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Voorwoord
Hier ziet u het eerste exemplaar van het Contact dat gemaakt wordt
door een gedeeltelijk vernieuwde redactie. Zoals u weet zijn Jan en
Coby gestopt met hun kerkelijke taken en ook als redactie van het
Contact.
Dit nieuwe Contact wordt door Gert Scholten, Nicoline Letteboer en
Ronald Dijkstra verzorgd. Het is wel de bedoeling dat de volgende
Contacten door andere mensen gemaakt zullen worden. Als u het leuk
vindt om deel uit te maken van een nieuwe redactie, kunt u zich
opgeven bij Nicoline Letteboer.
Als u het echter leuk vindt om aan andere activiteiten deel te nemen,
zoals bijvoorbeeld het begeleiden van filmavonden, het organiseren
van voorjaars- en wintermarkten de kunst en tuinroute of speciale
gebeurtenissen zoals Kerst en Pasen, kunt u zich ook opgeven bij
Nicoline. Het zal in het begin best moeilijk zijn, maar om met de
woorden van Jan en Coby te spreken: als wij dit goed willen doen, heb
je handjes nodig!
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Zoals u weet zijn we meer dan een jaar bezig met het uitzenden van
onze kerkdiensten op de zondagen. In het begin dachten we dat het
niet zo moeilijk zou zijn om de camera te bedienen, maar dat viel
behoorlijk tegen want het lijkt makkelijker dan dat het is! Doordat wij
maar één camera hebben moeten we vaak switchen van het ene beeld
naar het andere en daar komt ook nog de PowerPoint bij die gemaakt
moet worden, zodat de mensen thuis de dienst kunnen volgen. De
bediening en de PowerPoint hadden we onder controle, maar er was
nog een groot probleem: het geluid! Filmpjes met liederen die we
projecteerden werden niet zuiver weergegeven. Daarom hebben we
onlangs nieuwe geluidsboxen laten plaatsen waardoor de
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geluidsweergave nu uitstekend is. Wij hopen dat u nog meer van de
kerkdiensten kunt genieten dan voorheen.
U zult inmiddels wel gehoord of gelezen hebben dat wij per 1
september a.s. een nieuwe koster in dienst hebben, de heer Klaas
Tanja uit Andijk; hij zal de kostertaken van Jan gedeeltelijk
overnemen.
Van harte welkom Klaas en veel succes en plezier met deze nieuwe
baan!
Matthijs Beverloo
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Meditatie
Met liefde kijken
(Of: waarom ik graag naar de kerk blijf komen)
Een van de dingen die ik blijvend leuk en leerzaam én
plaatsvervangend gênant vind aan de Bijbelse verhalen is dat er zo
veel in geklungeld wordt. De joodse Bijbel, het Oude Testament, is
een liefdesgeschiedenis van een God die niet anders kan dan houden
van een volk dat om de haverklap wegloopt. Het Nieuwe Testament
is van hetzelfde laken een pak. Kijk bijvoorbeeld met wie Jezus op reis
gaat, wie hij uitkiest voor zijn initiatiereis van drie jaar: twaalf mannen
die er keer op keer naast kleunen. Voorbeelden te over. Misschien
bent u zo vertrouwd met de Bijbelse verhalen dat het niet meer opvalt.
Maar stel dat u een nieuwe religie zou stichten, zeg eens eerlijk, zou
u dan vertellen hoe vaak je voorouders de verkeerde weg opliepen?
Of hoe vaak de twaalf uitgekozen boodschappers de leraar niet
begrepen? Niemand van de samenstellers van de Bijbel, niemand van
de evangelisten of de apostelen schijnt zich zorgen te hebben
gemaakt over zoiets als ‘de verkeerde beeldvorming’. Integendeel.
Terwijl dat nu topprioriteit is voor leiders in politiek en bedrijfsleven.
Het mooie van onze gemeente en ook andere gemeenschappen waar
ik kwam en kom, is dat het een plaats is van en-en. Een plek waar
gedacht en gevoeld wordt, waar oog is voor individu en gemeenschap,
spiritualiteit en samenleving. Een plek die van de traditie is en van
deze tijd. En vooral: een plaats waar je welkom bent zoals je bent en
wordt uitgedaagd om jezelf te ontwikkelen en mee te gaan doen. In
geloofstaal: een plaats waar je ziel (psychè) wordt gevoed door de
nabijheid van het rijk van God. Dit is bijzonder, want onze tijd en
cultuur worden bepaald door of-of. Polarisatie. Ongelijkheid.
Secularisatie. Het klimaatprobleem. Allemaal gaat het over scherpe
tegenstellingen. De tegenstelling tussen rechts en links, tussen
boeren en burgers, tussen slechte en goede meningen, wappies en
wokes. De tegenstelling tussen gelovigen en ongelovigen, tussen arm
en rijk, en tussen de mensen en de rest van het leven op aarde. Het
mooie van de Joodse en de christelijke cultuur is de inclusiviteit. De
durf om te geloven dat we het allemaal zijn: van stof en adem, van
altijd en van nu. De durf om te geloven dat er al iets goeds aan de
gang is, en dat je daaraan mee kunt doen. Dat het niet van jou
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afhangt. Dat je er niet alleen voor staat. Dat God, hoe je haar of hem
wilt noemen, zo omvattend en zo liefdevol is dat alles er inpast. Ook
ons niet weten, ons geklungel en falen, onze frustraties en
verwondingen.

De kerk wordt meer en meer een vreemde plaats, waar een heel ander
evangelie klinkt dan dat van de individualisten en de seculieren. Zij
zeggen dat je moet geloven in jezelf! Dat jij er wat van moet maken!
Dat je er alles uit moet halen wat er in zit. Maar: dit is alleen goed
nieuws voor een enkeling die tot grote hoogten stijgt. En als die
enkeling tegenslag heeft, faalt, oud wordt en dood gaat is het ook
voor hem of haar geen goed nieuws meer. Het goede nieuws, het
evangelie, geldt voor iedereen en het zegt iets anders. Het evangelie
van Jezus vertelt dat we de liefde en de voortdurende vergeving van
God en van elkaar nodig hebben om tot bloei te komen. Niemand van
ons kan zonder op zijn minst één mens die jou ziet en kent en die zich
verheugt als jij tevoorschijn komt. En dan niet om er zelf wat aan te
hebben, maar uit nieuwsgierigheid naar de ontvouwing van het
wonder dat jij bent, dat elk van ons is. Want het is waar: jij bent een
van de ruim zeven miljard en je leven is in een flits voorbij. En tegelijk
– en / en – ben je volstrekt uniek, een geliefd kind van de Levende,
Eeuwige, Wordende. Als je van iemand houdt – een kind, geliefde,
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vriend, familielid, kerkgenoot – dan ‘kijk je hem of haar tevoorschijn’.
Dan komt er warmte, creativiteit, contact tevoorschijn. En óók komen
er butsen en builen en schrammen aan het licht, en alle mogelijke
ondeugden die we hebben. Dat is inclusiviteit. En het is het grootste
dat we elkaar te geven hebben: met liefde te kijken, zelfs naar wat
stom, pijnlijk en kwalijk is. Zelfs als het betekent dat we elkaar
loslaten, gek genoeg.
Zoals de Eeuwige dol blijft op een volk dat keer op keer afgoden
achterna liep. Zoals wij dat nog steeds doen. Zoals Jezus leerlingen
koos die tergend langzaam van begrip zijn. Zoals wij dat nog steeds
zijn. Zoals de evangelisten niet hun best deden om het geklungel van
de apostelen weg te lakken met zwarte balken, maar het juist
opschreven, als integraal deel van het verhaal van verlossing en
bevrijding, tot in alle eeuwen. U en ik worden keer op keer uitgenodigd
om mee te doen. Met alles wat we zijn en hebben.
Ik hoop dat ook wij in De Kapel zo met elkaar omgaan, en het met
ons meedragen buiten de muren van de kerk. Dat wij met liefde Gods
toekomst tevoorschijn kijken, ook al is die ongewis.
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Van de Pastor
Wat een zomer beleven wij dit jaar, lieve mensen. Vorig jaar was het
nog ‘Coronatijd’ (overigens is Corona niet weg) met bijbehorende
maatregelen. Nu worden veel mensen geraakt door de gevolgen van
oorlog, armoede, klimaatverandering en polarisatie alom. Ik weet niet
hoe u het ervaart, maar ik hoor het, voel het zelf ook: zorgen om de
toekomst, voor mezelf, voor kinderen en kleinkind, voor deze aarde.
De een ervaart het sterker dan de ander, maar alle gebeurtenissen
maken
ongerust.
Mijn
collega,
Roel
Bos,
overweegt
themabijeenkomsten te gaan houden in het nieuwe seizoen. En dan
niet over de technische kant, hoe snel of hoe langzaam de
temperatuur stijgt, zelfs niet over mijn eigen duurzaam gedrag, maar
over: hoe worden we niet overspoeld door moedeloosheid en
wantrouwen.
We houden en hielden al avonden en film over thema’s als dementie,
de laatste levensfase, adoptie. Dan is het een goed idee om rond deze
grote levens- en toekomstvragen elkaar te spreken. Elkaar nabij te
zijn. Als u ideeën heeft over de vorm waarin we deze thema’s zouden
kunnen bespreken dan hoor ik dat graag van u. Wellicht wilt u een
bijdrage leveren? Misschien moeten we dit breder aanbieden?
Oecumenisch of juist dorpsbreed?
Over de toekomst gesproken. Wij zijn in gesprek met verschillende
gemeenten. Concrete stappen en afspraken worden hier, in Contact,
en via de site en mededelingen
op zondagochtend met u
gedeeld. Uiteraard zal er, in
geval van een definitieve
keuze, een gemeenteavond
worden gehouden. Bernhard
Vosselman van Kerkvitaal zal
ons blijven begeleiden.
Op
zondag
4
september
houden
wij
weer
onze
startzondag.
Het
is
de
bedoeling dat u zich daarvoor
aanmeld. Na afloop is er koffie
en daarna een gezellige lunch
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met elkaar. Afhankelijk van het weer zal er een ‘Tuk Tuk’ binnen of
buiten klaarstaan met heerlijke lunchgerechten.
Dat sluit op een speelse manier aan bij het jaarthema van de PKN:
‘Aan tafel’!
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten
worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid.
Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je
met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en
met andere ogen zien.
Zoals wij ook regelmatig de Tafel van de Heer vieren. Een Tafel
vanwaar we namens Christus ook anderen nodigen. Na afloop van de
m(M)aaltijd bewegen we de wereld weer in om handen en voeten te
geven aan ons geloof.
Als symbool van het jaarthema is gekozen voor:

Handen: vurig, zegenend, aanbiddend
Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel
Witte lijnen: gebroken brood
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De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de
handen. Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn verbindt het
linker- en rechterdeel van het beeld. Verwijzing naar het bloed van
Jezus wat de relatie tussen God en mens herstelde.
Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en eerbied weergeeft.

Kerkdiensten…
4 september Startzondag 10:00 uur
met GertScholten en Andrew Orme en fluitist Paula Snoeijer
11 september 10:00 uur
predikant Nicoline Letteboer
organist Chris Kooiman
18 september 10:00 uur
predikant Piet Meijer
pianiste Cilia Koenis – Gerdes
25 september 10:00 uur
predikant Gert Scholten
organist Andrew Orme
2 oktober 10:00 uur
Predikant Gert Scholten
organist Andrew Orme
9 oktober 10:00 uur
predikant Nicoline Letteboer organist Jan Schraal
16 oktober 10:00 uur
predikant Ton Heijboer
organist Heije Wubs
23 oktober 10:00 uur
predikant Koob Fredriks
organist Chris Kooiman
30 oktober 10:00 uur
predikant Gert Scholten
Pianiste Cilia Koenis - Gerdes
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Inloopochtend en afspraken
Iedere woensdag van 10.00 tot 11.30
uur is er gelegenheid om binnen te
lopen voor een kop koffie/thee en de
pastor te spreken.
De eerste woensdag van de maand is
Nicoline Letteboer aanwezig met een
gespreksonderwerp. Voor een bezoek
kunt u bellen:
Gert Scholten,
tel: 06-53752627
Nicoline Letteboer,
tel: 06-12812884
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Jan en Coby nemen afscheid…
Anderhalf jaar nadat we hebben laten weten dat we stoppen met al
het werk in en voor De Kapel, was het dan zover, het wordt officieel
bevestigd met een bijeenkomst in De Kapel. Om 15.00 uur is er eerst
een korte dienst met muzikale verzoekjes van ons beiden. Gert en
Nicoline verzorgen dit en hebben allebei een regenboogstola om.
Na een persoonlijke overdenking met medewerking van Hale Bopp 4,
gaan we verder met een gezellig samen zijn, onder het genot van een
hapje en drankje. Hale Bopp 4 zingt nog een paar liederen en Hans
Hoogervorst, Ton Heijboer en Koob Fredriks doen een woordje, ook
zijn er cadeautjes, zelfs was er een bijdrage voor het werk van father
Bayo in Tanzania. Als daverend slot zingen Gert en Nicoline een lied,
met eigen tekst, van Clouseau: “Daar gaat hij/zij”. Al met al een
geslaagde middag waar we met veel plezier aan terug denken. Na
thuiskomst van de vakantie, lagen er tot onze verrassing nog kaarten
met bedankjes.
We willen iedereen bedanken die hun best gedaan hebben, om van
ons afscheid een waardevolle herinnering te maken!!
Jan & Coby
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Even voorstellen…
Mijn naam is Klaas Tanja, en per 1 september ga ik Jan en Coby Gorter
opvolgen als koster van de kapel.
Het leek me verstandig om voor dat we elkaar ontmoeten op de
startzondag alvast wat over mezelf te vertellen.
Ik ben in 2016 op de knokkel in Andijk komen wonen samen met mijn
vrouw Bianca.
Mijn wieg heeft gestaan in Sexbierum in de provincie Friesland. In
1979 gestart in de gezondheidszorg als verpleegkundige en na een
aantal
opleidingen
(anesthesie
en
CCU)
begonnen
als
ambulanceverpleegkundige in Amsterdam en de laatste 20 jaar in
Hoorn en omstreken. Daarbij ben ik altijd actief geweest (en nog
steeds) in lesgeven voornamelijk bedrijfshulpverleningscursussen en
reanimatielessen. Sinds kort ben ik met vervroegd pensioen.
Waarom dan nu koster? Omdat ik nog vele uren in de week over had
en me te jong voel om alleen wat lessen te geven in de avond.
Bovendien is het een functie die me leuk lijkt om te doen, er is veel
contact met mensen en een leuke uitdaging. Ik ben Nederlands
Hervormd opgevoed en ben bekend met de kerkelijke tradities. Wat
ik niet heb is ervaring als koster maar Jan en Coby hebben mij
aangeboden daar in bij te staan. Gelukkig is de familie Gorter
ongeveer mijn overburen dus de communicatielijnen zijn letterlijk
kort.
Tot ziens op zondag 4 september, verheug me er op om met een ieder
kennis te maken.
Vriendelijke groet,
Klaas
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Gefeliciteerd, je bent ouderling!
Met Pinksteren werden we als nieuwe ambtsdragers gezegend op een
knielbank. Gebogen op je knieën en gesterkt met een zegen op je
hoofd! Bijzonder! Aan het eind van de kerkdienst konden de mensen
ons feliciteren. Feliciteren? Is het dan net als een verjaardag of een
nieuwe baan? Blijkbaar wel en dan vooral het laatste. Dank voor alle
felicitaties en mooie woorden. Ik ga met plezier beginnen niet als een
baan, maar meer met een taak die er gewoon ligt.
We versterken de kerkenraad zodat de activiteiten als kerkdiensten,
pastoraat en diaconaat door kunnen gaan. Daarnaast is er het proces
om met een andere kerkelijke gemeente te fuseren dat
onze
aandacht vraagt.
Voor andere activiteiten zal er niet veel tijd overblijven. Mocht u/jij
activiteiten op willen pakken, dan horen we dit graag.
Mirjam Vlugt (één van de drie nieuwe ambtsdragers)
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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.

Fietstocht langs 3 kerken
Fietstocht 22 mei 2022 langs 3 kerken
Om 13.30 uur begonnen we bij de Gereformeerde kerk aan de
Middenweg te Andijk. Daar vertelde Wim Ruiter over deze
monumentale kerk. Na deze mooie en interessante vertelling gingen
we naar de R.K. Kerk, Gerardus Mirella te Onderdijk. Hier vertelde
Trudy Commandeur over deze kerk en wisselden we gewoontes uit
van de R.K. Kerk, die soms overeen komen met de Gereformeerde en
Hervormde Kerk en soms ook anders zijn. Pastor Andre Dekker
voegde er soms wat aan toe. Trudy deed dit voor het eerst zei ze en
dit in het Westfries, zoals ze altijd praat.
Het ging goed! Hier kregen we een
glaasje fris en koek en een mooi gedicht
over verbondenheid. Wat we samen met
elkaar oplazen. Daarna gingen we op
weg naar de Kapel in Andijk. En werden
we verwelkomd door Coby en Jan Gorter.
En kregen we lekker koffie/thee met een
koekje. Jan gaf uitleg met foto’s op de
beamer over dit kerkje. Wat ook wel het
Gele Kerkje werd genoemd. Waar een stuk van staat in de Andijker
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van 15 juni 2022.Verschillende vertellingen over deze 3 kerken, ieder
op zijn wijze. Wat een mooie middag. Met ook nog een heel mooi
weer. De opkomst was jammer genoeg matig, maar voor wie mee
was, zeker de moeite waard!
Namens de Raad van Kerken van Andijk, Onderdijk, Wervershoof en
Zwaagdijk-oost

Koffieochtend voor ouderen
De koffieochtenden met en voor ouderen starten
in september 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 7 september.
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Deze tijd, of Gods tijd.
In zijn preek van afgelopen zondag liet ds. Meijers duidelijk blijken
dat de profeten niet van de tijd waren waarin zij leefden. Koningen als
Achab en zijn vrouw Izebel deden dat wel. Zij eerden de god van de
vruchtbaarheid en het inzicht Baal. Dat deden de Israëlieten sinds zij
gesetteld waren, overeenkomstig de andere gesettelde volkeren. Je
moet opportuun zijn. De profeten weigerden dit echter en zij spraken
het woord van de God van de voorvaderen.
Hierin was wel een groot onderscheid, want als je opportuun was
accepteerde je de ongelijkheid en het bestaan van rijk en arm. De God
van de profeten echter ziet elk mens als Zijn schepsel, waarbij alle
mensen evenveel recht op een goed leven hebben.
Het principe van de diaconie komt overeen met dat van de profeten
en de diaconie doet haar best om toch iets te doen aan al de
ongelijkheid in de wereld. Steunt u ons?
Gertjan Kooiman

Van de Diaconie
Collecte Diaconie
15 mei
€ 15,75
22 mei
€ 16,95
29 mei
€ 14,92
05 juni
€ 24,00
12 juni
€ 13,32
19 juni
€ 14,00
26 juni
€ 32,25
03 juli
€ 33,25
17 juli
€ 11,08
24 juli
€ 59,75
31 juli
€ 16,45
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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

Van de Kerkrentmeesters
Dankbaarheid
Ik heb elke dag een reden om dankbaar te zijn.
Zelfs al heb ik verdriet, ook al heb ik pijn.
Dan kijk ik naar buiten, hoe mooi de schepping is.
Hoe kleurrijk de bloem, de vogel en de vis.
Ik kan weleens verlangen naar dat wat niet meer kan.
Maar blijf ik daarin hangen, word ik depressief en bang.
Dankbaarheid daarentegen, dat maakt me telkens blij.
Dan denk ik elke keer: de Heer zegent ook mij.
Al wat ik nodig heb, dat heeft Hij mij gegeven.
Genoeg om te eten, een huis om in te leven.
Maar de liefde die Hij geeft, door mensen om mij heen
Dat is toch het allermooist. Hij laat mij niet alleen.
Mevrouw Punt
(Ingezonden Matthijs Beverloo)
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Geloofsbelijdenis Melodie: lied 913
“Wat de toekomst brenge moge”
Ik geloof God de Vader
Hij die heel de schepping draagt
als een vriend komt hij ons nader
wanneer wanhoop ons belaagt.
Hij doorgrondt en kent ons leven
en wij zijn door hem aanvaard.
Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden
want wij zijn hem alles waard.
Ik geloof in Jezus Christus
Zoon van mensen, Zoon van God
die als broeder ons nabij kwam
toen hij droeg het menselijk lot
Hij leerd’ ons dierbaar te leven:
kiezen voor de minste mens.
Zelfs de dood hield hem niet tegen
want ‘verzoening’ was zijn wens.
Ik geloof de Geest, die heilig
als een vuurgloed ons verwarmt
die ons troost en steeds bemoedigt
als het leven ons verlamt.
Gods Geest wil ons inspireren
zo verfrissend als de wind
Als een bron wil zij ons voeden
die gemeenschap samen bindt.
Tekst ds. Miriam Sloots

19

Collecte Kerkvoogdij
15 mei
€ 15,75
22 mei
€ 16,95
29 mei
€ 14,92
05 juni
€ 24,00
12 juni
€ 13,32
19 juni
€ 14,00
26 juni
€ 32,25
03 juli
€ 33,25
17 juli
€ 11,08
24 juli
€ 59,75
31 juli
€ 16,45

Langs ’s Heren wegen
Een plek die ik graag bezoek wanneer ik er te voet langs kom, is de
prachtige Joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de
Amstel. Beth Haim/ Huis des Levens is gesticht in 1614 door de
Portugees Joodse Gemeente van Amsterdam.
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Deze vooraanstaande en welgestelde Joden waren de eerste die
vanwege de godsdienstvrijheid naar Holland vluchtten. In Spanje en
Portugal werden ze sinds het eind van de 15 e eeuw in opdracht van
de Spaanse Koning door de Inquisitie vervolgd en voor de keus gesteld
zich te bekeren tot het Rooms katholicisme danwel op de brandstapel
terecht te worden gesteld.
Eenmaal hier namen velen weer hun Joodse geloof op. Deze
zogenoemde Sefardische Joden die uit Spanje en Portugal afkomstig
waren, richtten in 1639 in Amsterdam de eerste Portugees
Israëlitische Gemeente op. Aanvankelijk werd in Amsterdam geen
Joodse begraafplaats toegestaan. Sinds 1609 werden de Joden in
Groet begraven, veertig kilometer buiten Amsterdam. Het was een
mijl op zeven om de doden daar te krijgen. Het vervoer van de
overledene moest over land en het verhaal gaat dat bij alle kerken
onderweg tol moest worden betaald. De Staten van Holland gaven in
1614, onder protest van het stadsbestuur van Amsterdam,
toestemming voor een dodenakker dichter bij Amsterdam. De
voorwaarde was wel dat begrafenissen in alle stilte en zonder uiterlijk
godsdienstvertoon zouden plaatsvinden. Een beding van het
stadsbestuur was dat de doden per schip en niet over de weg zouden
worden vervoerd. Het complex heeft nog steeds een niet meer in
gebruik zijnde aanlegsteiger. Beth Haim is de oudste nog bestaande
Joodse begraafplaats in ons land en telt ongeveer 28.000 graven.
Op een joodse begraafplaats wordt een graf nooit geruimd. Het blijft
bestaan tot aan het eind der tijden, als de Messias komt. Daarom
wordt de plek niet gezien als een huis van de doden, maar van de
levenden, ook vanuit de gedachte dat het geestelijke aspect van de
mens – zijn ziel – nooit afsterft! In 1923 was de begraafplaats bijna
vol. Vanwege het verbod om doden op te graven werd een oud
gedeelte van de begraafplaats met aarde bedekt om meer ruimte te
creëren. Onder het veld van 1923 ligt een veld uit de achttiende eeuw.
Men verwachtte toen (1923) dat Beth Haim in 1963 opnieuw zou
moeten worden uitgebreid. Doordat zoveel gemeenteleden in de
oorlog zijn vermoord, van de 7000 Amsterdamse Joden overleefden
naar 600 de oorlog, biedt de begraafplaats vandaag de dag nog ruimte
voor zo’n tachtig jaar.
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Op Beth Haim staan twee bescheiden en oude gebouwen, het
Vegahuis/de bewaarderswoning en het Rodeamentos-Huis/ het huis
der Ommegangen), waar nabestaanden zevenmaal om de kist van de
mannelijke overledene lopen.
Vanwege de ouderdom van
de begraafplaats en de vele
graven die er zijn met
prachtige gebeeldhouwde en
gedecoreerde marmeren en
natuurstenen zerken uit de
Gouden Eeuw, is het een
Rijksmonument.
In
het
bijzonder de graven van een
aantal zeer vooraanstaande
Portugese Joden -rabbijnen,
wetenschappers, filosofen, bankiers, artsen en diplomaten etc.maken deze verstilde plek aan de zijarm van de Amstel en tegen het
dorp Ouderkerk aan de Amstel aan, heel bijzonder. De begraafplaats
is open voor publiek, maar gesloten op Joodse feestdagen.
Wiebe de Bruin.
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Leerhuis
Leerhuis donderdag 6 oktober
We gaan verder met de avonden over ‘de aarde en hoe we met haar
omgaan’. Om 19:30 uur komen we bij elkaar in de Tuinkamer. Een
week van tevoren krijgt u van mij een mail met informatie over de
concrete inhoud.
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Mevr. M. Remijnse –
Visser

Landstraat 30

1619EZ

Andijk

28-81945

Mevr. J.A.P.
Steltenpool

Knokkel 58

1619AV

Andijk

31-81951

Dhr. H.A.J. de
Greeuw

Dijkweg 80

161 HD

Andijk

10-91945

Mevr. M. Santema –
Boelens

Knokkel 58

1619AV

Andijk

29-91949

Mevr. G.C. v
Deventer-Damsteeg

S Koopmanstr 2 b

W.Hoof

6-101937

Mevr. C. de BlankHolland

Dijkweg 100

1619HE

Andijk

7-101942

Mevr. M. Hak–Kaij

Sorghvlietlaan148

1619XZ

Andijk

10-101929

Mevr. N. Wijdenesde Ruiter

Sorghvlietlaan 68

1619 XC

Andijk

12-101931

Dhr. J.L. van de
Gruiter

Dijkweg 294

1619 JG

Andijk

15-101937

Dhr. G de Jong

De Vooruitgang 23

1693 DT

W.Hoof

22-101946

Dhr. P.H. Vriend

Molenweg 45

1619 EV

Andijk

16-111943

Mevr. A. DekkerBlonk

Knokkel

1619 AW

Andijk

23-111948

Mevr. S.I. Benschop
knook

Harmanzplantsoen 11

1693 KA

W.Hoof

27-111940

Mevr. G. VenekampKlopper

Molenweg 46

1619 EV

Andijk

4-121932

Dhr. H. Groothedde

Proserpinestraat 10

1619 VN

Andijk

9-121944

Dhr. J. Remijnse

Landstraat 30

1619 EZ

Andijk

13-121942
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1693BG

Schilderen in De Kapel
Beste mensen,
Dinsdag 2 augustus jl. zijn we gestart met het tekenen en schilderen
met Oekraïners in Sorghvliet. Met een paar mensen zijn we aan de
slag gegaan. De opdracht was je huis of droomhuis te tekenen, en
dat ging ze goed af. Later hebben we een gezamenlijke opdracht
gedaan waarbij we wat aan elkaar konden vragen. Het was een
mooie start en men had er plezier in. Ook hebben we een flyer
gemaakt zodat we mensen uit kunnen nodigen om mee te doen. De
flyer wordt uitgedeeld in Sorghvliet
Groeten Jan - Ineke – Coby
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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: 06-12812884
E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl

Kerkenraad
Voorzitter

Dhr. Hans Hoogervorst

Scriba

vacant

Ouderling

Mevr. Mirjam Vlugt

Tel: 06-13626972
E-mail: voorzitter@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. Klaas Tanja

Redactie

Lay-out Ronald Dijkstra

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

Algemene bezorging

Fam. de Greeuw
Tel: 0228-591965

Rabobank

NL14RABO0302407294
Ned. Herv. Gemeente Andijk-Wervershoof
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