunnen ook nog lange 

tijd nadien worden bekeken.  

Alle vrijwilligers: hartelijk dank voor uw aanmelding! U krijgt bericht 

voor een moment waarop er instructies worden gegeven. Wij 

overwegen – om het meteen goed aan te pakken - een training aan 

te bieden. Zo’n training kan bestaan uit: een analyse van eerdere 

vieringen, een consult per telefoon of videogesprek, een trainingsdag 

ter plekke met enkele vrijwilligers. De training wordt aangeboden door 

Expertisepunt Online Vieren. 

 

 
 

Toekomst van de Kapel 

‘Wat willen en wat kunnen we, met de mensen die er nu zijn. Wat is 

nodig? Misschien ook samenwerken of fuseren met een andere 

gemeente, om De Kapel als vierplek te kunnen behouden.’  

Dat was niet zomaar een vraag tussen neus en lippen door, vorige 

maand. In dit nummer van Contact kunt u lezen dat Jan en Coby 

Gorter gaan stoppen. Het duurt nog even, juni 2022, maar toch. Dat 

wordt een enorme aderlating. Ik hoef niemand hier te vertellen 

hoeveel werk er wordt verricht door beiden. We moeten opzoek naar 
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een nieuwe koster en naar een nieuwe 

ouderling. Dat maakt het actief denken over 

de toekomst dringender dan het was. Wij 

beraden ons in de kerkenraad over de te 

nemen stappen. Ook zullen we mensen 

binnen en buiten de Kapel vragen om mee 

te denken en mee uit te voeren wat nodig 

is. Daarbij krijgen wij professionele 

ondersteuning vanuit PKN. 

Uiteraard staat het u vrij om via mail, telefoon of na een kerkdienst 

kerkenraadsleden aan te spreken, vragen te stellen of met ideeën te 

komen. 

 

 

 

Gezegend Nieuwjaar 

Aan het einde van een kerkdienst klinkt vaak de zegen uit Numeri 6: 

 

Moge de Heer u zegenen en behoeden.  

Moge de Heer de glans van zijn gelaat  

over u spreiden en u genadig zijn.  

Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken. 

 

Dat is geen magische formule. Je krijgt aangezegd dat je grond onder 

de voeten hebt en een beschermend dak boven je hoofd. Een basis-

veiligheid. Zonder zo’n basis kan geen mens bestaan. Maar er is meer 

te zeggen. In de zegen wordt ook gezegd dat de Eeuwige zijn 

aangezicht naar je toe keert. Je wordt gezien. Dat is niet ‘bekeken 

worden’. Maar dat is ten diepste gekend en bemind worden. Oók 

wezenlijk om te kunnen leven. Gezegend worden en elkaar zegenen 

betekent dan dat wij op een nieuwe wijze mogen bestaan in het licht 

van de Eeuwige en zodoende elkaar het licht in de ogen gunnen. En 

elkaar dragen. Wat zou je elkaar voor het nieuwe jaar nog beter 

kunnen wensen? 

 

Met de woorden van lied 416 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 



10 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

bij gevaar, in bange tijden 

over jou Zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten 

in Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Gezegend nieuwjaar, voor u allen! 

 

Gert Scholten 
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Inloopochtend en afspraken 
 
Iedere woensdag is De Kapel 

open van 10.00 – 12.00 uur 
voor een kopje koffie, 

muziek, bezinning en stilte 
 

 

Pastor Gert 

iedere eerste woensdag is  

Ds. Nicoline Letteboer aanwezig 

 

 

 

Verwarrende tijden 
 

We leven in een verwarrende tijd.  

In zijn column van maandag 30 november schrijft René Diekstra  

over de verwarrende tijd waarin we leven. En hoe we elkaar tot steun 

kunnen zijn. Hij deelt met ons het volgende Zuid-Afrikaanse gedicht: 

 

“Wanneer jij op ’n vriend se skouers staan, 

is meer dingen vir jou sigbaar. 

Wanneer julle rug aan rug staan, 

is daar minder om te vrees. 

Wanneer julle skouer aan skouer staan, 

is die las ligter. 

En wanneer julle saam opkyk, 

is de prag en grootsheid van die Hemelruim asemrovend.” 
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In Memoriam 
 

In Memoriam Cornelia Boeijer-Kamminga 

 

19 april 1927 – 25 oktober 2020 

 
Cornelia Boeijer–Kamminga is op 25 oktober jl. op 93-jarige leeftijd 

overleden. Bij de meeste van u bekend als Corrie. Corrie was mooie, 

sterke vrouw en een harde werker. Ze heeft een bewogen leven 

gehad. Corrie kwam graag in de kerk. Ze is kosteres geweest in de 

noodkerk en later is ze bevestigd als diaken. Dat deed haar goed. 

Corrie was erg op haar zelf en vele hebben haar leren kennen als een 

stijlvolle, rustige vrouw die graag naar de kerkdiensten en de 

koffieochtenden kwam.  

In de dankdienst voor haar leven stond de tekst van Psalm 139 

centraal: “God die mij ten diepste kent en vasthoudt.” Corrie heeft 

heel intens Gods zorg en goede leiding in haar leven ervaren. En dit 

heeft haar tot een onwankelbaar Godsvertrouwen gevoerd. Ze wist 

dat dit vertrouwen niet geschokt zal raken als ze door dalen van 

duisternis en dood heen moet. Want God kent haar ten diepste en 

houdt haar vast. Corry heeft de vaste grond gevonden en ze mag 

samen met haar dierbaren wonen in het huis van de Heer, tot in lengte 

van dagen.  

Lieve Corrie we wensen je een goede reis en een behouden 

aankomst… 

 

Nicoline Letteboer 

 

In De Kapel hebben we Corrie Boeijer herdacht in de dienst  

van zondag 1 november, door te luisteren naar lied 139 vers 1 en 2: 

 

 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken’ 
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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.  
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Jan en Coby 
 

Na lang nadenken hebben we het besluit genomen om per 1 juli 2022 

te stoppen met ons werk in De Kapel van de Protestantse gemeente 

Andijk-Wervershoof. 

 

Jan is 15 jaar ouderling en daarnaast de afgelopen 10 jaar koster in 

De Kapel. 

Samen verzorgden we de huwelijken en uitvaarten in De Kapel. 

Ook voor de activiteiten rond Pasen, Kerst en Startzondag hebben we 

ons ingezet en werkten we mee aan het kerkblad Contact.  

 

Het is nu het moment om een andere invulling aan onze tijd te geven. 

 

Mede namens de kerkenraad, Jan en Coby 

 

 

Van de Diaconie 
 

Collectes                                  

25 oktober  € 12,55                                    

  1 november  € 13,85   

08 november  € 14,60                                    

15 november  € 16,60                                   

22 november  € 38,50                                    

29 november  € 15,10                                   

 

Collecte Kerk in Actie 24 december en 27 december 

 

Opvang voor gestrande vluchtelingen  

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten 

duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse 

vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als 

Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, 

veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? 

Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland 

samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat 

vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met 

voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te 
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krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter 

leven voor kinderen. 

 

1. Borderline Lesvos helpt vluchtelingen op Grieks eiland 

Op het Griekse eiland Lesbos steunt Kerk in Actie de hulporganisatie 

Borderline Lesvos, die vluchtelingen helpt op dit Griekse eiland. 

Volgens afspraken tussen de EU en Turkije moeten zij worden 

teruggestuurd naar Turkije, maar in de praktijk komt hier vanwege 

lange procedures weinig van terecht. Nog steeds komen veel 

vluchtelingen aan op de kust. De organisatie richt zich op medische 

zorg voor vluchtelingen. Borderline biedt eerste hulp, informatie en 

transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen op de kust van 

Lesbos. Ook hebben ze een eigen schooltje op het eiland waar 

kinderen uit de vluchtelingenkampen veilig naar school kunnen en zo 

toch lessen kunnen volgen. 

Borderline Lesbos is actief met verschillende projecten, zoals de 

eerste opvang van vluchtelingen (noodhulp), maar ook met 

integratieprojecten die samenwerken met de lokale bevolking en 

vluchtelingen op Lesbos. Ze geloven dat het opbouwen van een 

inclusieve gemeenschap van solidariteit en waardigheid, waarbij 

bruggen gebouwd worden tussen vluchtelingen, lokale bevolking en 

mensen wereldwijd, het enige antwoord kan zijn op de zogenaamde 

'vluchtelingencrisis'. 

 

 
 

2. Griekse Kerk helpt migranten en vluchtelingen 

In 2012 richtte de Grieks-Orthodoxe Kerk, partner van Kerk in Actie 

in Griekenland, het Centrum voor Migranten en Oecumenisch 
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Vluchtelingen Programma (KSPM-ERP) op om migranten, 

vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland te ondersteunen met een 

breed scala aan activiteiten. KSPM-ERP helpt met juridische en 

psychosociale hulp, onderzoek, belangenbehartiging en 

samenwerking met migrantengemeenschappen, informatie- en 

bewustwording. 

Er zijn bijna 4.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in 

Griekenland. Ze leven onder slechte of zelfs gevaarlijke 

omstandigheden, in "beschermende" detentie, ziekenhuizen, hotspot-

kampen, of dakloos op straat. Met steun van de Europese Unie werden 

door KSPM-ERP in april vier opvangcentra ingericht, drie in Athene en 

één in Thessaloniki. Daarin is plaats voor 160 niet-begeleide 

minderjarige vluchtelingen. De Europese Unie betaalt de basiskosten 

van opvang: huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, juridische 

bijstand. 

Door de coronacrisis is extra medische zorg nodig. Om de veiligheid 

van de kinderen en het personeel te kunnen waarborgen heeft KSPM-

ERP een plan opgesteld, in overeenstemming met de officiële 

richtlijnen en aanbevelingen. Kerk in Actie betaalt de kosten van een 

verpleegkundige en medische benodigdheden voor de kinderen 

(vaccins, antibiotica, antiseptica, maskers enz.) 

 

 
 

3. Noodhulp voor slachtoffers van Covid-19 in Griekenland 

Via Apostoli, de diaconale organisatie van de Grieks-Orthodoxe Kerk, 

biedt Kerk in Actie noodhulp aan slachtoffers van covid-19 in 
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Griekenland. Een project dat via 100 lokale kerken in Groot-Athene 

wordt uitgevoerd en hulp geeft aan vluchtelingen en arme Grieken, 

waaronder daklozen. De situatie op het vasteland van Griekenland is 

niet makkelijk voor vluchtelingen. De hulp bestaat uit een 

voedselkeuken en voedselwaardebonnen. Verder ontvangen mensen 

in de vluchtelingenkampen zeep en andere spullen voor persoonlijke 

verzorging. 

Geefvoorbeelden: 

•Eén pakket zeep en andere items voor persoonlijke 

verzorging: € 10 (900 mensen ontvangen een pakket) 

•Eén voedselpakket voor een gezin kost € 16,92. (505 

gezinnen krijgen vier maanden lang elke maand een pakket) 

•De soepkeuken in Athene kost € 160 per dag (122 dakloze 

en andere arme inwoners krijgen een maaltijd) 

Landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in 

Griekenland 

In de week van 29 november t/m 5 december 2020 is de eerste 

landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie. We gaan we in 

zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aan de deur collecteren voor 

vluchtelingenkinderen in Griekenland. Samen staan we op omdat we 

geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. We 

helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een 

betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst 

in een beter leven voor kinderen. Collecteert u mee? Alle informatie 

over de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie en aanmelding kan via 

kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. 

Steun dit werk 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 

'Vluchtelingen Griekenland'  

 

 

http://www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte
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Hulpverlening Westfriese Kerken 

 

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

Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 

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

 

 

‘Langs ’s Heren wegen’ 
 

‘Langs ’s Heren wegen’ 

In het plaveisel van de Sint Jacobsstraat in Leeuwarden zijn zeven 

bijzondere ijzeren putdeksels ingestraat. Ze horen bij het Jabikspaad, 

de pelgrimsroute van Sint Jacobiparochie naar het Overijsselse 

Hasselt, als aanloop naar de 2700 km lange pelgrimsroute naar 

Santiago de Compostella in noordwest Spanje. Net als in andere 

godsdiensten kent ook het christendom het ‘geloven met de voeten’; 

Jeruzalem, Rome, Lourdes, Fatima en Santiago de Compostella zijn 

populaire pelgrimsbestemmingen.  

Sant’Yago is de Spaanse benaming voor de apostel ‘Sint Jacob’, 

waarover zo meer. De stad Santiago ligt dicht bij de Atlantische 

Oceaan. Het nog 90 km verder gelegen Cabo Finisterra, de ‘kaap aan 

het einde der wereld’, was voor de mensen in de oudheid het 

westelijkste plekje op aarde, grenzend aan die eindeloze zee. 

Traditioneel gezien ontdoet de pelgrim, na in Santiago de Compostella 

te zijn aangekomen, zich in Cabo Finisterra bij de zee van zijn oude 

kleren als een symbolische daad van vernieuwing/ wedergeboorte. 

  

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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De apostel Jacobus die volgens de overlevering begraven ligt in 

Santiago is Jacobus, de broer van de evangelist Johannes, de zoon 

van Zebedeus. Volgens de legende was hij zo bezield dat hij na de 

uitzending door Jezus na diens opstanding meteen naar de einden van 

de aarde trok om het evangelie te verkondigen. Zijn prediking had 

weinig succes en hij keerde terug naar huis. In Jeruzalem werd hij in 

44 na Chr. op bevel van koning Herodes door onthoofding ter dood 

gebracht. Zeven leerlingen brachten volgens het geloofsverhaal het 

lichaam van Jacobus in zeven dagen met een bootje terug naar Galicië 

en begroeven het daar op een grafveld waar nu de kathedraal staat. 

Wanneer Spanje van de Moren/moslims is bevrijd, wordt in 870 na 

Chr. de plek van zijn graf – na openbaring aan een vrome kluizenaar 

- teruggevonden. Een schitterende ster aan de Melkweg wijst de plek 

door stil te staan boven een oude eik. Ook andere kluizenaars en 

herders in de buurt zagen hetzelfde 

verschijnsel. Ze liepen ernaar toe en 

hoorden almaar luider wordende 

hemelse muziek. De volgende 

morgen gingen ze aan bisschop 

Theodorus vertellen wat ze hadden 

meegemaakt… Daarom wordt 

Compostella verklaard als Campus 

Stellae ‘het Sterrenveld’. Door het 

uitroepen van Jacobus tot 

beschermheilige, de bouw van een 

eerste kapel en legendevorming 

kwam het pelgrimeren naar Santiago 

op gang. Een traditie die teruggaat 

naar de tijd van Karel de Grote (747-

814 na Chr.) die in een nachtelijke 

droom aan de hemel een weg van sterren ontdekt die opkomt uit de 

Friese Zee (dit is de Noordzee) en via Duitsland, Frankrijk en Spanje 

achter Galicië in de Oceaan verdwijnt. Hij vraagt zich af wat die weg 

betekent. Hem verschijnt tot drie keer toe de Apostel Jacobus die 

opdracht geeft Galicië van de Moren te bevrijden, de weg naar zijn 

graf aan het einde der aarde vrij te maken en met een bezoek te 

vereren. Daarna zullen tot het einde der tijden de pelgrims ‘van zee 

tot zee’ trekken, zo verhaalt de legende. De pelgrimsweg naar het 

graf van Sant’Yago wordt sinds de Middeleeuwen ‘de Weg van de 

Sterren’ genoemd en is zo verbonden met de Melkweg aan de hemel. 

Volgens een oud verhaal krijgen pelgrims die de tocht voltooien een 

sterretje van de Melkweg toegewezen. 
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Veel Europese steden hebben Sint Jacobsstraten, uitvalswegen 

richting het bedevaartsoord in Spanje. Leeuwarden bezat in de late 

Middeleeuwen een rijke Jacobssymboliek: een straat, een gasthuis, 

een kapel, een toren en een poort waren naar Sint Jacob genoemd. 

Alleen de Sint Jacobsstraat is nu nog over. Voor de initiatiefnemers 

van het Friese gedeelte van de pelgrimsweg naar Santiago is de Sint 

Jacobsstraat in Leeuwarden een belangrijk onderdeel van de route.  

 

Daarom wilden zij de renovatie van deze straat aangrijpen voor een 

verwijzing naar de oorsprong van de naam van de straat. Aan de vier 

eigenlijke putdeksels werden drie loze toegevoegd zodat een zevental 

reliëfs aangebracht konden worden. Het Leeuwarder 

kunstenaarsechtpaar Tilly Buy en Gerard Groenewoud koos uit de 

rijkdom aan symbolen van de Jacobsweg voor een combinatie van 

zeven verschillende schelpen en zeven lichaamsdelen. Boven elke 

afbeelding op het putdeksel staat het doel van de reis: het Veld van 

de Sterren ‘Campus Stellae’. De Jacobsstraat loopt exact noord–zuid. 

In april, de maand waarin de pelgrims vertrekken, staat de Melkweg 
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- de kosmische Jacobsstraat - in de vroege morgen noord–zuid aan 

de hemel boven de aardse gelijknamige straat. De noordelijke schelp 

is de wulk, de schelp van de Noordzee, de zuidelijke schelp is de Grote 

Mantel, de schelp van de Atlantische Oceaan. De noordelijke schelp is 

verbonden met de (hier links boven de wulk) afgebeelde voet, de 

zuidelijke met het hoofd van Sint Jacob. De kunstenaars beeldden zes 

hoornschelpen af die door het getal zes symbool staan voor de 

onvolmaaktheid van de mens en voor moeite en arbeid. De verschillen 

in vormen duiden op de verscheidenheid van de schepping en de 

diversiteit van de ervaringen. De zevende schelp is de open vorm van 

de Jacobsschelp, symbool van verschijning en opnieuw geboren 

worden. De spiraal van het slakkenhuis van de hoornschelp is een oud 

symbool voor de weg naar de hemel en voor de aspecten waarin de 

mens op weg daarnaar toe op de proef gesteld wordt. De onderste 

ommegang is het lichaam. Je lijf moet fit en krachtig genoeg zijn om 

de ontberingen en de vermoeienissen aan te kunnen. Niet alleen je 

voeten zijn belangrijk; heel je lichaam is door het lopen, slapen, eten 

en drinken, erbij betrokken. Als het lijf hapert, is de reis voorbij. De 

tweede ommegang symboliseert het mens zijn. De voortdurende 

wisselwerking met reisgenoten, met de weg, het weer, planten en 

dieren. Als die wisselwerking goed is, is de weg licht, als er steeds 

conflicten zijn en je niet goed in je vel zit, zal de pelgrim zijn weg 

moeten afbreken. De derde ommegang is de spirituele dimensie in de 

mens, de ziel. Een pelgrimsweg zoekt ‘de heilige Berg’ met op de top 

de ontmoeting met God, de Eeuwige, de bron van het bestaan. De 

kracht ‘tussen de oren’ die de pelgrim ten diepste draagt. Zo is heel 

de mens bij de (levens)reis betrokken. De reeks lichaamsdelen op de 

putdeksels betekent dat de reis begint met de voet maar dat gaande 

de weg alle andere lichaamsdelen meespreken. Ontbering, afzien, 

devotie, verleidingen, hulpverlenen met hart en handen. Het doel van 

de reis is de vergeestelijking, de verlichting; de stralende schelp om 

het hoofd van Jacobus.  

Die laatste, zevende schelp, symboliseert met het heilig getal 7 ook 

dat iets af is, compleet is.  

 

Wiebe de Bruin 
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Planten uit de Bijbel 
 

Mirre, de meeste soorten bezitten 

takdoornen: dit zijn takken in de  

vorm van een doorn, die haaks op 

de stengel staan en de plant een 

grillig uiterlijk verlenen. Bij de 

struikvormen is de hoofdstam 

meestal gebogen. De plant heeft 

schaarse, aromatische, drietallige 

bladeren, die zo'n twee centimeter 

lang kunnen zijn. Na de regen 

verschijnen geelrode of groen witte 

bloemen, gevolgd door kleine 

bessen. 

Mirre komt als wilde plant voor in 

droge woestijngebieden. Het komt 

oorspronkelijk uit Somalië, waar 

men het "molmol" noemt. Het is 

tegenwoordig te vinden in Somalië, 

Ethiopië, Arabië, Jemen, Zuid-

Afrika, Saoedi-Arabië, het Midden-Oosten en India.  

Via insnijding van de stam wordt de korrelige hars verzameld. Bij de 

zeer hoge woestijntemperaturen sijpelt de zacht geworden hars 

vanzelf naar buiten. Het oogsten van de hars vindt vooral in de heetste 

maanden van het jaar plaats; in juli en augustus. De harsgangen 

lopen langzaam leeg en na de aansnijding moet de plant zes tot 

vierentwintig maanden met rust gelaten worden. Anders droogt de 

plant uit en sterft. De hars wordt gedroogd en gedestilleerd voor de 

olie.  

Mattheüs 2 vers 11: “Ze gingen het huis binnen en vonden het kind 

met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om h et eer te bewijzen. 

Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind 

geschenken aan: goud en wierook en mirre.”  
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes                                  

25 oktober  € 12,55                                    

  1 november  € 13,85 

08 november  € 14,60                                    

15 november  € 16,60                                   

22 november  € 38,50                                    

29 november  € 15,10                                   

 

Actie Kerkbalans 2021 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen  

Dit is het motto van de Actie Kerkbalans 2021. Al bijna 2000 jaar is 

de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis; er wordt 

o.a. in de kerk gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen 

komen samen om hun geloof te delen, maar ook hun twijfels en hun 

levenservaringen. De gemeente is gastvrij voor jong en oud. Behalve 

gastvrij zijn wij ook een zorgzame gemeenschap en bieden wij 

inspirerende ervaringen aan. Dit doen wij voor elkaar! 

 

 
 

In Nederland krijgen kerkgemeenten geen subsidie van de overheid; 

om te kunnen blijven bestaan, hebben de kerken een financiële 

bijdrage van hun leden dus echt nodig. Zoals we met ons geloof en 

onze beschikbare talenten kunnen bijdragen aan het leven van de 

kerk, kunnen we ook met financiële middelen hiertoe bijdragen. 

 

Als u De Kapel wilt ondersteunen en als u graag wilt, dat de kerk ook 

vandaag kan blijven doen, waar ze al eeuwenlang voor staat, zou u 

dan onze Actie Kerkbalans willen ondersteunen? 
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Van zaterdag 16 januari tot 30 januari komen vrijwilligers van onze 

gemeente bij u langs om u te vragen, of u een vrijwillige bijdrage wilt 

geven voor deze Actie. Ik wil u nogmaals erop attent maken, dat uw 

gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is van de belasting. Meer 

informatie vindt u op www.belastingdienst.nl De kerkenraad wil u 

alvast hartelijk danken voor uw bijdrage. 

 

Namens de kerkrentmeesters, Matthijs Beverloo 

 

 

Op donderdag 8 oktober is het jaarlijkse gesprek geweest met een 

aantal mensen van de Gereformeerde kerk Andijk: scriba Cees de 

Vries, voorzitter taakgroep Diaconie Leo Wim de Kroon en 

kerkrentmeester Ellen de Kroon.  

Aanwezig van de PKN Andijk-Wervershoof: Voorzitter Kerkenraad 

Hans Hoogervorst, kerkrentmeester Matthijs Beverloo en ouderling 

Jan Gorter. Er is gesproken over lopende zaken en de onderwerpen 

die ons als gemeenten bezighouden. Het was een plezierig en inforeel 

gesprek. Het gesprek vond dit jaar plaats in de Gereformeerde Kerk. 

 

 

Verjaardagen 
 

 

31 december  Dhr. J. Remijnse   geb. 1942 

   Landstraat 30 

   1619 EZ ANDIJK 

 

  9 januari  Dhr. T. Uitterdijk   geb. 1943 

   Klampweid 48 

   1619 DA ANDIJK 

 

18 januari  Dhr. W.J. Visser   geb. 1946 

   Singerspad 14 

   1619 GA ANDIJK 

 

 

  

http://www.belastingdienst.nl/
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9 februari  Mevr. M. Visser-Immerzeel  geb. 1943 

   Singerspad 8 

   1619 GA ANDIJK 

 

20 februari  Andries Gorter   geb. 1978 

   Leekerweide, Hulfte 1,  

Postbus 1, 1687 ZG Wognum 

 

Kerkdiensten 
 

 

KERKDIENSTEN voor de komende tijd 

 

Zondag 20 december Voorganger: Dhr. Kees van Lenten uit 

Oudendijk 

    Organist: Dhr. Heije Wubs 

 

Vrijdag 25 december  Voorganger: Pastor Gert Scholten 

1e Kerstdag   Organist: Dhr. Andrew Orme  

Dwarsfluit: Mevr. Paula Snoeijer 

 

Graag 1e kerstdag aanmelden: 0228-592957 

 

Zondag 27 december Voorganger:  Mevr. Nettie Orme 

    Organist: Dhr. Andrew Orme  

 

Zondag 3 januari  Voorganger: Pastor Gert Scholten 

    Organist: Dhr. Andrew Orme 

 

Zondag 10 januari Voorganger:  Pastor Ton Heijboer  

uit Hoorn 

    Organist: Dhr. Wim Broer 

 

Zondag 17 januari  Voorganger Ds. Burret Olde  

uit Zaandam 

    Pianist:  Dhr. Johan Gootjes 

 

Zondag 24 Januari  Voorganger: Ds. Marijke Kraak  

uit Opperdoes 

    Organist: Mevr. Christine Janssen 
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Zondag 31 januari  Voorganger: Ds. Nicoline Letteboer 

    Organist: Dhr. Heije Wubs 

 

Zondag 7 februari   Voorganger: Pastor Gert Scholten 

    Organist: Dhr. Andrew Orme 

 

Zondag 14 februari  Voorganger: Dhr. Koob Fredriks  

      uit Zwolle 

    Organist: Dhr. Wim Broer 

 

Zondag 21 februari  Voorganger:  Ds. Jantina Ruiter  

      uit Andijk 

    Organist:  Dhr. Heije Wubs 

 

Zondag 28 februari  Voorganger: Pastor Gert Scholten 

    Organist: Dhr. Andrew Orme 
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Van de Kerkenraad 
 

Notulen van kerkenraadsvergadering van 16 September 2020.

  

Aanwezig: Hans Hoogervorst (voorzitter), Lienstra Anini, Matthijs 

Beverloo, Jan Gorter, Gertjan Kooiman en pastor Gert Scholten, 

Herman Groothedde. 

Afwezig: Itadoor van der Wal. 

1/2. Opening en meditatief moment.  

- De vergadering wordt geopend en de kaars wordt aangestoken.  

- Als meditatief moment leest pastor Gert in het thema van de 

herfstmaanden "Gevlekte pracht" een gedicht van Gerard Manley 

Hopkins. 

3. Eventuele gedenkwaardigheden.  
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- Bij de 1ste kerkdienst van de coronatijd ging Nicoline Letteboer voor 

in de dienst. 

Ter nagedachtenis aan Johanna Gesina de Vos-Oudijk, weduwe van 

Kornelis de Vos het volgende: Zij is geboren op 25 augustus 1932 en 

overleden op 7 september 2020. Deze trouwe kerkgangster zal in de 

kerk een leegte achterlaten. Vanwege de huidige omstandigheden 

vond de afscheidsdienst en de begrafenis plaats in besloten kring. 

Deze plechtigheid werd verzorgd door Nicoline Letteboer. 

4. De geplande jaarverslagen  

Lies de Jong heeft de administratie van de diaconie overgedragen aan 

Itadoor van der Wal. In deze vergadering zou ze verslag doen over de 

2de helft van het lopend jaar. 

De presentatie van het geplande jaarverslag vindt geen voortgang 

door de afwezigheid van Itadoor van der Wal met opgave van reden. 

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst. 

Toen Fris (een computer programmering) dit jaar officieel werd 

geïntroduceerd door de belastingdienst zijn er de nodige problemen 

ontstaan bij het verwerken van de jaarstukken. Matthijs gaat in 

conclaaf met Riek Vriend voor de installatie van computers dit 

systeem.  

P.K.N kerkbalans 2021 gaat verplicht digitaal. 

6. Invulling vacatures.  

- In Contact staat al enige tijd de vacature voor ouderlingen. 

7. Nieuws van Pastor Gert.  

- Elke eerste woensdag van de maand is er een Ontmoetingsochtend 

voor eenieder. 

Vlogs. 

De site van de kerk wordt steeds beter bekeken. Pastor Gert vlogt 1 

x per week en onderhoud 2x wekelijkse contact met William die alle 

kijkcijfers bijhoudt. 

Er wordt overwogen hoe de kijkcijfers nog meer positief beïnvloed 

kunnen worden. 

8. Werkgroep pastoraat.  

Het pastoraal werk wordt nu samen met Nicoline Letteboer gedaan. 

Vooral nu wordt er getracht de ouderen meer aandacht te geven via 

telefoongesprekken. 

De planning voor de groot huisbezoeken heeft nu geen voortgang. 

9. Werkgroep diaconaat.  

-De voorzitter geeft door dat het niet meer nodig is om zich telefonisch 

aan te melden voor een bezoek van de kerkdienst. Het aantal 

kerkbezoekers is stabiel.  
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Voorstel: De kerkdienst kan worden opgenomen en doorgezonden 

via live-stream.  

10. Rondvraag.  

Men stond even stil bij het heengaan en afscheid van Annie de Vos. 

Jan Gorter gaf antwoord op de vragen en zei dat het een mooie 

afscheidsdienst was zoals Annie het zelf zou hebben gewild.  

De kerkrentmeesters zijn bereid om de ene zondag voor Jan Gorter 

die de enige ouderling is in te vallen. 

11. Sluiting. 

Pastoor Gert leest een avondgebed voor van Ron Hubbard.  
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Vlogs 
 

 
 

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 Pastor Gert Scholten.  

Ook vinden wij het leuk om reacties te ontvangen op de vlogs die wij 

inmiddels hebben gemaakt. 
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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 Ds. Nicoline Letteboer 
Tel: 0612812884 

   E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl 

    

 

Kerkenraad 
 

Voorzitter  Dhr. Hans Hoogervorst 
   Tel: 06-13626972 
   E-mail: voorzitter@pg-andijkwervershoof.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. Itadoor 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 

 

 

 


