
Licht aan het einde van de tunnel 

 

Soms kun je afvragen: 

hoe lang nog? 

Dreig je te verzanden 

in moedeloosheid. 

 

Zelfs aan elke winter 

komt een eind. 

Ook sterke stormen 

razen uit. 

 
Lennart Aangeenbrug 
 

Uit Woord en Dienst, februari 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto omslag: Ronald Dijkstra  -   Andijk februari 2021 
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39e jaargang nummer 1 

20 februari 2021 

 

Voorwoord 
 

Beste mensen, 

 

Hoe gaat het met u in deze aparte tijden, ik kan mij voorstellen dat u 

er flink zat van bent al die sociale belemmeringen. Maar we hebben 

er nog wel even mee te maken, denk ik zo. Om toch enigszins met 

elkaar verbonden te blijven heeft de kerkenraad besloten om via 

kerkdienstgemist.nl de dienst bij u thuis te laten komen. 

Afgelopen zondag 7 februari was de eerste uitzending, we blijven de 

kerkdiensten opnemen en uitzenden, ook als we elkaar weer in De 

Kapel kunnen ontmoeten. Zo kan u de dienst altijd meebeleven ook 

als u niet in de gelegenheid bent om naar De Kapel te komen. Op dit 

moment van schrijven vriest het lekker, zeven graden en heb ik een 

paar dagen vrij genomen om op de schaats te gaan, ik hoop dat u ook 

op één of andere manier even kan genieten van het mooie winterweer. 

 

Met vriendelijk groet, Hans Hoogervorst 

 

 
 

Kopij voor de volgende uitgave graag inleveren t/m 

donderdag 15 april 2021 >>> jangorter58@gmail.com 
 

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

Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is 

nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Marcus 

1:15 

 

2021 is ruim twee maanden oud inmiddels. Wat is er terecht gekomen 

van uw goede voornemens? Is het gelukt om een nieuw patroon, om 

nieuwe gewoontes te installeren, of zijn we gewoon verder gegaan 

waar we gebleven waren.  

 

Ik begin hier over omdat we met z’n allen reikhalzend uitzien naar het 

einde van de coronamaatregelen. We moeten nog even doorbijten, 

maar dan zal het toch wel over zijn? Als iedereen gevaccineerd is, of 

althans de meesten van ons.  

 

Stel dat die dag komt, dat Mark Rutte en Hugo de Jonge glunderend 

hun laatste persconferentie houden en na afloop elkaar huilend in de 

armen vallen, want het is voorbij. Van Dissel, Gommers en Kuipers 

komen nog een keer in beeld. En de zondag erop zitten we weer met 

zijn allen in de kerk en we zingen uit volle borst… zoiets als: 

‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Laat ons naar hartelust 

zingen en blij musiceren!’  

 

 
 

Wat een dag zal dat zijn! En die dag komt. Ik weet niet wanneer 

precies, maar die dag komt. En dan? Voor mijzelf dringt zich deze 

vraag soms op. Wat ga ik dan doen? Welke nieuwe gewoontes ga ik 

mezelf dan aanwennen?  
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Omdat deze tijd mij geleerd heeft dat het anders moet dan het ging. 

Wat is het nieuwe normaal? Juist nu wil ik er over nadenken en niet 

pas als de crisis voorbij is. Ik denk dat we dan weer terug zullen vallen 

in onze patronen en gewoon doorgaan waar we gebleven waren. Dat 

zou zonde zijn, zeker na de hoge prijs die velen hebben moeten 

betalen.  

 

Welk nieuw gedrag gaan u en ik ons aanwennen in die eerste periode 

na de crisis? Minder reizen. Lokaal kopen. Minder vlees. Minder 

spullen. Meer oog voor wat je hebt dan voor wat je ook nog wilt. 

Duurzame productie. Een economie waarin welzijn belangrijker is dan 

groei. En dat welzijn dan voor mens én dier én planeet. Wat gaan we 

laten? Wat laat ik staan? Waar ziet u vanaf? En vooral ook andersom, 

positief geformuleerd: waar gaan we investeren? Wat wil jij dat het 

geld voor je doet, en voor een ander? Wie heb jij nodig om het anders 

te doen? 

 

Ook in onze kerkgemeenschap. Onze Kapel. Waar kiezen we voor als 

gemeente? Willen we wel gemeente blijven? En hoe dan? Wie hebben 

we nodig? 

 

‘Kom tot inkeer’, predikt Jezus. ‘Het Koninkrijk van God is nabij. Kom 

tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Dat zal ons een 

nieuwe richting wijzen, ook in onze tijd, ook op dit moment in onze 

geschiedenis. Er is veel wat onze aandacht vraagt, er zijn allerlei 

debatten en de nasleep van de corona crisis zal ons nog lang bezig 

houden. Maar als de Heer voorbijkomt zullen we zijn stem horen. En 

Hij zal zeggen: Kom, ga mee. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar 

je zult er geen spijt van krijgen.  

 

 

Met de tekst van René van Loenen in lied 816: 

Dat wij onszelf gewonnen geven 

aan het bevrijdende bestaan, 

aan wat ons uitdaagt om te leven. 

Dat wij de stille roep verstaan. 

 

Dat wij versteende zekerheden 

verlaten om op weg te gaan. 

Dat niet de greep van het verleden 

ons achterhaalt en stil doet staan. 
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Omdat de huizen die wij bouwden 

geen onderkomen kunnen zijn. 

Omdat het bloedeloos vertrouwde 

ons achterdochtig maakt en klein. 

 

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 

dat wij van elke dwang bevrijd 

naar onbekende plaatsen reizen.  

Dat Gij ons onderkomen zijt. 

 

Pastor Gert 

 

 

 
 

 

Van de Pastor 
 

Beste mensen, 

 

Via de mail en via onze website leest u de laatste wetenswaardigheden 

aangaande onze gemeente. Wie geen computer heeft mist wellicht af 

en toe iets daarom nogmaals mijn bericht over de livestream diensten. 

 

Zondag, 7 februari om 10:00 uur zijn we begonnen. U kunt via 

www.kerkdienstgemist.nl de dienst vanuit De Kapel bijwonen. U gaat 

naar kerken in Noord-Holland, vervolgens naar Andijk. Daar vindt u 

De Kapel. Ook kunt u de dienst(en) terugkijken. Voor degenen die 

geen computer hebben is er een mogelijkheid om via de TV de dienst 

te volgen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, neem 

dan contact op met Matthijs Beverloo. 

 

Wij zijn gebonden aan de geldende maatregelen. Dat wil zeggen dat 

er nog geen mensen in de kerk mogen komen en ook dat er niet mag 

worden gezongen. We hebben een aangepaste orde van dienst 

gemaakt en we hopen dat we op deze manier toch vanuit onze eigen 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Kapel met elkaar verbonden zullen zijn. De organist zal de liederen 

spelen en de teksten worden in beeld gebracht. 

Wij hebben in deze coronatijd 

veel Vlogs gemaakt. Helaas was 

het de afgelopen periode niet 

mogelijk om iedere zondag een 

vlog te maken. Ik heb zoveel 

mogelijk mijn werk voor De Kapel 

gedaan, maar ook heb ik tijd 

nodig gehad om voor mijn 

moeder te zorgen. Zij was ernstig 

ziek en is 31 december overleden. Voor degenen die daarvan wisten 

en die mij hebben gesteund in deze periode: hartelijk dank.  

 

Om de teksten van de kerkdienst goed in beeld te brengen moeten 

wij een PowerPoint presentatie maken. Wie van u is in staat om een 

PowerPoint presentatie te maken voor de dienst op zondag? 

 

Actief nadenken over de toekomst van onze gemeente blijft dringend. 

We kunnen niet wachten totdat deze Coronatijd voorbij is. Ik hoop dat 

u zelf actief blijft nadenken en dat u uw gedachten wilt delen met 

elkaar, met de kerkenraad. Spreek elkaar erop aan, mail of bel met 

kerkenraadsleden en kom met ideeën. 

 

Hoe heeft u het afgelopen jaar beleefd? 

We zijn al een jaar niet ‘gewoon’ samengekomen. Dat het zolang zou 

duren hadden we nooit kunnen bedenken.  

 

Hoe heeft u het afgelopen jaar ervaren? Wat heeft u gevonden en 

geleerd? Getroost? Geïnspireerd? Wat wilt u, straks, na de crisis, niet 

meer kwijt?  

Zullen we dit met elkaar delen? In de vorm van een verhaal, een 

gedicht, een foto, een (bijbel)tekst, een lied, enz.  

Stuurt u een mail naar mij of naar leden van de kerkenraad. Dan 

zetten wij uw reacties op onze site. Fijn om van elkaar te horen. Fijn 

om elkaar te inspireren. 

 

Veertig dagen voor Pasen 

De lezingen zijn dit (kerkelijk) jaar uit Marcus. Een bijzonder 

evangelie. Jezus heeft haast. Alles gebeurt ‘terstond’, ‘meteen’. Want 

het Koninkrijk van God komt er aan. Jezus is genezend en helend 

onder de mensen en brengt bevrijding. Haalt mensen uit de schaduw, 
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brengt ze in de gemeenschap terug, vergeeft mensen hun zonden. 

Dat zijn allemaal dingen die u en mij aangaan, of niet – maar dat is 

precies de kwestie. 

 

 
 

De veertigdagen tijd is aangebroken. De periode volgend op de 

zondagen van Epifanie. In de Epifanie gaat het om de vraag, wie is nu 

deze Jezus, geboren uit Gods hoge hemel, mens tussen de mensen – 

over hoe hij optreedt en tevoorschijn treedt en zich laat gelden. En in 

de 40dagentijd zijn we op weg naar Pasen, naar dat altijd 

onbegrijpelijke – ongrijpbare- verhaal van kruis en opstanding, van 

de weg van het leven dat door de dood heengaat. Wie is toch die 

Jezus? Wat ook uw antwoord is of zal zijn, de verhalen, de lezingen 

uit Marcus willen jou en mij betrekken in het verhaal over de weg van 

Jezus, de levende. 

 

 

Tot slot een bewerking van lied 1003 door Otto Grevink: 

 
Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 

stil is de straat overal. 
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Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 

 

Klassen, kantoren zijn leeg. 

Thuis moeten werken of leren, 

hoe alles organiseren? 

Klassen, kantoren zijn leeg. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

Mensen zijn bang overal. 

Ieder op afstand gehouden: 

ben je niet ziek of verkouden? 

Mensen zijn bang overal. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

Mensen gebonden aan huis. 

Puzzels of brieven of boeken. 

Bellen, maar niemand bezoeken. 

Mensen gebonden aan huis. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

Veel in ons leven valt stil. 

Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 

kan ik nog alles betalen? 

Veel in ons leven valt stil. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 

stil is de straat overal. 

Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 

 

Pastor Gert 
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Inloopochtend en afspraken 
 

Velen hebben het begrepen: 

u bent welkom. Tot mijn plezier merk 

ik dat u binnenkomt wandelen, elkaar 

spreekt en ook komt met concrete 

vragen. Fijn. U mag mij ook bellen of 

mailen als u een bezoek op prijs stelt. 

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.  

 

 

Pastor Gert 

 

 

 
 

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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Opname kerkdiensten 
 

Matthijs geeft uitleg over het bedienen van het Keyboard. Je zit op 

het balkon en bedient de joystick. Het is de bedoeling, dat je niet te 

snel de camera laat draaien. Ook mogen er straks geen kerkgangers 

op komen te staan. De kerkdienst kan rechtstreeks of later bekeken 

worden via www.kerkdienstgemist.nl Het is een prachtige manier om 

contact met elkaar te houden. Nu in Corona-tijd, maar ook als straks 

alles weer normaal is. Matthijs, bedankt voor het regelen van deze 

korte introductie.   

 

Lies de Jong 
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Luistertroost 
 

Het coronavirus raakt ons allemaal en het vraagt veel van ons. We 

moeten sterk zijn en doorzetten, want het is nog niet voorbij. Daarom 

is het zo belangrijk dat we naar elkaar omkijken, hulp geven of elkaar 

een hart onder de riem steken.   

 

Misschien is het wel het kostbaarste wat we elkaar in onze kerkelijke 

gemeente te bieden hebben: aandacht voor elkaar. Elkaar zien en 

gehoord worden. Elk mens heeft daar behoefte aan. En het hoeft niet 

ingewikkeld te zijn, soms gaat het om iets heel eenvoudigs. Als er 

maar aandacht voor is…  

 

Gelukkig zijn er meerdere gemeenteleden die graag iets willen doen 

voor een ander. Ondanks dat we elkaar in deze tijd niet persoonlijk 

kunnen ontmoeten, is dit wel mogelijk door een telefoontje, een 

kaartje, een bloemetje of wat dan ook!  

 

 

Wat zou het geweldig zijn als we er kunnen zijn voor elkaar. Mocht u 

het fijn vinden om contact te hebben, wilt u het dan laten weten? Dat 

kan via uw contactpersoon, de ouderling of het ouderenpastoraat. 

 

Hopelijk tot spoedig… 

 

ds. Nicoline Letteboer 
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In Memoriam 
 

In Memoriam Nora Veltman-Moriën 
 

29 april 1942 – 19 januari 2021 

 
 

Leonora Willemina Veltman-Moriën is op 19 januari jl. op 78-jarige 

leeftijd overleden. Bij de meeste van u bekend als Nora. Nora was 

zorgzaam, vrijgevig en had een speciaal gevoel voor humor. Ze heeft 

een moeilijke jeugd gehad, maar de hoop hield haar op de been. Nora 

haar gezondheid liet te wensen over. Door langdurig medicijngebruik 

raakten haar nieren onherstelbaar beschadigd. Gelukkig kreeg ze een 

donornier waar ze innig dankbaar voor was. Nora voelde zich thuis in 

de kerk. Ze heeft zich actief ingezet voor het kerkelijk leven. Eerst in 

de Hervormde gemeente van Onderdijk o.a. voor de Open kerk en de 

zending. Na de fusie van de Hervormde gemeente van Andijk en 

Onderdijk is ze nog ruime tijd diaken geweest. Dat deed ze heel 

intens. Nora had een levensmotto en noemde dat ‘geloofsvertrouwen’. 

En op haar rouwkaart konden we de volgende woorden lezen: 

 

‘Vertrouwen is wat ik ontmoet. Dat God precies weet wat hij doet. 
Een plan met ieder individu. En al het leven van morgen en nu 

Hij kijkt voorbij de tijd. Hij heeft alles al geleid. 

Wat nu een offer is, is morgen een zegen. 

Duidelijk als een verlichtende regen. Later komt de troost in zicht. 
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Zelfs als het voor anderen buiten hun blikveld ligt. 

De waarachtige zaligheid keer weerom. 

Als Hij laat zien dat die nooit weg zijn kon’. 

 

En met dit onwankelbare geloofsvertrouwen is Nora aan haar laatste 

reis naar huis begonnen. Lieve Nora we wensen je een goede reis en 

een behouden aankomst… 

Nicoline Letteboer 

40 dagen tijd 2021 
 

Thema 40dagen tijd 2021 

Het thema van "Kerk in actie" voor de komende 40-dagen tijd is "Ik 

ben er voor jou." Hierbij wordt verwezen naar de zeven werken van 

barmhartigheid. 

 

In de eerste klas van de lagere school lazen wij als kinderen in een 

boekje, waarin de hoofdpersoon "ik" heette. Hiermee wilde men ons 

als kinderen een ik-bewustzijn bijbrengen. Onze verre voorouders en 

ook de zogeheten niet-westerse culturen kenden dit woordje "ïk" niet. 

Er was geen sprake van een ik-bewustzijn, want om te overleven was 

men afhankelijk van de groep en men zag zich als deel van deze 

eenheid. Men had wel zijn/haar functie, want zonder een 

verscheidenheid aan kwaliteiten kon de groep ook niet overleven. 

 

Kerk in actie schrijft, dat wij in de 40dagentijd stil staan bij het leven 

van Jezus, die ons inspireert. "Als ultieme daad van goedheid gaf Hij 

zijn leven en stond Hij op uit de dood." Dit kon Jezus alleen doen, 

wanneer er sprake is van een ultieme eenheid. Dan pas namelijk kan 

het principe "één voor allen" opgaan.  

Een ander woord voor barmhartigheid is mede-lijden. Vanuit de 

hierboven beschreven eenheid komt dit woord beter van pas, want wij 

lijden mee met onze familieleden.  
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Vanuit het principe van de eenheid zijn wij allen één familie en 

wanneer het niet goed gaat met een deel van deze familie, gaat het 

niet goed met de hele familie. 

 

Namens de diakonie, Gertjan Kooiman  

 

 

Over de werken van barmhartigheid: 

 

De groeten van Jezus 

Je krijgt de groeten van Jezus, 

als jij voor iemand klaar wilt staan. 

Je krijgt de groeten van Jezus 

als jij het goede hebt gedaan. 

 

Geef eten aan wie hongerlijdt, 

Geef drinken, zodat dorst verdwijnt. 

Laat alle mensen welkom zijn: 

van jong tot oud, van groot tot klein. 
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Je krijgt de groeten van Jezus, 

als jij voor iemand klaar wilt staan. 

Je krijgt de groeten van Jezus 

als jij het goede hebt gedaan. 

 

Geef warme kleren tegen kou 

en blijf de zieke mensen trouw. 

Vergeet niet wie de vrijheid mist 

en bid voor wie gestorven is.  

 

Je krijgt de groeten van Jezus, 

als jij voor iemand klaar wilt staan. 

Je krijgt de groeten van Jezus 

als jij het goede hebt gedaan. 

 

In iedereen die jij ontmoet 

komt Jezus zelf jou tegemoet. 

Maak dus de arme mensen rijk, 

dan leef je in zijn koninkrijk! 

 
Tekst: Erik Idema 
Muziek: Gerard van Amstel 

Kids in Actie / Kind op Zondag 2021 
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Van de Diaconie 
 

6 december  € 12,90                          

13 december  € 24,30                         

  7 februari  € 10,-                            

 

Vastenactie thuis: ik ben er voor jou 

Vasten is een beproefde manier om u voor te bereiden op Pasen. Jezus 

gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister 

maar de liefde overwint. Deel het goede nieuws van Gods liefde: Ik 

ben er voor jou! Vasten kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals 

vlees, autorijden of sociale media. Het kan ook betekenen dat je juist 

iets extra's doet, zoals bijvoorbeeld iemand een kaart sturen, een 

compliment geven of voor iemand bidden.  

 

Hieronder vindt u het collecte rooster voor de komende periode. 

Aangezien we voorlopig niet fysiek bij elkaar komen is bij elke collecte 

het rekeningnummer vermeld zodat u zelf een bijdrage kunt 

overmaken. 

 

 
 

14 februari 2021 - Collecte Kerk in Actie Noodhulp 

Ethiopië - Noodhulp & rampenpreventie Ethiopië wordt geregeld 

getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. 

Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. 



18 

 

Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest 

kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp 

kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en 

leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen 

leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen 

kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. 

 

Uw gift op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Noodhulp februari 

 

Kerk in Actie - 40dagentijdcollecte  

 

21 februari 2021 – Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen. Door de economische 

situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan 

een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen 

voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar 

ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen 

stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en 

zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien 

zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 

 

Uw gift op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 40 

dagentijdcollecte Kerk in actie februari 
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7 maart 2021 - Collecte Kerk in Actie Zending  

Libanon - Wilbert van Saane, theologiedocent in Beiroet. Voor de kerk 

in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. De Near East 

School of Theology (NEST) leidt predikanten op voor landen als Syrië, 

Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er 

namens Kerk in Actie als docent theologie en missiologie. Ook is hij 

pastor voor NEST-studenten. Na hun studie keren de kersverse 

predikanten terug naar huis om daar hun eigen gemeente te leiden. 

 

Uw gift op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

voorjaarszending 

 

10 maart 2021 - Biddagcollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Ghana - Een beter inkomen voor boerinnen. Het droge noorden van 

Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere 

sheabomen (ook wel karitébomen genoemd), met noten waar 

wereldwijd veel vraag naar is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die 

van deze sheanoten boter maken voor de cosmetica-industrie. Door 

de noten en boter via coöperaties te verkopen, krijgen de vrouwen er 

de beste prijs voor. Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week 

leggen ze wat geld in waarvan ze om beurten een lening kunnen 

krijgen. Hier profiteert het hele gezin van. 

 

Uw gift op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Biddag 
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14 maart 2021 - Collecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 

Ondersteuning diaconaat in arme regio’s. In Oost-Groningen en 

Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op 

generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om 

kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken 

klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als 

diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe 

kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in 

armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun 

diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel. 

 

Uw gift op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Diaconaat maart 

 

 
 

21 maart 2021 - Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Indonesië - Een beter inkomen voor Javaanse boeren. Op het 

Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks 

kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren 

en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder 

afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor 

hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer 

betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met 

zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede 

landbouw bedrijft. 
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Uw gift op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 40 

dagentijdcollecte Kerk in actie maart 

 

4 april 2021 - Paascollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Zuid-Afrika - Een toekomst voor arme kinderen. Veel zwarte jongeren 

in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken 

en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school 

niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is 

werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt 

met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat 

ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden 

waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. 

 

Uw gift op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Pasen 

 

Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd 
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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’ 

De Veluwe was vroeger een woest en leeg gebied. De bewoners 

leefden in armoede en onwetendheid. Zo ontstonden tal van 

volksverhalen. 

Een van de legendes die rondgaan is die van het Solse Gat, in het 

Speulder- en Sprielderbos bij Putten. Het bos, dat toch al bekend staat 

om z’n kronkelende ‘dansende bomen’, is een van de oudste bossen 

van ons land. Hier zou aan een brede toegangsweg ooit een groot en 

voornaam klooster hebben gestaan. Na de dood van hun rechtschapen 

abt Johannes dwaalden de monniken af en gaven zich over aan een 

leven vol liederlijkheid, overdaad en drankmisbruik. Er zouden 

bijeenkomsten zijn gehouden met heksen en spoken. De duivel zelf 

mengde de wijn en zorgde dat iedereen meer dan voldoende kon 

drinken. Ook werd gedanst, gevloekt, gescholden en lawaai gemaakt 

tot de zon weer opkwam. Kortom het was er helemaal niet zoals het 

monnikenleven hoorde te zijn. Want het was slecht volk, dat lachte 

om Bijbelse voorschriften en de waarschuwingen van goede 

Christenmensen (‘Wee, wee, keer toch terug op uw gedoemde 

schreden’) in de wind sloeg. De uitspattingen gingen maar door en 

maar door totdat – ergens in de Middeleeuwen – op Kerstavond, om 

middernacht, tijdens een hevige storm, de aarde zich bij een 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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geweldige donderslag met blikseminslag opende en het hele 

goddeloze klooster opslokte. Een jongetje ontdekte de volgende 

morgen tot zijn grote schrik dat de trotse kloostergebouwen met 

monniken en al compleet verdwenen waren. Ontwortelde bomen, een 

groot gat in de grond en de beklinkerde weg naar de toegangspoort 

was alles wat nog restte. Vanaf dat moment heet de plek het Solse 

Gat, naar de zonnegod Sol die de monniken aanbaden. 

Wanneer je nu bij volle maan om twaalf uur ’s nachts daar het oor 

tegen een boom te luisteren legt hoor je vreemde geluiden. Geluid dat 

lijkt op het luiden van kloosterklokken. Eerst zacht, maar dan steeds 

luider en vermengd met hoge ijle stemmen. Het zijn de geesten van 

de berouwvolle biddende monniken die in een stoet door het bos lopen 

en hun droevig lot bejammeren tot het daglicht aanbreekt en de rust 

rond het Solse Gat weer terugkeert… Dan lijkt het net alsof er niets is 

gebeurd. 

 

Een mooi plekje is het wel: een diepe scheur in het landschap van een 

meter of dertig breed en een meter of zestig lang. Het modderige 

ondiepe water staat vol planten; op de bodem ligt blad. Een klein 
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natuurgebiedje met een bijzondere begroeiing. ‘Niet betreden’, meldt 

een bordje. Volgens de wetenschap is het Solse Gat een pingo, een 

overblijfsel van de voorlaatste IJstijd. De verdieping in het landschap 

werd uitgesleten door smeltend ijswater en het afgraven van keileem 

door omwonende boeren om de muren van hun huizen mee te 

bepleisteren. 

En die ‘dansende bomen’… Volgens de overlevering zijn het adellijke 

dansende paren die door de verzuchting van een uitgeputte speler op 

de fiedel, een oude viool met twee snaren, in bomen veranderden. 

Misschien toch eens met andere ogen naar kijken als u (weer) in de 

buurt bent. 

 

Wiebe de Bruin  

 

 

Planten uit de Bijbel 
 

Koriander groeit in Israël 

net zo snel als onkruid. 

De hele plant heeft een 

sterke geur, maar de 

plant wordt vooral 

gekweekt voor zijn 

zaden. Die zaden groeien 

in een klein bolletje ter 

grootte van een 

peperkorrel aan de plant 

en worden gebruikt als 

kruid en als medicijn. De 

vergelijking in Exodus 

16:31 met manna is 

waarschijnlijk niet alleen 

gebaseerd op het 

uiterlijk, maar ook op de 

hoeveelheid. Zoals 

korianderplantjes 

opschoten uit de grond, zo bedekte manna de bodem van de woestijn. 

De koriander wordt ongeveer veertig tot zestig centimeter hoog. De 

bladeren worden gebruikt in de Marokkaanse, Thaise, Mexicaanse en 

Indische keuken. De zaden worden gebruikt als specerij. Men kan de 
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zaden zaaien na de laatste vorst in de lente, direct in de volle grond 

of in een pot. Koriander heft niet veel verzorging nodig. Het jaar na 

de planting komt er meestal weer nieuwe op.  

 

Exodus 16 vers 31: ‘het volk van Israël noemde het voedsel Manna. 

Het leek op korianderzaad, maar dan wit en het smaakte als 

honingkoek 

 

 

Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes Kerkrentmeesters               

  6 december  € 12,90                           

13 december  € 24,30                            

  7 februari  € 10,-                          

 

 

Actie Kerkbalans 2021 

De Actie Kerkbalans is dit jaar in gevaar; de kerken lopen 

waarschijnlijk bij de inzameling 40 procent van hun inkomsten mis. 

Corona is het struikelblok voor deze Actie, waarmee, zoals u weet, 

honderden miljoenen euro’s worden ingezameld. Ook voor onze kerk 

zouden in januari vrijwilligers langs de deuren gaan om de bijdragen 

van onze gemeenteleden op te halen. Dit jaar vonden wij het niet 

verantwoord om op deze manier de Actie Kerkbalans te laten 

plaatsvinden, vanwege het besmettingsgevaar.  

Daarom hebben we besloten dat we dit jaar de Kerkbalansenveloppen 

via de post te sturen. Het is weliswaar wat duurder, maar we hoeven 

onze vrijwilligers ook niet bloot te stellen aan het Coronavirus! 
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De opbrengst van de Kerkbalans is via de post goed ontvangen. We 

hebben op dit moment (8 februari) 51 retourenveloppen 

teruggekregen. Heeft u nog geen gelegenheid gehad om uw 

toezegging aan ons terug te sturen, zou u dit dan alsnog binnenkort 

willen doen? Dan kunnen wij de toegezegde bedragen in het volgende 

Contact mededelen.  

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, namens de 

kerkrentmeesters 

 

Matthijs Beverloo 

 

 

Verjaardagen 
 

20 februari  Andries Gorter   geb. 1978 

   Leekerweide, Hulfte 1 

   Postbus 1 

   1687 ZG WOGNUM 

   

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

   Middenweg 17 

   1619 BL ANDIJK   

 

20 maart  Mevr. M. Dekker   geb. 1948 

   Keizerskroon 78 

   1619 XM ANDIJK 

 

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

   Klamptweid 92 

   1619 DL ANDIJK 

 

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

   Hooirook 15 

   1602 GR ENKHUIZEN 

 

  8 april  Mevr. F. Vlam–Waal   geb. 1935 

   Viskuil 4 

   1619 AT ANDIJK 
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  8 april  Dhr. R. Venekamp   geb. 1938 

   Molenweg 46 

   1619 EV ANDIJK 

 

10 april  Mevr. C.A.M. Visser–Piet  geb. 1948 

   Singerspad 14 

   1619 GA ANDIJK 

 

17 April  Dhr. A. de Blank   geb. 1942 

   Dijkweg 100 

   1619 HE ANDIJK 

 

 

Kerkdiensten 
 

 

Zondag 21 februari  Voorganger: Ds. Jantina de Ruiter 

    Organist: Dhr. Heije Wubs 

 

Zondag 28 februari  Voorganger: Pastor Gert Scholten 

    Organist:  Dhr. Andrew Orme 

 

Zondag 7 maart   Voorganger: Pastor Gert Scholten 

    Organist:  Dhr. Andrew Orme 

 

Zondag 14 maart  Voorganger:  Pastor Ton Heijboer 

    Organist: Dhr. Chris Kooiman 

 

Zondag 21 maart  Voorganger: Pastor Gert Scholten 

    Organist: Dhr. Andrew Orme 

 

Zondag 28 maart  Voorganger: Pastor Louise Kooiman 

Palmzondag   Pianist: Dhr. Johan Gootjes 

 

Zondag 4 april  Voorganger: Pastor Gert Scholten 

Pasen    Organist: Dhr. Andrew Orme 

 

Zondag 11 april  Voorganger: Ds. Nicoline Letteboer 

    Organist: Dhr. Heije Wubs 
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Zondag 18 april  Groep:  ALOM 

 

Zondag 25 april  Voorganger: Ds. Herrianne Allewijn 

    Organist:  Dhr. Wim Broer 

 

 

Veelkleurig 
 

Hoe kleurig zijn wij mensen, 

kinderen van God, 

de één kleurt de ander, 

anderen kleuren in, 

veelkleurig vormt zich een geheel 

 

Al kleurt de één iets anders, 

een ander iets te veel, 

toch is een rode draad te zien 

door kleurenbogen heen,  

verbindend en bevrijdend, 

beminnelijk en leidend. 

 

Als kleuren niet meer mengen 

maar opgaan in alleen, 

zoek dan die rode draad langszij, 

de stem die enkel vraagt ‘volg mij’. 

 
Coby Poelman–Duisterwinkel 

 

 

Dominee 

Soms valt er tijdens een verjaardag plotseling een stilte in de kamer. 

Meer dan eens hoorde ik dan iemand opmerken: ‘Daar gaat de 

dominee voorbij’. Zo op het oog een onschuldig, grappig gezegde, 

waar bijna niemand de betekenis meer van kent. 

Behalve dan inwoners van plaatsen als Arnemuiden, Katwijk en Urk. 

Daar moest de dominee in vroeger tijden vertellen wie er op zee 

gebleven waren. En ja, als hij de smalle straatjes van zo’n plaats 

binnenstapte, werd het stil. Bij welk huis zou de dominee stoppen? 

Soms gebeuren er ongelukken waarbij het hele land even zijn adem 

lijkt in te houden. Vorig jaar was er zo’n gebeurtenis. Op donderdag 

28 november kapseisde de UK165 met aan boord de twee 
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bemanningsleden Jochem Foppen en Hendrik Jan de Vries. Enkele 

weken geleden zat ik op een avond in de woonkamer van de familie 

De Vries. De ouders, zussen en een nichtje haalden herinneringen op 

aan hun “kleane jongentjen”. Ze vertelden over zijn zorgzaamheid, 

lieve aard en de humor die hij had. Over de vruchten die er in Hendrik 

Jans leven te zien waren. Maar ook over de waarschuwing die er van 

zijn plotselinge sterven uitging. Elke keer ‘genacht’ zeggen, het kan 

de laatste keer zijn….. 

 
Gisette van Dalen 
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Kijk op de website 
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Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente 

Andijk-Wervershoof 

 
Postadres: 

Middenweg 48,1619 BN Andijk, tel: 0228-596778 

    

 

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.nl 

 

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 

 

 

 


