Liefde is licht, sterk, wijs en ze is groter dan de dood.
Willeke Alberti uit: ‘Inspiratie in jezelf’
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Voorwoord
Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede,
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
tekst: Huub Oosterhuis
Kopij voor de volgende uitgave
graag inleveren t/m donderdag 18 november 2021
jangorter58@gmail.com
Redactie: Ronald Dijkstra, Hein van Dokkum, Jan en Coby Gorter
3

Meditatie
Herfst
De blaren vallen, vallen als van ver,
Als welkten in de hemel verre tuinen;
Ze vallen met ontkennende gebaren.
En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in alle.
Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
Oneindig teder in zijn handen op.
Rainer Maria Rilke, vertaald door Piet Thomas.

Het is herfst. Ik fietste door de Polder. Het was grijs, het miezerde en
er stond een stevige wind die bladeren over de weg waaide. En ik
kreeg een soort vrolijk gevoel.
Ik word meestal blij van regen en wind.
We leven met de seizoenen en elk seizoen heeft zijn eigen bekoring.
Ik houd van alle seizoenen. Maar de herfst heeft iets speciaals. Ik ken
mensen die moeite hebben met de overgang van het ene naar het
andere seizoen. Voorjaar- of najaarsdepressie, tijd van verwarring en
somberheid. Speelt dat in de herfst nog meer dan in het voorjaar?
De herfst is voor velen het seizoen van de weemoed. En dat gevoel
ligt tegen somberheid aan. Bladeren die vallen – Wij allen vallen
(Rilke): het beeld van vergankelijkheid.
De natuur spiegelt ons eigen leven, en ons levensgevoel: we worden
bepaald bij de eindigheid van alles. U vindt de tekst in het liedboek op
bladzijde 1194. Ik vind die weemoedigheid op een bepaalde manier
aangenaam. Allemaal persoonlijk natuurlijk.
De een geniet ervan, de ander gruwt ervan; je kunt er ook in zwelgen,
in weemoed en melancholie, zoals je je kunt wentelen in
zelfmedelijden.
In de kerk ligt de Bijbel opengeslagen. Iedere zondag weer, al
eeuwenlang.
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Woord van God. Klinkt dat anders, dan mensenwoorden.
Met meer gezag?
Of juist, in deze tijden, met steeds minder? U mag het zeggen.
Maar in de kerk spreekt de Bijbel mee.
Heeft dat oude boek dan iets te zeggen over herfst?

Ach, zo direct gaat dat niet. De bijbel is in een ander klimaat ontstaan,
letterlijk en figuurlijk. Maar in de bijbel gaat het telkens over niets
anders dan het leven van mensen, hier op aarde, in en door de tijden
heen. Met woorden die ieder mens kunnen aanspreken; daar hoef je
zelfs niet gelovig voor te zijn, of christelijk.
Het leven is zoals het is. De kringloop van de tijd, de seizoenen die
verglijden en weerkeren. Ja, maar ook het besef dat je er goed aan
doet ieder moment in de tijd op eigen waarde te schatten – ieder
seizoen. Dat vermogen heeft God de mens geschonken. Een gevoel
dat we vooral in Prediker lezen. Er is een tijd om te lachen en een tijd
om te huilen. De wijsheid is dat je het onderscheid weet te maken. En
het moment het volle pond geeft. De aandacht die het verdient. Leven
in het moment? Ja, want ieder moment is een van God gegeven
mogelijkheid. Probeer ieder moment, ieder seizoen, op eigen waarde
te schatten. Zoiets zegt Prediker.
Als je dat probeert te doen met de herfst, dan kun je misschien zeggen
dat de herfst het jaargetijde is van balans opmaken, de tijd van de
oogst, van de vruchten die een heel seizoen hebben gerijpt.
De seizoenen weerspiegelen ook de verschillende fasen in een
mensenleven.
In de herfst, als de schaduwen langer worden, als het daglicht minder
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fel is, als het tempo minder wordt, is het tijd om terug te zien, de
balans op te maken, te wegen, te wikken en te wegen – op waarde
schatten.
Eén van de haiku’s – een Japanse vorm van dichtkunst met een
verborgen waarheid – luidt:
Herfstbladeren tonen
zonder ’t bladgroen van hun jeugd
hun ware kleuren
In de herfst komt het ware aan het licht.
De bladeren verkleuren, waardoor hun nervenstructuur des te beter
uitkomt.
Herfst. Je verzamelt herinneringen, wijsheden, ervaringen. Het is
gerijpt, zoals goede wijn. Het heeft een eigen kleur gekregen, het
platina van de tijd.
Wie de balans opmaakt, selecteert.
Wat van waarde is, echt van waarde blijft over.
De rest mag weg. Het meeste. Je kunt zonder het meeste.
Wij zijn een deel
Van een groter geheel
Wij vallen als bladeren
En de wind neemt ons mee(1
‘Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
Oneindig teder in zijn handen op.’
Pastor Gert
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(uit het lied van de Prediker, Stef Bos)

Van de Pastor
Wat hadden we een leuke startzondag!
Ik had een ‘eindelijk weer’ gevoel. Er waren – naar verhouding en met
de gepaste afstand – redelijk veel gemeenteleden gekomen. We
hebben gezongen, gebeden.
Koffie met elkaar gedronken en bijgepraat. En met een wat kleinere
groep vervolgens gegeten. Kees Posthumus heeft twee verhalen
verteld. Het verhaal over Jona bevatte ook een meezinger. Wat kan
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Kees toch goed de oude verhalen op een vrolijke – én tot nadenken
stemmende – manier verbinden met thema’s van nu.
Er zat weer leven in, zeg maar. Hoe fijn en mooi al onze onlinediensten ook waren en zijn, er kan niets tegen vieren met elkaar,
elkaar ontmoeten. En weer het ‘sacrament
van het koffiedrinken’ beleven.
Naast de vreugde kwam daarbij ook meteen een licht verontrust
gevoel bovendrijven. ‘Dit is de laatste startzondag met Jan en Coby’,
dacht ik. Hoe gaan we dat straks doen? Ons (de Kerkenraad) plan is
om komend jaar een vacature te stellen voor een nieuwe koster. Wij
hopen dat het ons gaat lukken om iemand te vinden. Maar een tweede
Jan en Coby vinden we nooit. Want Jan is niet zomaar koster. Hij is
ouderling. Hij denkt mee over activiteiten voor onze gemeente. Jan
en ik hebben de filmavonden, gekoppeld aan een thema,
georganiseerd. De avonden met Kees Posthumus, Kees van der
Zwaard. Zangmiddagen. Noem maar op. Deze activiteiten wil ik heel
graag voortzetten, maar daarvoor is echt ook hulp vanuit de
gemeente gewenst. Ook een punt van aandacht als we onze plannen
voor de Toekomst concreet gaan maken.
‘Steek je daar nog tijd in?’, vragen niet-kerkelijke vrienden nog
weleens. De kerk?
Daar is toch geen toekomst voor? Aflopende zaak.
Tja. Die sombere gedachten heb ik natuurlijk ook wel eens. Maar
meestal niet. Er zijn juist volop kansen en nieuwe mogelijkheden. Je
moet ze wel zien.
Vrolijk werd ik van een boekje – gelezen in de vakantie – van Frank
Bosman. Hij schreef een essay om de kwijnende gemeenschap van
religieuzen een hart onder de riem te steken. ‘Jullie lijken wel gek, om
in deze moderne tijden volop mogelijkheden voor zelfontplooiing te
kiezen voor een leven in gehoorzaamheid en van gedwongen
armoede, celibaat en gemeenschap. Maar dat wereldvreemde is
precies je kracht. Blijf lekker gek, zorg dat de vlam van de dwaasheid
niet dooft’, is zijn montere boodschap. Want alleen zo blijf je getuigen
van de Koning der dwazen, Christus zelf.
Zijn essay is een lekker kort en dwars pleidooi. Bosman maakt een
snel rondje langs de vele dwazen in Bijbel (de profeten, Jezus) en
traditie. Van een profeet die met een hoer moet trouwen (Hosea) of
een collega die zijn eten moet koken op koeienstront (Ezechiël) tot
een koning die op een ezel rijdt. “Jezus is de anti-koning, of beter nog,
de omgekeerde koning, een man verkleed als koning op een
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tweeduizend jaar oude carnavalszondag” (p. 70). Het carnaval is
overigens nooit ver weg in dit vrolijke essay.
Hij eindigt zo:
“De religieuze gemeenschap laat zien dat er een ander soort leven
nodig is. Een leven dat niet gericht is op economische groeimodellen,
gelikte reclamecampagnes of winstmaximalisatie. De arme religieus
steekt een beleefde doch duidelijke middelvinger op naar een
maatschappij die elke relatie in geld wil uitdrukken omdat ze anders
letterlijk niet meer in staat is ergens de waarde van te begrijpen. De
religieus heeft daarom ook niets te verliezen (…) Hij is vrij, vrij om te
zijn wie hij is” (p. 121). Lekker puh.
(Frank G. Bosman, De eeuwige nar. De toekomst van het religieus
gemeenschapsleven, Berne Media 2021, 126 blz., € 14,50)
Aanbevolen! Het boekje gaat over religieuze gemeenschappen, maar
je kunt er evengoed een mooie boodschap voor onze kerk uithalen.

Toekomst van De Kapel en jongeren
Het gesprek over de toekomst van onze Kapel gaat verder, dit nieuwe
seizoen. Als er concrete plannen zijn hoort u dat uiteraard. Zowel in
Contact als op de website. Zie het vorige nummer van Contact voor
de route die we denken af te gaan leggen.
Wij hebben een groep waarin zo ongeveer alle leeftijdscategorieën zijn
vertegenwoordigd. Helaas ontbreekt de groep van de twintigers.
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En dan wil ik die groep ruim zien: tieners, twintigers en dertigers.
Ik zou het erg fijn vinden als er ook uit deze groep feedback gaat
komen op onze plannen. Ik stuur binnenkort een mail naar – mij
bekende – ‘twintigers’ met de vraag of zijn bereid zijn om mee te
denken. Dat kan op verschillende manieren. Het is niet nodig (mag
wel, uiteraard) om fysiek aanwezig te zijn op vergaderingen. We
kunnen online overleggen, via de mail, of… noem maar op. Zolang er
maar inbreng is.
Als u dit leest en u kent iemand uit deze categorie: wijs hem of haar
erop.
En als je dit zelf leest en je bent ‘twintiger’: laat weten of je af en toe
mee wilt denken. Ik hoor graag van je.
Pastor Gert

Inloopochtend en afspraken
Velen hebben het begrepen:
u bent welkom. Tot mijn plezier merk
ik dat u binnenkomt wandelen, elkaar
spreekt en ook komt met concrete
vragen. Fijn. U mag mij ook bellen of
mailen als u een bezoek op prijs stelt.
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Pastor Gert
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Gedachteniszondag op 7 november
Zondag 7 november gedenken we de gemeenteleden die zijn
overleden in het afgelopen kerkelijk jaar. Zoals u weet is dat de
periode van Advent tot Advent.
Dus eigenlijk zou dat zondag 21 november moeten zijn. Omdat ik
graag zelf deze dienst leid en de 21e in Den Helder voorga, hebben we
voor 7 november gekozen.
Ik vond een eenvoudig maar veelzeggend gedichtje, speciaal voor
deze dag geschreven, van Paul Vlaar, Vlootaalmoezenier:
Het leven is een puzzel,
met vele stukjes bij elkaar.
Er komen er steeds meer bij,
de puzzel groeit ieder jaar.
Maar van de levenspuzzel
raak je soms een stukje kwijt.
Een mens die je moet missen,
groot is de verslagenheid.
Als wij blijven vertellen
in een dankbare herinnering,
dan vullen onze verhalen
de ontbrekende stukjes in.
Paul Vlaar
Aan de gedachtenisdienst
Annemarie Fluitman.

wordt
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medewerking

verleend

door

We gedenken
Maria Barbara Scholten-Bakkes
Overleden op 31 december 2020 op de leeftijd van 83 jaar
Leonora Willemina Veltman-Moriën
Overleden op 19 januari 2021 op de leeftijd van 78 jaar
Adriaan de Blank
Overleden op 25 augustus 2021 op de leeftijd van 79 jaar

Gedenken
Is een naam noemen
in dankbaarheid
in pijn
is omzien naar wat was
of wat had kunnen zijn
is zien hoe de tijd vergleden is
sinds die dag
dat uur
is anders in het leven staan
is stilstaan en weer verder gaan
hopen
op lange duur.
Heleen Pasma
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Vervoer naar de kerk
Er zijn mensen die, vanwege uiteenlopende redenen
niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor hen
is er de mogelijkheid om van en naar de kerk gebracht
te worden. Mensen die hiervan gebruik willen maken
en degenen die zich aanbieden om het vervoer op zich te nemen,
kunnen zich wenden tot de coördinator van het kerkvervoer:
Anne van Zanten tel: 591201
Parkeren is zondag mogelijk op de parkeerplaats van Pop Vriend.

Van de Diaconie
Collectes Diaconie
20 juni
27 juni
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 augustus
8 augustus
15 aug ustus
22 augustus
29 aug ustus
5 sept

€14,€18,85
€11,25
€10,55
€ 7,75
€16,€ 9,50
€12,75
€11,20
€12,30
€14,75
€21,75

26 september Kerk in Actie, Vredesweek
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen. Joodse en Palestijnse
kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog
en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse
leven komen ze elkaar bijna niet tegen. Het Rossing Center wil
kinderen met elkaar in contact brengen. Kinderen van Joodse en
Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs
over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de
klas over hun leven, geloof, hobby’s en school. Zo leren ze elkaar
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kennen
en
met
elkaar
omgaan.
Belangrijk voor de kinderen zelf, maar
ook voor de hele samenleving. Het geeft
hoop voor de toekomst! Met uw bijdrage
steunt u het zendingswerk van Kerk in
Actie in Israël/Palestina en wereldwijd.
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
Israël/Palestina.

17 oktober Kerk in Actie, Wereldvoedseldag
Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen. Samen zijn we
de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd
van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd
verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom
zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de
kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op
een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen
armoede en onderdrukking.
Klein maar krachtig. Dat typeert
de Lutherse Broederkerk in het
droge Noord-Kameroen in WestAfrika. In een gebied zo groot als
Nederland
komen
250.000
christen samen in 1.300 kerken.
Ze spreken vijftien verschillende
lokale talen. De meeste kerken
worden geleid door voorgangers
zonder opleiding.
De Lutherse Broederkerk wil de
boerengemeenschap
houvast
bieden, in materieel én in
geestelijk opzicht. De kerk traint
de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en
boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig
studenten ieder jaar een theologische onderwijs volgen, om opgeleid
te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt
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in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300
voorgangers opgeleid. Met kan deze kerk doen met uw steun?
● Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro.
● Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst,
kost 105 euro.
● Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden
kost 2.000 euro.
De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij
het thema Versterk de kerk, waar onze gemeente zich dit jaar voor
inzet.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.
Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in
Actie
o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Kameroen.
3 november, Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Dankdag. Indonesië Kerk versterkt positie van boeren. Om als boer te
leven in Zuid-Sumatra is niet eenvoudig. Veel boeren zijn arm en
conflicten over land komen veel voor. Yabima leert boeren om voor
hun rechten op te komen en hoe ze zo kunnen verbouwen dat hun
land gezond blijft en de opbrengst van de gewassen toeneemt.
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Sommigen boeren wonen op grond waar de overheid hen graag ziet
vertrekken, zodat grote bedrijven zich hier kunnen vestigen. Ze biedt
weinig publieke voorzieningen om zo de boeren te ontmoedigen in de
regio te blijven. Anderen zijn arm, omdat hun grond te weinig
oplevert. Yabima helpt kleine boerengroepen: ze biedt technische
ondersteuning bij (ecologische) landbouwmethodieken; ze helpt hen
spaar- en kredietgroepen op te zetten, zodat ze kunnen investeren in
nieuwe zaden of karretjes waarop ze hun producten kunnen verkopen.
Daarnaast is Yabima begonnen met het opzetten van activiteiten voor
mensen met verschillende religies en etnische achtergronden.
Het aantal conflicten in hun regio is de laatste jaren toegenomen en
graag wil Yabima van hun grote netwerk en goede naam gebruik
maken om een tegenbeweging te starten. “Zuid-Sumatra is een huis
voor iedereen.” Yabima begeleidt ruim 40 groepen met ieder 15 tot
20 leden. Yabima is een stichting van de christelijke kerk van zuidelijk
Sumatra. Die kerk (de GKSBS) ontstond onder arme Javaanse
transmigranten. Zij verhuisden van het overbevolkte Java naar
Sumatra, vaak gedwongen door de overheid. Deze Javaanse boeren
leiden een moeilijk bestaan. Als landverhuizers krijgen zij meestal
woeste grond toegewezen, die ze zelf moeten ontginnen. Yabima
geeft hun daarbij de noodzakelijke hulp. Zij ondersteunen boeren in
Air Sugihan, een moerasgebied in Zuid-Sumatra. Sinds 2011 heeft de
GKSBS een uitgezonden medewerkster, Henriëtte Nieuwenhuis, die
het diaconale werk van deze kerk verder helpt ontwikkelen.
In de komende periode wil Yabima zich vooral richten op het
verbinden van de boeren en degenen die hun producten afnemen.
Momenteel moeten de boeren hun producten aan tussenpersonen
verkopen die er vervolgens mee naar de stad gaan. Deze
tussenhandelaren geven de boeren vaak maar weinig geld voor hun
producten. Als de boeren direct aan grote klanten zouden kunnen
verkopen (ziekenhuizen, bedrijven, etc.) zouden ze een betere prijs
voor hun goederen ontvangen. Om die reden is het zaak dat de boeren
een coöperatie vormen, die een erkende juridische status krijgt en
vervolgens deze coöperatie direct aan de klanten wordt gelinkt. Om
dit te bereiken is veel nodig. Niet alleen zal de kwaliteit en
duurzaamheid van de producten omhoog moeten, ook moeten de
consumenten bewust gemaakt worden van de voordelen van het
afnemen van producten via een coöperatie. Om die reden verzorgt
Yabima workshops aan potentiële afnemers van de producten van de
boerencoöperatie
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Maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Collecte werelddiaconaat oktober
7 november, Kerk in Actie
Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen. Veel vrouwen in Guatemala
krijgen te maken met discriminatie en huiselijk geweld, zeker als ze
tot een inheemse groep behoren. Het opleidingscentrum Cedepca
helpt deze vrouwen weerbaar te worden en ook in de kerk hun stem
te laten horen. Vrouwen kunnen (bijbel)cursussen volgen over
eigenwaarde en inspirerend leiderschap. Ze leren trots zijn op zichzelf
en durven de bevrijdende kracht van het Evangelie uit te dragen:
geweld en onrecht tegen vrouwen moet stoppen.

Kerk in Actie ondersteunt de volgende cursussen:
• Het Tamar-project leert 20 jonge Maya-vrouwen hun rechten
en hoe te handelen bij (seksueel) geweld (n.a.v. verhaal in 2
Samuel 13). Zij komen vier weekenden bij elkaar.
• Het José-project leert 20 jonge Maya-mannen hoe ze op een
gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan. Ook
leren ze welke wetten er zijn om vrouwen te beschermen
tegen geweld.
Bijbellezen in eigen context geeft 30 mannen en vrouwen de kans om
nieuwe inzichten op te doen, zich te bevrijden van oude
geloofsbeelden die vrouwen onderdrukken en verandering in gezin,
16

kerk en samenleving teweeg te brengen. De deelnemers volgen een
4-daagse cursus.
Stem van onderdrukte vrouwen laten horen
De organisatie vraagt zowel online als offline aandacht voor geweld
tegen vrouwen en voor gelijkheid tussen man en vrouw. Tijdens de
jaarlijkse Internationale Dag tegen het Geweld (op 25 november)
gaan vrouwen de straat op om het probleem breed onder de aandacht
te brengen in Guatemala. Vrouwen worden ondersteund om juridische
of medische hulp te vinden na huiselijk of seksueel geweld. Veel
vrouwen die de cursussen volgen, blijven zich als vrijwilligster inzetten
voor de organisatie.
Spiraal van geweld doorbreken
Cedepca werd in 1986 opgericht. Het is de Spaanse afkorting van
Evangelisch Centrum voor Pastorale Studies in Centraal Amerika.
Guatemala is getraumatiseerd door de 36-jarige burgeroorlog,
waarbij 240.000 mensen omkwamen. Soldaten zetten geweld in tegen
vrouwen en hun gezinnen als onderdrukkingsmiddel. Officieel
eindigde de oorlog in 1996, maar voor vrouwen is er weinig
veranderd, omdat er nog steeds veel (huiselijk) geweld is. Daarom is
het werk van Cedepca nog steeds actueel en nodig en inmiddels ook
uitgebreid naar omringende landen, zoals Nicaragua en Costa Rica.
Maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Collecte najaarszending Guatemala
28 november, Kerk in Actie
Moldavië. In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel
kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar
het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in
alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze
nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral
de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de
seks- en drugsindustrie.
Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de handen
ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven. De
kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn
in kerken. Ze krijgen er volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd
en hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten en zijn er creatieve
activiteiten onder leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken
deze kinderen voor het eerst wat
17

het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een
ervaring voor de rest van
hun leven.

Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra waar 1.400 kinderen
opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na
schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen
tussen 6 en 15 jaar.
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. het
projectnummer 'W 013830' Hartelijk dank!
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Vergaderingsverslag diaconie en steunfonds
op 30 augustus 2021
Aanwezig: De heer H. Hoogervorst, de heer G. Kooiman en mevrouw
I. van der Wal
Behandelde punten:
1. Punten van de Rentmeester:
Pachtland aan de Vereweg te Oostwoud, ingestemd met
drainage voorstel zoals dat er nu ligt kosten komen voor
rekening van pachter, mocht de pachtovereenkomst niet
verlengd worden dan zal er verrekening plaatsvinden.
2. Op 5 juli 2021 hebben de heer H. Hoogevorst en mevrouw I.
van der Wal de jaarvergadering van de Stichting Hulpverlening
West-Friese Kerken bijgewoond.
3. Evangelische gemeente De Weg uit Grootebroek is toegereden.
4. Er zijn vele bedankbetuiging voor steun binnengekomen o.a.
van Stichting VPSG, Father Bayo, Lilianafonds, stichting
vrienden van Lindendael, stichting Leergeld en Hospice
Dignitas.
5. Verder is de jaarrekening van de Diaconie en Steunfonds
doorgenomen en goedgekeurd. Deze ligt voor leden te inzage
op het secretariaat. De ANBI-vermelding is te vinden op de site
van onze Kerkgemeenschap.
6. Bericht
van
de
bank
ontvangen
inzake
wijziging
contactpersoon. Negatieve rente op bankrekeningen vanaf 1
juli 2021 0,5%. Lei verklaring i.v.m. belegging deel van de
gelden is nog niet geregeld, de heer H. Hoogervorst heeft
hiervoor toestemming van het bestuur nodig. Deze procedure
loopt nog.
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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

Verjaardagen
Verjaardagen oudere gemeenteleden
18 september

Dhr. A.M. Hartemink
Knoe 11
1693 PD Onderdijk

geb. 1953

29 september

Mevr. M. Santema-Boelens
Knokkel 58
1619 AV Andijk

geb. 1949

30 september

Mevr. A. Mantel-Heemsbergen
Sorghvlietlaan 162
1619 XZ Andijk

geb. 1934

6 oktober

Mevr. G.C. v. Deventer-Damsteeg geb. 1937
Simon Koopmanstraat 2b
1693 BG Wervershoof

7 oktober

Mevr. C. de Blank-Holland
Dijkweg 100
1619 HE Andijk
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geb. 1942

10 oktober

Mevr. M. Hak–Kay
Sorghvlietlaan 148
1619 XZ Andijk

geb. 1929

12 oktober

Mevr. N. Wijdenes-de Ruiter
Sorghvlietlaan 68
1619 XC Andijk

geb. 1931

15 oktober

Dhr. J.L. van de Gruiter
Dijkweg 294
1619 JG Andijk

geb. 1937

15 oktober

Mevr. J. van Gelder
Slotlaan 62
1693 KT Wervershoof

geb. 1954

17 oktober

Mevr. A Derix-Wensink
Rose Luisantestr. 18
1619 VG Andijk

geb. 1951

22 oktober

Dhr. G. de Jong
De Vooruitgang 23
1693 DT Wervershoof

geb. 1946

4 november

Mevr. L. van Dokkum-Kooiman
Bijkert 1
1602 HK Enkhuizen

geb. 1955

8 november

Mevr. E. Raven-Singer
De Gouw 2 K 19
1693 DC Wervershoof

geb. 1939

16 november

Dhr. P.H. Vriend
Molenweg 45
1619 EV Andijk

geb. 1943

23 november

Mevr. A. Dekker–v.d. Blonk
Knokkel 10
1619 AW Andijk

geb. 1948
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Leerhuis en Koffieochtend
Leerhuis
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.
Het nieuwe thema voor 2022 zal gaan over Groene theologie. Over
duurzaamheid en over omgaan met de schepping. Wat doen wij
eigenlijk in onze eigen gemeente met dit thema? Vanuit de Bijbel en
de christelijke traditie leren we steeds dat de mens centraal staat.
Maar is dit wel zo? Groene theologen (om ze maar even zo te noemen)
stellen dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de
schepping.
Tijdens de leerhuisavonden wil ik dit thema voorzien van theologische
verdieping en inkadering. Om het thema kerk/geloof en duurzaamheid
uit de sfeer van goedbedoelde en sympathieke acties te krijgen en de
verbinding te maken met bronnen uit de eigen christelijke
traditie. Inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat kerk en
duurzaamheid geen hobby is van een aantal met het milieu begane
kerkleden, maar geworteld is in het hart van het christelijk geloof.
De komende maanden zal ik het thema verder uitwerken. U hoort er
meer van! En uiteraard: als u ideeën heeft of wensen, dan hoor ik dat
graag van u.
Koffieochtend voor ouderen
De koffieochtenden met en voor ouderen zijn weer
gestart. Iedere 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
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tekst of een artikel uit ‘Open Deur’. Voelt u zich vrij om zelf ook
onderwerpen aan te dragen.
Pastor Gert

Planten uit de Bijbel
Linze is het zaad van de linzeplant, een peulvrucht. Kleine witte, bleek
paarse of gele bloemen brengen peulen voort, waarin twee ronde
platte erwten (linzen) te vinden zijn die men laat drogen. Linzen
komen voor in allerlei kleuren en groottes: bruin, geel, oranje, rood,
groen en alle tinten daartussen. Al die varianten hebben subtiele
smaakverschillen.
Genesis 25 27 t/m 34
Toen de jongens opgegroeid
waren,
werd
Esau
een
uitstekend jager, iemand die
altijd buiten was, terwijl Jakob
een rustig man was, die het
liefst bij de tenten bleef. Isaak
was zeer op Esau gesteld want
hij at graag wildbraad, maar
Rebekka hield meer van Jakob.
Eens was Jakob aan het koken
toen Esau uitgeput thuiskwam
van de jacht. Gauw, geef me wat
van
dat rode dat je daar kookt, ik
ben doodmoe, zei Esau tegen
Jakob. (Daarom wordt hij ook
wel Edo genoemd.) Pas als jij me
je eerstgeboorterecht verkoopt,
antwoordde Jakob. Man, ik sterf
van de honger, zei Esau, wat moet ik met dat eerstgeboorterecht?
Zweer het me nu meteen, zei Jakob. Dat deed Esau, en zo verkocht
hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. Daarop gaf Jakob hem brood
en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg; hij hechtte
geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht.
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‘Langs ’s Heren wegen’
Voor mij, uit de Dokkumer Wouden afkomstige Fries, is de stad
Dokkum niet onbekend hoewel ik sinds ik in West-Friesland woon er
nog maar weinig kom. Of het moet al een directe reden hebben, zoals
met het Zevenwoudenpad, van Steenwijk (in 9 etappes) naar
Lauwersoog dan wel de familiedag van de Van Dokkums.
Tegenwoordig kan je ook met het Bonifatiuskloosterpad op
pelgrimage vanuit de oude stad. Dit kloosterpad begint op de terp van
Dokkum, een met metershoge lagen graszoden uit het toenmalige
kweldergebied opgeworpen hoogte ter herinnering aan Bonifatius.
Van oudsher de eerste bedevaartplek. Volgens de overlevering
gebeurde hier het ‘wonder van de bron’, toen het paard van Bonifatius
op de grond stampte en er een bron ontstond waaruit in een zilte
omgeving helder zoet water opborrelde. Al snel werd een eenvoudig
houten kerkje gesticht. En omdat de kerstening voorspoedig verliep,
kwam er rond het jaar 1000 een bescheiden tufstenen gebouw voor
in de plaats. Een eeuw later verrees er een klooster om het
christendom in de heidense samenleving te wortelen; de
Bonifatiusabdij met een eigen Abdijkerk. De contouren van de in 1588
afgebroken Abdijkerk en verhalen uit het stadsverleden zijn in 2019
zichtbaar gemaakt in de bestrating van het plein op de Markt. Rondom
staan bomen die rood kleuren in het najaar. Ze verwijzen naar
Bonifatius en zijn volgelingen die in Dokkum zijn vermoord. Tijd om
ons ter plekke eens onder te dompelen in de kerkgeschiedenis en de
spirituele nalatenschap van Bonifatius.
Na een vergeefse eerste
missie in 716 reisde de
toen ongeveer tachtigjarige Bonifatius, aartsbisschop van Mainz, in
754 met 52 andere
missionarissen opnieuw
naar Friesland af om de
Friezen voor het nieuwe
geloof te winnen. Nu
moet dat woord ‘Friezen’
(gelukkig) ruim worden
opgevat;
vanaf
de
zevende eeuw werd ál
het land benoorden de
24

Rijn ‘Frisia’ genoemd. Onderweg maakte Bonifatius een statement
door plaatselijke tempels met de grond gelijk te laten maken,
heidense beelden om te gooien, heilige bomen om te hakken en
heidense bronnen te vernietigen. Én doopte hij Friezen die – omdat
wraak van de heidense goden uitbleef – zich bekeerden tot het
christelijk geloof. Dat niet alle Friezen respect voor de bisschop
hadden, bleek op 5 juni 754. Onderweg naar een groot doopfeest met
nieuwbekeerden werd de aartsbisschop bij Dokkum overvallen en met
al zijn metgezellen vermoord. Een reden achter de overval (buit,
religieus verzet, bezwaar tegen onderwerping aan de Frankische
Koning?) blijft onbekend. Door zijn dood kreeg de bekendste
missionaris van Nederland de status van martelaar voor het geloof en
werd direct heilig verklaard. St. Bonifatius, die begraven ligt in de
abdij van het klooster in het Duitse Fulda, wordt gezien als de
architect van het christelijke West-Europa. Dokkum groeide in de loop
der eeuwen uit tot een echte pelgrimsstad waar jaarlijks pelgrims op
Bonifatiusdag 5 juni zijn schijngraf en de Bonifatiusfontein bezoeken.
Museum Dokkum wijdt een deel van de vaste collectie aan Bonifatius.
Naast de vitrines met voorwerpen speelt een geluidsfragment de
confrontatie van de missionaris met zijn belagers na, dit tegen de
achtergrond van een scène van de gebeurtenis. Een fijne expositie.
Aangezien Bonifatius behalve patroon van Friesland, Utrecht, Haarlem
en het bisdom Groningen-Leeuwarden bovendien onder andere
schutsheilige van bierbrouwers is wordt het onderhand ook tijd voor
terrasbezoek. Het Dokkumer bier kent immers een oude traditie die
begint bij de monniken van de Bonifatiusabdij. Sinds de vroege
middeleeuwen waren er wel 19 particuliere brouwerijen in de stad,
dankzij het zuivere heldere water uit de Bonifatiusbron! In 1876 hield
de laatste brouwer ermee op. Maar nu is het bier weer terug dankzij
Stadsbrouwerij Bonifatius. Het etiket op het flesje vermeldt:
‘KLOOSTER FRUIT is gebrouwen met de vruchten van de zwarte
moerbeiboom. Deze boom komt oorspronkelijk uit Azië en is ooit door
de Romeinen naar Europa gebracht. Omdat moerbeibomen
eeuwenoud kunnen worden komen er in kloostertuinen nog zeer oude
exemplaren voor. Zo is de oudste moerbeiboom van Europa te vinden
in het hart van Dokkum, tegen de zonnige zuidmuur van de Grote c.q.
St. Maartenkerk. Van de traag groeiende moerbeibomen wordt wel
gezegd dat men in hun gebladerte de aanwezigheid van God kan
voelen. Van de vruchten wordt vandaag hoe dan ook een Goddelijke
drank gebrouwen.’

25

De St. Maartenkerk aan de Markt is gegrondvest op de fundamenten
van het oorspronkelijke gedachteniskerkje uit de 8e eeuw. Het
gebouw werd in de 15e eeuw gebouwd en een eeuw later uitgebreid.
De zwarte moerbeiboom komt van heel ver, Midden- en West-Azië.
Een moerbeiboom kan wel tien meter hoog worden en heeft veel
ruimte nodig want als je hem niet op tijd snoeit wordt hij met gemak
twaalf meter breed. De loofboom is diep en sterk geworteld. Het zou,
geplant in 1750, de oudste zwarte moerbeiboom van Europa zijn. Het
hofje aan de zijkant van de kerk was vroeger de tuin van de dominee.
Die heeft de boom hier waarschijnlijk geplant omdat de moerbei in de
Bijbel wordt genoemd als een boom in de nabijheid waarvan God zich
bij tijd en wijle ophoudt. Veel mensen kennen de moerbeiboom uit het
gedicht “De moerbeitoppen ruisten” van Nicolaas Beets.
De moerbeitoppen ruisten/Liedboek p.568
‘De moerbeitoppen ruisten;’
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij
Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.
Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;’k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koesteren en beschermen,
En sluimerde in.
De morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.
Wiebe de Bruin
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Startzondag, 5 september 2021
De Bijbellezing door pastor Gert Scholten was uit het boek Jona, die
we natuurlijk kennen van de walvis. Vervolgens werd dit verhaal
uitgebeeld door verhalenverteller Kees Posthumus. Hij deed dit op een
bijzonder originele manier; met allerlei verwijzingen naar de
tegenwoordige tijd, wat ervoor zorgde dat het thema ook veel meer
ging leven. En eindelijk begreep ik waaróm Jona in die walvis
terechtkwam: hij werd tijdens een scheepsreis in zwaar weer in zee
gegooid: opgeofferd om erger te voorkomen!

En vervolgens drie dagen in de walvis: een soort prehistorische bed &
breakfast!
De exercitie in de walvis weerhield Jona er echter niet van om zijn
doel te bereiken: de stad Ninevé, (lag in het noorden van Irak), om
de bevolking te bekeren en zodoende hun ondergang te voorkomen.
Daarin had hij (op dat moment) wel succes.
Een interessante lezing dus, waarbij ik ook nog wil noemen de goede
muzikale begeleiding door organist/pianist Andrew Orme!
27

Na de dienst konden we ook nog gezellig koffiedrinken en een broodje
eten.
Een goede start van het seizoen!
Clazien Visser

Van de Kerkrentmeesters
Collectes Kerkrentmeesters
20 juni
€14,27 juni
€18,85
4 juli
€11,25
11 juli
€10,55
18 juli
€ 7,75
25 juli
€16,1 augustus
€ 9,50
8 augustus
€12,75
15 aug ustus
€11,20
22 augustus
€12,30
29 aug ustus
€14,75
5 sept
€21,75

Kerkdiensten
De kerkdiensten zijn ook te volgen op kerkdienstgemist.nl
Alle diensten beginnen om 10:00 uur.
26 september
3 oktober

Voorganger: Piet Meijer
Organist: Wim Broer
Voorganger: Gert Scholten
Organist: Andrew Orme

10 oktober

Voorganger: Ton Heijboer
Organist: Wim Broer

17 oktober

Voorganger: Burret Olde
Organist: Chris Kooiman
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24 oktober

Voorganger: Gert Scholten
Organist: Andrew Orme

31 oktober

Voorganger: Koob Fredriks
Pianist: Johan Gootjes

7 november
Voorganger: Gert Scholten
Gedachteniszondag Organist: Andrew Orme
m.m.v. Annemarie Fluitman
14 november

ALOM

21 november

Voorganger: Ton Heijboer
Organist: Arie Heemsbergen

28 november

Voorganger: Arja Kraal
Organist: Heye Wubs

5 december

Voorganger: Gert Scholten
Organist: Andrew Orme

Een complimentje
De ober zet een kop koffie neer. Het restaurant is redelijk gevuld. Het
tafeltje naast mij wordt bezet door een ouder echtpaar. Zij draagt een
gouden armband om haar pols en haar gezicht is licht opgemaakt. Het
sjaaltje, losjes geknoopt om haar hals, steekt fleurig af bij haar beige
trui. Hij draagt een modern overhemd bij zijn witte broek.
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Zijn gezicht straalt tevredenheid uit. Af en toe strijkt hij terloops even
over zijn verzorgde ringbaardje. Als hij iets tegen zijn vrouw zegt,
lacht die hem vriendelijk toe.
Dan komt er een serveerster langs en ze vraagt of alles naar wens is
en of ze nog iets willen gebruiken. Graag nog een kopje koffie. Geen
probleem. De serveerster buigt zich voorover om de lege kopjes mee
te nemen. Dan vraagt de oude man: “Mag ik je een persoonlijke vraag
stellen?” Het meisje knikt. De oude man zegt; “Heeft iemand je
weleens verteld dat je een lief gezicht hebt?”
De serveerster, ongeveer twintig jaar oud, kijkt de oude man verbaast
aan, kleurt licht en ik hoor haar zeggen: “Wat vind ik het lief dat u dat
zegt. Mijn dag kan niet meer stuk.” De vrouw glimlacht en zegt dan:
“Mijn man houdt ervan om elke dag iemand een compliment te
geven.” Hij: ”Maar het moet wel gemeend zijn.”
Het meisje, Desiree vermeldt haar naamkaartje, blijft nog even bij het
tafeltje staan en zegt dan: “Iemand heeft weleens iets over mijn ogen
gezegd. Maar zoiets nooit.”
“Nu”, zegt de oude man, “daar mankeert niets aan. Het is allemaal
goed zo.”
Ik kijk de serveerster na als ze wegloopt. Het kan verbeelding zijn,
maar het lijkt alsof haar tred lichtvoetiger is.
Als ik vertrekken wil, zie ik vanuit mijn ooghoeken het meisje voor de
spiegel staan. Alsof ze zichzelf ervan wil overtuigen dat de oude man
gelijk heeft. Bij mij komt naar boven: Meisje, wat ben je nog puur. Ik
hoop voor jou dat je ooit een jongen tegenkomt die dat waardeert en
er geen misbruik van maakt. Als ik even later ga afrekenen, staat de
oude man naast mij. Ik hoor het meisje tegen hem zeggen: “Nog
bedankt voor uw compliment.” De oude man loopt met glimlach op
zijn gezicht naar de uitgang. Iets aardigs zeggen kost niets en het
doet vaak zoveel.
Tekst: Douwe Janssen

De herfst
heeft weer flink uitgepakt:
de bruinrode loper uit, eikels
voor de pijp, kastanjes voor
het vuur, paddenstoelen om tot
sprookjes in te keren. De zon
weerlicht aan de grond, ritselt
tussen afgeleefd blad en overal
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het wuiven en zwaaien, depressies
binnen en buiten. Alles trekt
zich terug, de takken in hun
boom, de bomen in hun wortels
de mens in zijn dromen. Wisseling
van jas, sjaal wordt das,
rooksignalen van overlevenden.
Victor Vroomkoning

Ingezonden door Matthijs

Agenda
6
7
3
4
7

oktober
oktober
november
november
november

1 december
2 december

Koffie met gesprek in de tuinkamer
Leerhuis in de tuinkamer
Koffie met gesprek in de tuinkamer
Leerhuis in de tuinkamer
Gedachteniszondag
m.m.v. Annemarie Fluitman
Koffie met gesprek in de tuinkamer
Leerhuis in de tuinkamer
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Una in Via
Wij prijzen ons gelukkig dat wij sinds de
oprichting in 2002 van ons koor onze
wekelijkse repetities op de maandagavond
in jullie kerk hebben mogen houden.
Als er door wat voor omstandigheden een wijziging in onze repetities
kwam of als er een speciale kerkelijke viering moest plaatsvinden
werd er bijzonder goed gecommuniceerd en kwamen wij altijd met
elkaar tot een goede oplossing voor beide partijen.

Doordat er voldoende apparatuur voor ons ter beschikking was
konden wij op elke repetitie-avond pauzeren onder het genot van een
heerlijke kop koffie of thee.
Helaas zijn wij nu genoodzaakt om per 1 september 2021 met dit koor
te stoppen, de terugloop van het aantal koorleden en de gezondheid
van de koorleiding die dusdanig is, dat het niet meer verantwoord is
om met dit koor door te gaan, hebben ons genoodzaakt om tot deze
moeilijke beslissing met elkaar te komen.
Wij kijken terug op mooie jaren op een bijzonder goede locatie met
een geweldige akoestiek waar het voor ons elke week een feest was
om hier met elkaar te mogen zingen.
Namens Una in Via Monica Peters, secretaris
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De piano van Una in Via, die het koor jarenlang in De Kapel gebruikt
heeft is geschonken aan de Protestantse Gemeente AndijkWervershoof. Wij zijn er heel blij mee!

Met één dag tegelijk
‘Waar denk je aan?’ vraagt Schildpad aan Vlieg, die hinderlijk heen en
weer zoemt. ‘Aan de toekomst’, zegt Vlieg. ‘Ik weet niet wat ik moet
doen! En de toekomst is al zo dichtbij… en zo groot en onbekend.
Het is als lopen in een mistig bos waar je maar een meter vooruit kunt
kijken!’
‘Ach ja die toekomst’, zegt Schildpad. ‘Daar heb ik al zoveel van
gehad.
En weet je: alle toekomst komt met één dag gelijk. Niet meer.’
‘Maar dan nog! Welke kant moet ik op? Vooruit? Linksaf? Rechtsaf?
Omhoog?’
‘Er zijn richtingaanwijzers’, zegt Schildpad.
Eindelijk zit Vlieg even stil op de rug van Schildpad.
‘Waar zijn die dan?’ vraagt Vlieg.
‘Het zijn je dromen’ zegt Schildpad. ‘Je wensen, je verlangens.
Die geven richting. En als je dan gaat lopen ontstaat het pad vanzelf.’
‘Klinkt logisch’, zegt Vlieg.
‘Soms kom je iets tegen waar je omheen moet’, zegt Schildpad.
‘Of doorheen. En soms moet je een andere richting kiezen.
Maar dat merk je vanzelf.’
‘Dank je wel’ zegt Vlieg. ‘Dan ga ik. Er is geen tijd te verliezen!’
En weg was hij.
Iris Boter

Uit: Open Deur, september 2021
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ALOM
ALOM is een zanggroep uit Wervershoof en
omstreken, die eigentijdse bezinningsvieringen verzorgt in de regio.
Dit aan de hand van meditatieve gedichten,
gedachten en liederen, die 'binnen' mogen
komen. Deze zijn geschreven door Wilma
van Ophem.
Samen met Kees Ooijevaar gaat Wilma voor
in onze vieringen. Het thema bevat een
aantal bezinningsmomenten, met het
ontsteken van een kaars, stemmige liederen en stiltemomenten.
ALOM is de “opvolger” van Schakels, een bezinningsgroep die
ongeveer 13 jaar in deze regio actief was. De groep bestaat uit 4
sopranen, 3 alten, 3 bassen en 4 tenoren. Samen met een
dwarsfluitiste en dirigente/pianiste Marjo Bosch verzorgen wij
diensten.
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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

Scriba

vacant

Ouderling

Dhr. Jan Gorter

Tel: 06-13626972
E-mail: voorzitter@pg-andijkwervershoof.nl

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

Koster

Dhr. Jan Gorter

Redactie

Dhr. Jan Gorter
Dhr. Hein van Dokkum
Dhr. Ronald Dijkstra

Tel: 0228-721808
E-mail: diaconie@pg-andijkwervershoof.nl
NL55RABO0368958159

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

E-mail: jangorter58@gmail.com

Algemene bezorging

Fam. de Greeuw

Rabobank

NL14RABO0302407294
Prot. Gem. Andijk-Wervershoof

Tel: 0228-591965
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