
 

Er zijn maar twee dagen in het jaar 

waar op men helemaal niets kan doen. 

 

De ene is gisteren en de andere is morgen 

 

Dit betekent dat vandaag de juiste dag is 

om te geloven, lief te hebben en te leven. 

 
Dalai Lama 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: Ronald Dijkstra  -   juli 2015 vallei van Aosta - Icarusblauwtje 
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39e jaargang nummer 3 

3 juli 2021 

 

Voorwoord 
 

 

Jij mijn Herder?  

Er zal mij aan niets ontbreken.  

Tijdens gesprekken hoor ik regelmatig:  

‘Wat is dit toch een bizarre tijd en ondanks dat de maatregelen worden 

versoepeld, heb ik er weinig vertrouwen in’.  

Ja, angst en vertrouwen. 

 

Wat hebben deze twee zinnen mij beziggehouden. Ze riepen veel 

verschillende gedachten en gevoelens op, wat niet makkelijk is om in 

woorden uit te drukken. Maar het proces wat zich in mij heeft 

afgespeeld wil ik graag met u delen. 

 

Er kwam een herinnering voorbij van een tijdje geleden. Het was rond 

1993 en ik woonde in één van de dorpen op Texel. Vrienden van mij 

die op een boerderij woonden moesten onverwachts vanwege een 

overlijden in de familie naar het vasteland en vroegen mij hun kudde 

van ongeveer 30 schapen te hoeden. De volgende morgen vroeg in 

gezelschap van mijn dochter van 3 jaar, een trouwe hond en 30 

blatende schapen de weilanden in, op zoek naar grazige stukjes 

grasland. Na 2 dagen herkenden de schapen mijn stemgeluid en met 

een beetje hulp van de hond liepen ze als vanzelf achter mij aan, ik 

herinner mij dat het een groot gevoel van verwondering bracht. Mijn 

eerste kennismaking met organisch leiderschap, van innerlijk 

vertrouwen. Het was ook een intense kennismaking met alleen zijn, 

maar me niet alleen voelen. Nooit eerder was ik dagenlang alleen en 

tegelijkertijd zo in verbinding met de natuur en de dieren om mij heen. 

Ik voelde me erkend en gezien terwijl er niemand bij me was, behalve 

mijn dochtertje en de dieren. Ik voelde me in de stilte gedragen, 

gelukkig en vredig. Een basaal vertrouwen van “Ik ben”. Het 

ontroerde me, eraan terug te denken.  
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Daarna las ik de Psalm anders, de woorden waren veel dichterbij 

gekomen “Jij mijn Herder?” Laat ik het toe, mijn licht? Stem ik mij af 

op God, durf ik te vertrouwen? Niets zou mij ontbreken. Alles is er al, 

ik hoef het alleen maar te zien en te ervaren. De wereld is al prachtig, 

kijk maar om je heen, open je ogen... En zelfs als ik verschrikkelijke 

dingen zie en meemaak en als ik bang ben,- ben ik niet alleen. En als 

anderen spottend naar mij kijken, voel ik kracht, zachtheid en troost. 

Ik hoef niet te hopen dat het allemaal wel goed komt, de gedachte te 

koesteren dat het straks allemaal wel beter wordt, Je bent er al, je 

woont in mijn huis…. 

 

Lezing: Psalm 23 in een bewerking van Huub Oosterhuis 

 

Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.  

Breng mij naar bloeiende weiden  

doe mij liggen aan vlietend water  

dat mijn ziel op adem komt  

dat ik de rechte sporen weer kan gaan achter jou aan.  

Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.  

Moet ik de afgrond in, de doodsvallei, 

ik zal bang zijn – ben jij naast mij ik zal niet doodgaan van angst.  

Jij hebt de tafel al gedekt – mijn spotters weten niet wat ze zien:  

dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem, 

mij inschenkt, drink maar, zeg je.  

Niets zal mij ontbreken. 

Laat het zo blijven, dit geluk  

deze genade, al mijn levensdagen.  

Dat tot in lengte van jaren  

ik wonen zal bij jou in huis.  

Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken. 

 

 

Ik wens u een heerlijke zomertijd toe gevuld met vertrouwen, Nicoline 

Letteboer 

 

 

Kopij voor de volgende uitgave  

graag inleveren t/m donderdag 16 september 2021 

jangorter58@gmail.com 
 

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

Camino 

Leven is op weg zijn, 

bergen beklimmen, 

waden door rivieren, 

bloemen plukken bij maanlicht, 

dwalen door eenzaamheden en woestijnen, 

een kaars branden tegen storm, 

oplopen met anderen of hen dragen, 

brood delen en vieren in de nacht. 

Leven is pelgrimeren, 

een tijd lang werken aan de weg, 

een brug bouwen over zwart water, 

rovers verjagen en duivels, 

werken en bidden met zieken, 

doden begraven bij de kapel. 

Nooit raken pelgrims thuis: 

‘vreemdelingen’ vestigen niet. 

Wanneer zij eindelijk aankomen, 

weten ze wat ze vermoeden: 

de weg is het doel. 

 
J. de Jongh 

 

De keuze van de vakantiebestemming lijkt misschien een 

luxeprobleem, maar het is meer dan dat. Het is ook een principiële 

keuze. Gaan we zo snel mogelijk terug naar het leven voor maart 

2020, of blijft er toch iets hangen van de goede voornemens voor een 

andere levenswijze? Dat hoeft niet groot te zijn, kleine 

koerswijzigingen kunnen op lange termijn grote gevolgen hebben. Ik 

hoop dat u uw medelezers wilt laten delen in de overwegingen bij het 

besluit van de vakantiebestemming. Want die gesprekken worden nu 

in vele huizen gehouden. Met uiteenlopende uitkomsten. 

 

Verlof is bij mij ook altijd afkicken. Mijn hoofd laten stilstaan. Leren 

een vakantieritme aan te nemen. Verlof is bij mij steeds een tijd om 

mijn leven te overdenken, soms wat overdreven, maar ondertussen 

ben ik het al gewoon. 
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Waar ben ik mee bezig? Wat maakt mijn leven rijk? Wat maakt mijn 

leven arm? Welke ballast ervaar ik? Waar schiet ik te kort? Hoe ben 

ik als partner, vader, collega of vriend? 

Nu ik al aardig vorder richting pensioen, merk ik dat ik anders begin 

te kijken naar het leven. De tijd van ‘alles is mogelijk’ is voorbij. 

Sommige keuzes zijn gemaakt, daar hoort ook een 

verantwoordelijkheid bij. Het lijkt soms een overgangsperiode te zijn, 

een periode om het stof van de afgelopen jaren, te laten neerkomen. 

Kijken wat van waarde blijkt. Wat blijft over als het stof is 

neergedaald?  

 

 
 

Ook mijn manier van geloven is veranderd. Voor zover dat voor mij al 

zo was, is geloven geen kader vol waarheden. Meer mezelf loslaten 

en proberen over te geven aan het mysterie. Geloven is leren hoe ik 

zelf in elkaar zit. Geloven gaat niet over anderen veroordelen, of jezelf 

beter voelen. Geloven in God gaat over groeien in liefde.  

Is een weg. 

Wonderlijk om te merken: onderweg neemt de last af en groeit de 

kracht. Waarom? Ik denk om iets over te houden. Je bent immers niet 

alleen. Er loopt iemand naast je of je ontmoet iemand die jouw kracht 

nodig heeft. 

En vergeet niet: alles wat je meeneemt is bestemd voor onderweg. 

Niets van onderweg heb je nodig voor het doel; dáár is alles in 

overvloed. 

 

Ik heb nog een lange weg te gaan, maar het is o zo fijn om dit gewoon 

te kunnen opschrijven. 

 

Een goede zomertijd gewenst voor u allemaal. 

Gert Scholten 
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Van de Pastor 
 

Zomer 2021 

Het gaat de goede kant op met het heropenen van de maatschappij, 

of misschien beter gezegd: van samenleving en daarin kerk. Er komt 

daarom ook meer ruimte om te zingen. De landelijke kerk adviseert 

kerken als ze met elkaar willen zingen dat te doen op praatniveau en 

dan van het slotlied twee coupletten uit volle borst te zingen. Dat is 

natuurlijk een goed bedoeld advies waar zeker serieus over nagedacht 

is. Ga er steeds maar weer aan staan om te moeten adviseren op een 

manier waar je iedereen in meekrijgt. Respect dus voor allen die zich 

over deze adviezen buigen. 

De vraag is hoe we dat pratend zingen dan voor ons zien. Moet u eens 

proberen lied 675 of psalm 150a op praatniveau te zingen. En hoe 

lang mogen die laatste twee coupletten dan zijn? Mag twee coupletten 

van acht regels wel, maar vier coupletten van vier regels dan niet? 

Laten we kiezen voor ‘de geest van de wet’. Daarom liever goed kijken 

en beoordelen wat verstandig is per zondag. Wilt u pratend 

meezingen, dan is die ruimte er. Daarnaast houden we ons ook nog 

aan de anderhalve metermaatregel en is er ruimte voor zo’n 20 

eredienst gangers. Daarvoor hoeft u zich niet aan te melden. 

 

 
 

Daarom is het goed om alvast aan te kondigen dat wij hopen en 

verwachten weer een normale startzondag te kunnen gaan houden. 

De eerste zondag van september. Daarvoor hebben we Kees 

Posthumus benaderd. U kent hem nog van twee eerdere diensten in 

onze kerk. Het thema van de startzondag is ‘Van U is de toekomst’. 

Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat 
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daarop volgt. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de 

toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. Ons voortbestaan, als 

individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf 

af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons 

gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te 

zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te 

accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat 

het goed komt.  

 

Na de dienst met Kees Posthumus is er koffie en daarna een gezellige 

maaltijd met elkaar. Daarvoor is het wel nodig om u op te geven. 

 

September is dus startmaand. Met een zondag waarop we met elkaar 

kunnen eten, vieren, en spelen. Echt een dag voor samen. Een 

overzichtelijk stuk kerkenwerk, qua tijdsbelasting en tijdsduur. Leuk 

om te doen. Het versterkt het gevoel van verbondenheid en maakt 

ons met elkaar tot een gemeente waar het goed toeven is. Kom over 

de brug van zal ik wel, of zal ik niet en meld je daarom aan! Want een 

goede start is het halve werk. 

 

Ventileren 

Dit berichtje heeft niets met de besmettingsdruk te maken, maar met 

mijn in vorig Contact opgeschreven gedachte of er nog wel wordt 

meegelezen, wordt meegedacht en of Contact en alle Vlogs en online 

diensten er nog toe doen. Krijg ik prompt een email van één van onze 

gemeenteleden die aangeeft al jaren niet meer in de kerk te komen, 

maar zich door de online meer verbonden voelt met de gemeente. 

Van zulke reacties word ik vrolijk en gelukkig. Zij maken mijn gang 

door het gemeenteleven licht en luchtig. Natuurlijk heb ik op de mail 

gereageerd, maar via dit bericht stuur ik er graag nog even een 

knipoog achter aan. En met dat andere oog knipper ik naar ons 

allemaal. 
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Zomertijd 

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen inloopochtenden.  

In augustus is pastor Gert vrij en is pastor Nicoline bereikbaar in geval 

van nood. 

 

 
 

 

 

 

Inloopochtend en afspraken 
 

Velen hebben het begrepen: 

u bent welkom. Tot mijn plezier merk 

ik dat u binnenkomt wandelen, elkaar 

spreekt en ook komt met concrete 

vragen. Fijn. U mag mij ook bellen of 

mailen als u een bezoek op prijs stelt. 

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.  

 

 

Pastor Gert 
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De Toekomst van de Kerk 
 

Toekomst van de kerk 

De voorbereidingsgroep ‘Toekomst van de kerk’ is bij elkaar gekomen, 

samen met Bernhard Vosselman van Kerkvitaal, het bureau dat ons 

begeleid in het komende proces. 

 

Na ons gesprek is dit het traject dat Kerkvitaal ons aanbiedt: 

 

Aanleiding:  

De Protestantse Gemeente van Andijk en Wervershoof is een kleine, 

warme gemeenschap. Het kerkelijke leven wordt grotendeels door 

een paar zeer draagkrachtige personen gedragen en georganiseerd. 

Nu binnenkort in ieder geval twee personen hun werkzaamheden 

stoppen, laat de kwetsbaarheid van de gemeenschap zich zien. De 

draagkracht van de gemeente is beperkt en wordt alsmaar kleiner. 

Aan de bestuurlijke eisen kan men steeds moeilijker voldoen. 

 

Probleem of ambitie 

De vraag is nu of de gemeenschap van allerhande ‘beheer en bestuur’ 

kan worden ontlast, zodat de nog overgebleven kostbare energie en 

aandacht aan de onderlinge verbondenheid en vitaliteit van de 

geloofsgemeenschap besteed kan worden. Er wordt hierbij concreet 

gedacht aan samengaan of samenwerken. Het onder voorwaarden 

overdragen van het kerkgebouw behoort ook tot de 

gespreksonderwerpen. Men staat open voor gesprekken met zowel 

kerkelijke als maatschappelijke organisaties. 

 

Opdracht 

Aan Kerkvitaal wordt gevraagd om te helpen bij de besluitvorming en 

inrichting van deze ‘reorganisatie’. We volgen daarbij de ‘BOB’-

methode (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming) 

 

1. Beeldvorming 

Allereerst brengen we de gemeente in kaart. Wat ‘is’ de gemeente? 

We proberen ook ontwikkelingen en trends door te trekken naar de 

nabije toekomst. In de beschrijving van de gemeente komt naar voren 

wat de gemeente ‘te vragen en te bieden heeft’ aan een eventuele 

samenwerkings- of fusiepartner.  

Onderdeel hiervan is ook dat er voldoende informatie beschikbaar is 

(of wordt gegeven) over de mogelijkheden van samenwerken tussen 
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en samengaan van kerkelijke gemeenten. De beeldvormingsfase 

brengt ‘het speelveld’ in kaart, tegelijk stimuleert het de 

bewustwording en zo mogelijk het urgentiebesef. ‘ 

 

2. Oordeelsvorming 

In deze fase gaan we op zoek naar wat de geloofsgemeenschap 

waardevol vindt en graag wil behouden. Aan de andere kant 

verkennen we ook datgene wat ‘opgeefbaar’ is. Door denkbeeldig 

langs de verschillende scenario’s en opties te gaan, proberen we te 

ontdekken welke voorkeuren er leven. Voorkeuren zijn mede 

gebaseerd op wat we belangrijk vinden.  

Aan de hand van wat kan en wat de geloofsgemeenschap graag wil, 

worden de eerste contacten gelegd met naburige gemeenten. Mogelijk 

dat de wensen en voorwaarden van hun zijde de mogelijkheden 

inperken. De oordeelvormingsfase brengt de belangen en wensen in 

kaart. Wat zien we het meeste zitten? Tegelijkertijd hangt het ook af 

van de mogelijkheden en kansen die zich voordoen in het contact met 

andere organisaties.  

 

 
 

3. Besluitvorming 

Alleen een ‘intern’ besluit kan vrij snel in de kerkenraad worden 

genomen als we met elkaar tot een gezamenlijke voorkeur zijn 

gekomen. Wanneer het besluit een overeenstemming of 

overeenkomst betreft met een partnergemeente dan zullen we dat 
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eerst moeten uitwerken. Aan de hand van de overeenstemming of 

overeenkomst kan dan het besluit worden genomen. 

Tijdens het traject wordt regelmatig de afstemming gezocht met de 

gemeenteleden. De beeldvormingsfase zal vooral informerend zijn, in 

de oordeelsvorming zal er meer interactie met de gemeenteleden zijn 

om tot een gedragen (en gewogen) oordeel te komen. Wanneer er 

naar een overeenkomst wordt gewerkt zal de gemeente op de hoogte 

worden gehouden van de vorderingen (én altijd over afwijkingen ten 

opzichte van de keuze in de oordeelsvorming), waarbij zo nodig 

conform de kerkordelijke aanwijzingen de gemeente ook de 

gelegenheid krijgt om formeel hun mening kenbaar te maken. 

 

Zoals ik al in het vorige nummer van Contact schreef, worden alle 

opmerkingen en ideeën uit gemeenteavonden en van de ‘werkgroep 

2030’ meegenomen. 

 

Namens de kerkenraad, Gert Scholten 

 

 

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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Van de Diaconie 
 

Collectes Diaconie 

  2 mei   €  5,00 

  9 mei   €10,00                         

16 mei   €  5,00 

23 mei   €57,50                   

30 mei   €43,00 

  6 juni  €19,25                           

13 juni   €  8,50                     

 
4 juli Kerk in Actie Diaconaat 

NL - actie vakantietas. Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op 

vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit 

te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke 

rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een 

ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke 

zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes 

uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de 

projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op: 

NL89 ABNA 0457 457 457  

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte Diaconaat juli 
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15 augustus Kerk in Actie zending Pakistan 

Versterk de kerk in Pakistan. Veel christenen in Pakistan voelen zich 

kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de 

laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben 

bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie 

bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk 

in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via 

internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en 

theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn 

het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training 

sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende 

kerk in Pakistan? Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via 

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte 

Zomerzending 

 

 
 

5 september Kerk in Actie Ghana 

Ghanese kerk helpt jongeren aan werk. Ghana heeft een jonge 

bevolking: meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. Ze zijn energiek 

en willen allemaal iets van hun leven maken. Vooral vanuit de 

afgelegen dorpen in het droge noorden van Ghana trekken veel 

jongeren naar de grote steden in het zuiden, op zoek naar werk. Een 
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deel heeft succes, maar een ander deel komt in moeilijkheden. De 

kerk in Noord-Ghana wil jongeren kansen bieden in hun eigen 

omgeving. Ieder jaar krijgen veertig jongeren daarom de kans om 

ondernemersvaardigheden en een praktisch vak te leren. Monica (21) 

leert nu het kappersvak. Priscilla (25) leert weven en wil later een 

eigen weverij beginnen. Elisha (24) wordt opgeleid als kleermaker. Hij 

wil later als kleermaker aan de slag in zijn eigen dorp en zelf ook 

mensen opleiden.  

⚫ Voor 200 euro wordt één jongere zes weken getraind in 

ondernemersvaardigheden 

⚫ Voor 200 euro krijgt één jongere begeleiding op zijn 

stageplek  

⚫ Voor 85 euro krijgt één jongere materiaal om zijn bedrijf te 

starten 

 

Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven. 

In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar 

school, maar zijn veel volwassenen nog analfabeet. De school was ver 

weg, ze moesten jong werken of ouders vonden onderwijs niet nuttig. 

De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven in hun 

eigen taal. James Neindow (24) geeft les in een van deze dorpen. Hij 

komt iedere dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem 

op hoe leergierig de mensen zijn. Waarom willen Suale en Mirjam zo 

graag leren lezen? Suale (32): “Dan kunnen mensen me niet zo 

makkelijk voor de gek houden.” Mirjam (27): “Ik wil de Bijbel lezen 

en leren over gezondheid.” Samen zijn we de kerk in actie: in 

Nederland en in Ghana. Helpt u mee, zodat de Ghanese kerk meer 

mensen kan leren lezen? Wat kan Kerk in Actie doen met uw bijdrage? 

⚫ 3,50 euro: een bijbel in eigen taal 

⚫ 17 euro: een schoolbord 

⚫ 250 euro: training nieuwe docenten 

 

Goede voorgangers opleiden in Noord-Ghana 

Het West-Afrikaanse land Ghana is overwegend christelijk, maar in 

het noorden zijn christenen in de minderheid. Daarom is het belangrijk 

dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel Bijbelkennis 

hebben, maar ook investeren in goede contacten tussen christenen en 

moslims. Het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt 

voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Veel 

voorgangers doen dit werk vrijwillig in afgelegen dorpen, waar 

mensen voor veel uitdagingen staan: de wegen zijn slecht, scholen 

ver weg, er is te weinig drinkwater. Daarom organiseert de kerk ook 
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alfabetiseringscursussen voor volwassenen en investeert de kerk in 

werkgelegenheid voor jongeren.  

 

⚫ Voor 25 euro wordt een voorganger met partner een 

weekend getraind in leiderschap.  

⚫ Voor 25 euro volgt een voorganger een seminar over 

christen-moslim relaties. 

⚫ Voor 65 euro wordt een lekenpredikant 4 zaterdagen 

getraind. 

 

U steunt dit project door geld over te maken op rekeningnummer: 

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

o.v.v. Collecte Werelddiaconaat september. 

 

 
 

 
Hulpverlening Westfriese Kerken 

 
Crisis? 

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

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

 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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‘Langs ’s Heren wegen’ 
 

Op weg van Bilthoven naar Utrecht wandelde ik in Maartensdijk langs 

een onopvallend bosperceeltje zonder duidelijke begrenzing maar met 

een toegangshek, geflankeerd door een tweetal dikke balken. En op 

die balken staat aan de ene kant ‘Verloren’ en aan de andere kant 

‘Kerkhof’, omlijst door de jaartallen 1874-1946. Hoe kan in 

hemelsnaam een kerkhof verloren raken, is de eerste vraag die bij je 

opkomt. Overigens blijken er in ons land meer plaatsen te zijn met 

een ‘Verloren Kerkhof’, zo leert naspeuring.  

Nu waren er eind achttiende eeuw in Maartensdijk twee Hervormde 

Kerken, die elk een begraafplaats exploiteerden, uitsluitend voor de 

eigen geloofsgemeenschap. En was je katholiek dan ging je naar een 

katholieke begraafplaats nabij het bisschoppelijke Utrecht. En dat ging 

zo in het hele land. Maar waar laat je in een verwereldlijkende 

samenleving dan bijvoorbeeld de zelfmoordenaars, zwervers, 

spiritusdrinkers en andersdenkenden zoals atheïsten. Nou niet bij de 

beminde gelovigen, volgens de kerken. En dus werd in de Begraafwet 

van 1869 van overheidswege bepaald dat in iedere gemeente op 

kerkelijke begraafplaatsen ook een algemeen gedeelte moet zijn, dan 

wel dat er een algemene begraafplaats moet komen.  
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Nu liep het in Maartensdijk niet zo storm met die andersgelovigen, 

maar dan toch… Na enige aandrang van de provincie kocht de 

plaatselijke overheid van Maartensdijk een stukje bosgrond van circa 

1600 m2 op een afgelegen plek aan een steeg op de grens met 

Bilthoven. Veel begrafenissen waren er niet. De veldwachter en de 

gemeentewerker brachten soms lichamen van zwervers en daklozen 

met een handkar naar deze laatste rustplaats. Zerken ontbreken, 

want te duur en wie gaat dat betalen! En daarom geven acht 

eikenbomen de plek aan waar de lichamen liggen van de Swiebertjes 

van de samenleving, zoals Betje Bitter, Bram Hommesbart en Dirk de 

Korstkop. Ze zijn alleen onder die bijnaam bekend of helemaal niet. 

Behalve dan Mordechai Kan, de Joodse onderduiker die op 16 februari 

1944 overleed. De familie waarbij hij was ondergedoken legde zijn 

lichaam eenvoudigweg langs de spoorlijn waarover ook de transporten 

naar concentratiekamp Westerbork gingen. Daar werd hij door de 

gemeente gevonden. Het stoffelijk overschot werd gekist en op een 

boerenwagen, getrokken door twee zwarte paarden, naar het Verloren 

Kerkhof vervoerd en aldaar begraven. Een onopvallende 

aardenverhoging omvat tegenwoordig de bijzondere, verstilde plek 

met de intrigerende naam Verloren Kerkhof. 

Wiebe de Bruin 

 

Orgelconcert Bonifaciuskerk 
 

 

Pieter Backerorgel 350 jaar 

Nieuws van het orgelfront, een bericht van de Stichting Pieter Backer 

Orgel. In 2020 konden we geen concerten organiseren. Dit jaar tot nu 

toe ook niet, maar we hopen dat er verder in het jaar weer e.e.a. 

mogelijk zal zijn. Wij willen u wel graag attenderen op het 350-jarig 

bestaan van het Pieter Backer orgel. Dit jaar, 2021, is het 350 jaar 

geleden, dat het Pieter Backer orgel in de Bonifaciuskerk werd 

gebouwd. Een jubileum dat wij niet voorbij willen laten gaan. Samen 

met onze muzikaal adviseur, Jos van Kooy ontstond het plan een 

concert te geven waarbij een vijftal concertanten, alle oud-leerlingen 

van Jos, die al eerder bij ons concerteerden, een afwisselend 

programma zullen uitvoeren, De jaren waarin er iets belangrijks met  

het Pieter Backer orgel gebeurde zullen daarbij een leidraad zijn. 
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Die jaren zijn:  

*1671 bouw van het orgel  

*1785 vervanging rugwerk door Bätz  

*1863 reparatie en wijziging door Van Dam  

*1966 restauratie borstwerk en wijzigen stemming door Flentrop 

*2000, algehele restauratie orgel door Flentrop. 

 

Deelnemende organisten zijn 

Ingeborg van Dokkum, Eeuwe Zijlstra, 

Iddo van der Giessen, Alexander de 

Bie en Evan Bogerd. Bovendien zal Jos 

van der Kooy een tweetal 

improvisaties laten horen. 

Het concert is 24 juli en begint om 

14.00 uur. Naar verwachting zal het 

ruim twee uur duren inclusief een 

flinke pauze. De toegang is €10,- 

inclusief een consumptie. 

Mogelijk bestaat er dan nog een limiet 

aan het aantal toeschouwers. Daarom 

is het vanaf 1 juni mogelijk om in te 

schrijven voor dit concert. Zijn er meer 

inschrijvingen dan plaatsen, dan zal er 

worden geloot.  

 

 

Inschrijven kan per e-mail naar orgel@bonifaciuskerkmedemblik.nl 

o.v.v. concert, naam en aantal personen. 

Naast dit concert is er op zaterdag 17 juni gelegenheid het Pieter 

Backer te bespelen. 

Dit kan van 10.00 uur tot 17.00 uur. Deze unieke gelegenheid is voor 

iedereen, jong, oud, geroutineerd of beginner. Neem gerust een 

neefje, broer of iemand anders mee die u daar een plezier mee doet. 

Aarzel niet, maar kom en speel! 

Opgave kan per e-mail naar orgel@bonifaciuskerkmedemblik.nl o.v.v 

spelen, naam en aantal personen. Ook kunt u een voorkeur vermelden 

voor wat betreft de tijd. 

Op de website www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/orgels/concerten 

zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het 

coronabeleid in relatie tot onze activiteiten. Datzelfde geldt voor 

eventuele concerten later in dit jaar. 

mailto:orgel@bonifaciuskerkmedemblik.nl
mailto:orgel@bonifaciuskerkmedemblik.nl
http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/orgels/concerten
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Zoals u wellicht weet hebben wij een aantal cd’s uitgegeven. Drie 

daarvan zijn op 17 en 24 juni tegen sterk gereduceerd tarief te koop. 

Het betreft een cd van Jos van der Kooy die in een muzikale reis door 

de eeuwen heen veel klanken van het orgel demonstreert  en twee 

cd’s van MinakoTsukatani, Whispering Winds met medewerking van 

Marian Jaspers-Fayer, fluit. Whispering Winds 2 met eveneens Marian 

Jaspers-Fayer en de hoboïste Pauline Oostenrijk. 

 

Met vriendelijke groet, Paul Stam, Rob van der Heijden, Johan Gootjes 

 

Stichting Pieter Backer Orgel, 

Bottelierstraat 20,  

1671JV Medemblik 

 

Startzondag 
 

Op zondag 5 september willen we met elkaar het nieuwe kerkelijke  

seizoen weer beginnen zoals we dat gewend zijn. 

 

Verhalenverteller Kees Posthumus neemt ons mee rond het jaarthema  

van de PKN: ‘Van U is de toekomst’. 

 

Daarna staat de koffie/thee klaar en we sluiten deze ochtend af met  

een gezamenlijke lunch. 

 

Voor de lunch moet u zich opgeven bij:  

Jan en Coby Gorter, tel: 0228-592957, e-mail: 

jangorter58@gmail.com 

 

 
  

mailto:jangorter58@gmail.com
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Leerhuis en Koffieochtend 
 

Leerhuis start weer 

We lezen iedere zondag uit de Bijbel. Maar wat weten wij er eigenlijk 

van? Waar gaat de bijbel over? Wie schreef hem? Hoe hangen de 

honderden Bijbelverhalen met elkaar samen? En wat is het verschil 

tussen de diverse (joodse en christelijke) bijbelversies?  

 

We proberen te begrijpen wat de bijbel is, hoe die heeft geleid tot 

talloze discussies die in de loop van de eeuwen en hoe het boek onze 

wereld beïnvloedt. 

 

We komen op donderdagavond bij elkaar in de Tuinkamer. Van 19.30 

uur tot 21:00 uur op 7 oktober, 4 november en 2 december. 

 

Thema en datums voor 2022 volgen in Contact en op onze site. 

 

Koffieochtend voor ouderen 

De koffieochtenden met en voor ouderen starten weer op de eerste 

woensdag van de maand in de 

Tuinkamer van 10:00 uur tot 12:00 uur. 

Onze ouderenpastor Nicoline zal deze 

ochtenden leiden. Er zal steeds een 

gespreksonderwerp zijn. Laagdrempelig 

d.m.v. een lied, een gedicht, een tekst 

of een artikel uit ‘Open Deur’. Voelt u 

zich vrij om zelf ook onderwerpen aan 

te dragen. 

 

De eerste ochtend zal zijn op woensdag 

8 september. 

 

 

Planten uit de Bijbel 
 

Kalmoes, je zou het maar zo ergens aan de waterkant kunnen vinden 

hier in Nederland, als je weet waar je op moet letten. Je ziet dat de 

kolven uit de zijkant van de rechtopstaande stengels lijken te steken. 

De planten vallen ook op door hun roodpaars gekleurde bladvoeten 

en de typische lekkere geur, die kenmerkend is voor kalmoes. 
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Vroeger werden aromatische grassen dagelijks gebruikt voor parfum, 

cosmetica en medisch gebruik. Niet alleen worden ze genoemd in 

oude Egyptische teksten, maar ook in de Bijbel worden aromatische 

grassen als kalmoes vermeldt. De Tartaren gebruikten het om hun 

drinkwater te zuiveren en aan het eind van de 16de eeuw komt het in 

groot aantal voor in Europese landen. Tegenwoordig wordt het soms 

toegevoegd aan allerlei kruidenbitters o.a. Sonnema Berenburg. 

 

Exodus 30 vers 22 t/m 24  

De Heer zei tegen Mozes: ‘Neem de fijnste specerijen: vijfhonderd 

sjekel dik vloeibare mirre, en half zoveel geurige kaneel, -

tweehonderdvijftig sjekel dus-, tweehonderdvijftig sjekel geurige 

kalmoes en vijfhonderd sjekel kassia en een hin olijfolie en bereid 

hieruit heilige zalfolie. 
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Pinkster Regenboogdienst 
 

Na ruim 5 maanden niet in de kerk te zijn geweest, kunnen we weer 

heen. Op tijd aanwezig zijn is belangrijk, want er mogen maar 20 

personen de dienst bijwonen. Gelukkig is er plek genoeg. Met 14 

kerkleden beleven we deze “live” uitvoering.  

 

 
 

Buiten is het somber, nat en koud. Binnen steekt Jan Gorter (onze 

koster) de gekleurde regenboogkaarsen aan. Thuis kan iedereen 

meekijken via kerkdienstgemist.nl. Matthijs Beverloo brengt de dienst 

vanaf het balkon in beeld. Hij heeft al veel ervaring opgedaan. Het is 

moeilijker dan je denkt! Soms blijft de Joystick hangen of gaat het 

Keyboard een eigen leven leiden. We boffen met Andrew en Nettie 

Orme. Het oplezen van de liederen in combinatie met het orgelspel 

klinkt heel mooi. Ze hebben thuis vast veel geoefend! Gert Scholten 

(onze voorganger) mag als enige met zijn welluidende stem enige 

liederen meezingen. Wat is er door Corona toch veel veranderd. 

Samen zingen en het “Onze Vader” opzeggen is verboden. Gert preekt 

o.a. over het feit, dat iedereen bij ons welkom is in De Kapel. Welke 

liefdes-taal je ook spreekt. Dat maakt ons niet uit. Er mag geen 

koffiegedronken worden, na afloop. Wel spreek ik met mondkapje op 

en op afstand een paar kerkleden. Wanneer wordt het weer 

“normaal”? 

 

Lies de Jong 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes Kerkrentmeesters 

  2 mei   €   5,- 

  9 mei   € 10,-                         

16 mei   €  5,-                        

23 mei   €  57,50                   

30 mei   €  43,- 

  6 juni  €  19,25                           

13 juni   €   8,50                     

 

 

Kerkdiensten 
 

Kerkdiensten voor de komende tijd 
 

De kerkdiensten zijn ook te volgen op kerkdienstgemist.nl 

     

 

  4 juli   Voorganger: Gert Scholten 

Heilig Avondmaal Organist: Dhr. Andrew Orme 

 

11 juli   Voorganger: Ds. Herrianne Allewijn 

   Organist: Dhr. Wim Broer 

 

18 juli   Voorganger: Mevr. Arja Kraal 

   Organist: Dhr. Andrew Orme 

 

25 juli    Voorganger: Nicoline Letteboer 

   Organist: Dhr. Heye Wubs 

 

  1 augustus  Voorganger: Nicoline Letteboer 

   Organist: Dhr. Chris Kooiman  

 

  8 augustus   Voorganger: Gert Scholten 

   Organist: Mevr. Christine Janssen  

 

15 augustus  Voorganger: Gert Scholten 

   Organist: Dhr. Chris Kooiman  
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22 augustus  Voorganger: Dhr. Koob Fredriks 

   Organist: Dhr. Wim Broer 

 

29 augustus  Voorganger: Nicoline Letteboer 

   Organist: ……………………………. 

 

  5 september  Voorganger: Gert Scholten 

Startzondag  Organist: Dhr. Andrew Orme 

 

12 september  Voorganger: Pastor Louise Kooiman 

   Organist: Dhr. Wim Broer 

 

 

Wat zingen doet 
 

Slak liep langs Mol, die zat te schrijven. 

‘Wat doe je?’ vroeg Slak. 

’Ik heb een lied geschreven voor de vogels’, zei Mol’ 

‘Over hoe mooi de wereld is. Wil je het horen?’ 

‘Graag’ zei Slak. Ze ging ervoor zitten 

Mol las de tekst voor. 

‘Best aardig’, zei Slak. 

‘Morgenochtend voeren we het uit’, zei Mol. 

‘Met het vogelkoor. Kom je luisteren?’ 

‘Natuurlijk’, zei Slak. Dat plezier wilde ze Mol wel doen. 

De volgende ochtend was Slak net op tijd. 

Mol stond voor de vogels met een tak in zijn poot. 

‘Een, twee, drie’, zei Mol. De vogels zongen het lied. 

Het klonk prachtig in de vroege ochtend. 

Alle andere dieren waren stil. Het hele bos was stil. 

Slak wist niet wat ze moest zeggen. 

‘Wat ongelooflijk mooi’, zei ze na een tijdje. 

‘Hoe kan dat? Het zijn precies dezelfde woorden  

die je gisteren voorlas! 

Maar het voelt heel anders vanbinnen. Rustiger. 

Alsof ik de woorden veel beter begrijp.’  

‘Dat is wat zingen doet’, zei Mol. 

‘Praten doe je vanuit je hoofd. 

En zingen vanuit je ziel.’ 

 
Iris Boter                                       Uit: Open Deur, juni 2021 
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Agenda 
 

5 september  Startzondag, zie blz 20 

7 september  Infoavond Cursus levensverhalen, zie blz. 26 

8 september  Koffie met gesprek in de tuinkamer, zie blz. 21 

6 oktober  Koffie met gesprek in de tuinkamer, zie blz. 21 

7 oktober  Leerhuis in de tuinkamer zie blz. 21 

4 november  Leerhuis in de tuinkamer zie blz. 21 

2 december   Leerhuis in de tuinkamer zie blz. 21 

 

 

Cursus Levensverhalen 
 

Cursus levensverhalen in woord en beeld 

Nieuwe cursus in De Kapel 

In het najaar hopen we in De Kapel te starten met een nieuwe cursus; 

‘Levensverhalen in woord en beeld’. Het doel van de cursus is om 

mensen te inspireren om een start te maken met hun levensverhaal. 

Daarnaast willen we samen levenservaringen delen. Door dit type 

activiteiten kan ‘onze kerk’ laten zien dat zij meer is dan een gebouw 

waar op zondagmorgen een dienst gehouden wordt. Aspecten van 

leefbaarheid, sociale cohesie, helpen om in beeld te krijgen wat er in 

een dorp speelt en leeft. En daarmee kunnen we onze rol als solidaire 

geloofsgemeenschap vervullen.  
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Waardevolle herinneringen 

Het leven is vol waardevolle ervaringen die we vast willen houden. 

Zonde om die te verliezen. Veel van onze dierbare herinneringen 

zitten in ons hoofd of in schriftjes, foto’s, dia’s, brieven, boeken, 

documenten en digitale archieven. Soms willen we opruimen maar 

vaak kunnen we onze spullen nog niet loslaten, want we willen er nog 

iets mee! 

 

Van verhaaltjes tot levensverhaal 

In de cursus proberen we je een beetje te helpen om ervaringen, 

gedachten, woorden en beelden bij je los te weken. En zo ontstaan er 

waarschijnlijk spontaan losse verhaaltjes die je verrast weet her te 

beleven. En voor je het weet, rijgen de verhaaltjes zich als een ketting 

tot prachtige, leuke, maar soms ook ontroerende levensverhalen. En 

dan is het fijn om in dit proces een beetje te leunen op ervaringen van 

anderen, die daar al langer mee bezig zijn. Zij kunnen je wellicht 

helpen in je boeiende zoektocht naar jouw levensverhalen.  

 

Schrijven ruimt op 

Veel nog niet opgeruimde spullen kunnen de feitelijke basis vormen 

voor verhaaltjes.  Om te schrijven moet je ordenen. Je kijkt terug en 

beziet je leven met andere ogen. En als je ‘alles op een rijtje zet’ krijg 

je soms nieuwe inzichten.  Soms snap je dan dingen opeens veel 

beter. Maar het belangrijkste is dat schrijven en tekenen je leefplezier 

kunnen bieden. Want schrijven en tekenen is leuk, en het ruimt op, 

zeker in je hoofd.  

 

Informatieavond 7 september 2021  

Op dinsdag 7 september 2021 zullen Ineke Ruiter en Roel Doef in De 

Kapel een toelichting geven over de te houden cursus ‘Levensverhalen 

in woord en beeld’. Vanaf 19.15 uur staan de koffie en de thee klaar. 

We starten om 19.30 uur en het programma duurt tot 21.30 uur.  

 

Voor nadere informatie: 

Roel Doef  r.doef@quicknet.nl  06-37649695 

Ineke Ruiter ineke@iktekenervoor.com  06-20470378 

  

mailto:r.doef@quicknet.nl
mailto:ineke@iktekenervoor.com
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Gedicht 
 

 
Woorden 

Als er maar woorden zijn, 

woorden zo warm, 

woorden zo koesterend, 

 

woorden zo herbergzaam 

dat je er duurzaam 

in kunt wonen. 

 

Woorden die dragen, 

woorden die voeden, 

dak boven het hoofd. 

 

Als er maar woorden zijn, 

jaar en dag, 

eeuw na eeuw van kracht. 

 
Hans Bouma 
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Verjaardagen 
 

25 juni   Mevr. A. van Zanten-Naastepad geb.1946 

   Rikkert 10 

   1619 AR ANDIJK 

 

  3 juli   Dhr. W.H. de Bruin   geb.1948 

   Viskuil 56 

   1619 AV ANDIJK 

 

  8 juli   Mevr. M. Bakker-Groot  geb.1945 

   Het Voert 72 

   1613 KL GROOTEBROEK 

 

11 juli   Dhr. M. Beverloo    geb.1943 

   Buttervin 8 

   1619 DD ANDIJK 

 

14 juli   Dhr. J. Gorter    geb.1950 

   Knokkel 89 

   1619 AW ANDIJK    

 

15 juli   Mevr. C. van Zwol   geb.1921 

   Sorghvlietlaan 6G 

   1619 XB ANDIJK 

 

20 juli   Dhr. A. Orme    geb. 1946 

   Hoekland 20 

   1602 MX ENKHUIZEN 

 

24 juli   Mevr. G.L. Burger-Klaver  geb.1938 

   Kleingouw 44 

   1619 CC ANDIJK 

 

26 juli   Mevr. N. Orme   geb. 1944 

   Hoekland 20 

   1602 MX ENKHUIZEN 

 

  4 augustus  Dhr. A.A. van Zanten  geb.1941 

   Rikkert 10 

   1619 AR ANDIJK 
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15 augustus  Dhr. A. Burger   geb.1940 

   Kleingouw 44 

   1619 CC  ANDIJK 

 

22 augustus  Mevr. A.S. de Greeuw-de Vries geb.1945 

   Dijkweg 80 

   1619 HD ANDIJK 

 

28 augustus  Mevr. M. Remijnse-Visser  geb.1945 

   Landstraat 30 

   1619 EZ ANDIJK 

 

  1 september  Dhr. J.A. Gerritsen   geb.1949 

   Jochems 46 

   1693 HT WERVERSHOOF 

 

 

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 Drs. 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   vacant 

 

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 

 

 

 


