Zeg niet
Zeg niet Vader
als jij je niet als zoon gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt.
Zeg niet Uw koninkrijk kome
als je het verwart met materieel succes.
Zeg niet Uw wil geschiede
als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood
als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.
Zeg niet Vergeef ons onze schulden
als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet Leid ons niet in verzoeking
als jij jezelf eraan blootstelt.
Zeg niet Verlos ons van de boze
als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.
Zeg niet Amen
als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.
Auteur onbekend
Matthijs Beverloo

Foto omslag: Ronald Dijkstra - Rozenbottels
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Voorwoord
Vol verwachting klopt mijn hart
Heeft u ook zo’n zin in de herfst, in die donkere dagen in november
en december? Of zegt u: ‘laat die maar gauw aan me voorbijgaan’? Ik
geniet van alle seizoenen: de kou om mijn oren in de winter, het
zachte groen van de lente, de warmte van de zomer en daarna de
kleurrijke bladeren en bessen aan bomen en struiken. En dan in die
donkere dagen wordt het huis zo gezellig met sfeerlicht of met
kaarsen. Heerlijk met een goed boek en warme thee op de bank. Dat
wens ik een ieder toe.

Binnenkort is het Gedachteniszondag. Dan worden er ook kaarsen
aangestoken. Familie van overleden gemeenteleden mogen een kaars
aansteken. Ook u mag een dierbare zo herdenken. In mijn gedachten
steek ik dan vaak een kaars op voor iemand, die is overleden. Ik durf
nooit zo goed naar voren te gaan.
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Als nieuw kerkenraadslid ben ik ook betrokken bij de besluitvorming
over de toekomst van De Kapel. Gaat een fusie lukken en met welke
geloofsgemeenschap? En hoe blijft De Kapel dan nog zichtbaar? Wat
zou het mooi zijn als we als klein clubje mensen in Andijk zichtbaar
blijven! Verwachtingen, vragen en antwoorden, die we binnenkort
willen delen met u.
“Vol verwachting klopt mijn hart” heb ik bovenaan staan. Het kwam
zomaar bij me boven, toen ik onlangs bij de Vooroever wandelde en
mijmerde hoe ik een voorwoord
kon schrijven. Ik loop daar
regelmatig en krijg er energie en een heldere geest van.
Ondertussen begint u me al aardig te kennen en heb ik mijn
voorstelronde als nieuwe ouderling wel zo’n beetje rond. Ik hoop u
(weer) een keer te ontmoeten.
Mirjam Vlugt

4

Meditatie
Een vaste burcht is onze God
Psalm 46

Ik heb verschillende keren een bezoek gebracht aan de Wartburg, de
burcht, hoog op een rots gebouwd, waar Maarten Luther, de
reformator, een tijdlang gedwongen verbleef, voor zijn eigen
veiligheid! Hij vertaalde in zijn cel het Nieuwe Testament in het Duits.
Ook schreef hij geestelijke liederen. Misschien heeft hij hier ook de
inspiratie gevonden voor zijn bekendste lied: “Ein feste Burg ist unser
Gott – Een vaste burcht is onze God.” Wie weet? De omgeving roept
dat wel op, met die hoge, onaantastbare, vesting – onneembaar voor
de vijand, een veilig toevluchtsoord!

Het is ook een beeld uit de Bijbel, uit Psalm 46: Onze burcht is de God
van Jakob – God is voor ons een veilige schuilplaats / een betrouwbare
hulp in de nood.
Het beeld van de burcht roept geborgenheid en veiligheid op – een
schuilplaats in gevaar – een toevlucht voor de zijnen; maar een burcht
kan ook een plaats zijn waar jij je verstopt, waar je je afsluit voor de
ander, voor de boze buitenwereld – een vesting waarin je je terugtrekt
en onbereikbaar maakt voor de ander. Dan slaat het positieve om in
het negatieve. Een burcht, als beeld, heeft dus tenminste die twee
kanten: schuilplaats om je te hoeden, maar ook vesting waarin jij je
terugtrekt en onbereikbaar maakt. Een gevangene van jezelf? Die
twee kanten van dat beeld, lijken mij in deze periode van het jaar,
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van belang te zijn om even bij stil te staan en misschien om op jezelf
te betrekken. Een periode van gedenken, van herdenken.
Velen van u zijn in het afgelopen jaar geconfronteerd geweest met
verdriet, omdat iemand die voor u belangrijk was, is overleden.
Iedereen ervaart dit op een eigen manier, hartverscheurend verdriet
– het schandaal van de dood – of gelaten aanvaarding – het is goed
zo, en alles daar tussenin. Als het over dit soort persoonlijke
ervaringen gaat, kun je eigenlijk nooit goed in algemene zin spreken.
Maar ik hoop dat u begrijpt, dat het nu even niet anders gaat.
Geconfronteerd met het verdriet, van de dood, van het gemis, van de
spijt, kan het beeld van de burcht gaan spreken, naar beide kanten.
Wat is het belangrijk dat je plaatsen vindt, mensen vindt, die voor jou
veiligheid en geborgenheid uitstralen, waar je jezelf mag zijn met je
verdriet en je vragen, waar je verhaal gehoord wordt. Waar de naam
van je geliefde nog genoemd wordt, hij of zij in het gesprek betrokken
wordt, waar oprechte aandacht is. Misschien vind je troost in het
geloof zelf, of in het zijn in deze ruimte, groter dan ons hart. Waar
woorden van hoop klinken, van leven dat sterker is dan de dood!
Wat is het belangrijk dat je niet vastloopt in je verdriet, dat je jezelf
niet opsluit in het gemis of in de herinneringen. Dan dreigt het gevaar
dat je je afsluit voor de anderen, die het toch nooit kunnen begrijpen;
of dat je boos wordt op de buitenwereld, waarin alles gewoon
doorgaat, of er niets gebeurd is. Verdriet kan mensen verharden, kan
zelfs mensen die elkaar nabij zijn, uit elkaar drijven. Verdriet kan
mensen isoleren, ieder opgesloten in de gesloten burcht van zijn eigen
onvermogen, onbereikbaar voor elkaar, onbereikbaar voor God?
In de voorbeden uit dat Dienstboek, die ik bijna altijd gebruik als ik
een afscheidsdienst mag leiden, staat een passage die ik zelf altijd
heel veelzeggend vind en raak geformuleerd.
Er is een kans, dat u die woorden in het afgelopen jaar eerder hebt
gehoord, maar misschien ging er toen veel langs u heen?
In ieder geval wil ik ze hier graag herhalen en voor u lezen, als
afsluiting van deze meditatie:
Wij bidden U voor wie achterblijven,
voor ieder met zijn of haar gemis,
om tijd voor verdriet
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om ruimte voor hoop tegen wanhoop
om vertrouwen opnieuw in het leven.
Laat onze droefheid ons de vreugde om uw heil niet ontnemen
laat onze tranen het uitzicht op uw toekomst niet verduisteren
laat onze rouw het geloof in uw liefde niet overwinnen
maar troost ons door uw genade
en richt ons op door de kracht van uw Geest.

Van de Pastor
Verhuizing
Inmiddels zit ik tussen de dozen deze: “van de pastor” te schrijven.
Een verhuizing van groot naar klein(er). Verhuizen staat in de top tien
van de meest stressvolle gebeurtenissen. Een gebeurtenis, die je
geregelde leventje omver werpt, die zorgt voor onrust en
onzekerheid, die je uit
balans brengt! Daar hoort
verhuizen dus bij.
Het ligt natuurlijk aan
allerlei bijzondere omstandigheden: waar je naar toe
verhuist – of het gedwongen
is of zelf gekozen – of je
erop vooruit gaat of juist
kleiner gaat wonen, enzovoort. En natuurlijk speelt je
karakter en aanleg ook
mee. De één verteert een
verandering nu eenmaal
beter en makkelijker dan
een ander. Het gaat me
deze periode even iets
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minder makkelijk af. Wonen, goed wonen, is belangrijk voor ieder
mens: waar je woont en hoe je woont, maar vooral dat je het gevoel
hebt dat je thuis bent, daar waar je woont!
Een mens, ieder mens, heeft stabiliteit nodig, een plek onder de zon,
waar je thuis bent, op je gemak, dicht bij je zelf, waar je gekend wordt
en de mensen kent. En dat is allemaal in het ongerede, als je gaat
verhuizen!
Het is voor je gezondheid, je geestelijke gezondheid, belangrijk om
goed te wonen. Om te aarden, zeggen we dan. Om een plek te hebben
waar je thuis bent en je op je gemak voelt, waar je jezelf kunt zijn.
Maar dat gezegd zijnde, komt er iets bij.
En dat is een oud inzicht, dat in onze gelovige traditie wordt bewaard.
We leven in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. We wonen
op de aarde, maar we zijn er nooit helemaal thuis. Je hebt je wortels
in de aarde, geboortegrond, leefgebied, maar een mens moet ook zijn
vleugels uitslaan! Dat zijn beelden, want niemand heeft letterlijk
wortels en niemand heeft letterlijk vleugels, maar u begrijpt het wel,
hoop ik.

Ik zong onlangs het lied: ‘Wonen overal nergens thuis’, van Huub
Oosterhuis. Zoekt u het eens op in het liedboek, het is lied 419. Het
blijft fascinerend en verwonderlijk, hoe dat bij Jezus werkt. Hij is
nergens thuis en overal op zijn gemak, dat is de levenskunst van
Jezus. Hij is volledig vrij, leeft in een vast vertrouwen op zijn God. Hij
heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, geen postcode, geen
huisnummer. Hij woont overal en nergens. Nee, je moet zeggen: “Hij
woont bij de mensen”. En als de goddelijke liefde zelf bij ons is, dan
kunnen wij overal wonen. Ondertussen is het wèl behoorlijk wennen…
Maar het komt vast goed. Als ik dit teruglees ben ik al aardig gewend,
denk ik. ‘Mensen veel geluk’.
Een hartelijke groet aan een ieder van u,
Gert Scholten
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Redactieleden gezocht…
‘Contact’ zoekt nieuwe redactieleden
Vind je het leuk om zo af en toe achter de pc plaats te nemen om het
wel en wee van de gemeente op papier vast te leggen en heb je er
altijd van gedroomd om redacteur te worden? Dan is het tijd om je
aan te melden voor de redactie van het kerkblad ‘Contact’.
De redactie van het kerkblad is namelijk toe aan versterking. Jan en
Coby hebben een stapje terug gedaan en er is dringend behoefte aan
nieuwe redactieleden. We zoeken meerdere leden die het leuk vinden
om de ontwikkelingen binnen de gemeente te volgen.
Wat houdt het werk als redactielid in?
Het ‘Contact’ verschijnt vier keer per jaar. De redactie krijgt de
teksten aangeleverd, maar daarnaast is het ook leuk, wanneer je af
en toe zelf een activiteit volgt en je bevindingen op papier zet. Een
goede onderlinge afstemming binnen de redactie is daarbij natuurlijk
van belang. Uiteraard is er alle ruimte voor eigen inbreng,
bijvoorbeeld in de vorm van een gedicht, een nieuwe rubriek
of column.

En wat nog meer?
Naast het kerkblad plaatsen we ook wel eens artikelen op de website
als de actualiteit daar om vraagt (zoals in dit geval). Vaak komt zo’n
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artikel dan op een later moment uitgebreider of juist ingekort terug
in het kerkblad. Binnen ‘Contact’ is ook veel ruimte voor foto’s. Ben
je zelf handig met de camera, dan is dat mooi meegenomen. Zo
niet geen probleem, want binnen de gemeente hebben we genoeg
mensen, die met alle plezier zo af en toe een foto maken van een
evenement. Coördineren en zorgen dat de foto’s op tijd binnen zijn
behoort dus ook bij deze klus.
Hoeveel tijd kost het redactiewerk?
Dat is wat lastig in te schatten, maar met gemiddeld zo’n twee uur
per maand kom je een heel eind. Wat maakt het werk als redactielid
zo leuk? Je bent actief binnen alle geledingen van de gemeente. Je
bent en blijft goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
binnen de gemeente. En je krijgt alle ruimte om je creativiteit aan het
papier toe te vertrouwen.
Aanmelden? Heel graag. Dat kan bij de scriba Nicoline Letteboer

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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Najaarsmarkt op 26 november
Zaterdag 26 november houden we weer onze jaarlijkse najaarsmarkt.
Als vanouds bieden we weer van alles te koop aan: curiosa, glaswerk,
potten, speelgoed en puzzels, cd’s, enz. Ook de tafels met boeken
staan weer op u te wachten. Het Rad van Avontuur zal weer volop
draaien met leuke prijzen. Uiteraard is er ook weer voor de inwendige
mens gezorgd: soep, koffie en thee met iets lekkers erbij, kortom
teveel om op te noemen. En u kunt ook weer 3Dkaarten maken onder
leiding van mevrouw Gerda Gorter. Het belooft weer een gezellige dag
te worden en iedereen is van harte uitgenodigd om langs te komen op
zaterdag 26 november van 10.00 tot 14.00 uur in en om De Kapel.
In verband met deze dag krijgt u bij uw Contact een wit tasje, die u
kunt vullen met spulletjes, die dienen voor prijsjes voor het Rad van
Avontuur. Om u een beetje op weg te helpen, denken wij aan kleine,
huishoudelijke artikelen, cadeaubonnen, kleine snuisterijen e.d.; ook
levensmiddelen zoals bijvoorbeeld thee, koffie, cakes en koekjes zijn
van harte welkom! (liever geen wijn of sterke drank!).

Tevens willen wij u vragen of u leuke en bruikbare spulletjes bij ons
langs wilt brengen. U kunt deze inleveren op donderdag 24 en vrijdag
25 november tussen 16.00 en 20.00 uur in De Kapel aan de
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Middenweg 48. Wij denken aan kleine schilderijtjes, beeldjes, kerst en
andere spulletjes, die bij u bijvoorbeeld op zolder staan en waarvan u
misschien denkt: dat kan wel een keer opgeruimd worden. Ook (delen
van) serviezen van aardewerk of porselein zijn welkom.
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!
het marktteam

Verjaardagen
Dhr. de Jong
De vooruitgang 23
1693 DT Wervershoof

22-10 1946

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

16-11-1943

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

23-11-1948

Mevr. S.I.Benschap – Knook
Harmanszplantsoen 11
1693 KA Wervershoof

27-11-1940

Mevr. G. Venekamp –Klopper
Molenweg 46
1619 EV Andijk

04-12-1932

Dhr. H. Groothedde
Proserpinestraat 10
1619 VN Andijk

09-12-1944

Dhr. J. Remijnse
Landweg 30
1619 EZ Andijk

31-12-1942

Mevr. E. Brilman de Jong
Kaagweg 11
1693 GC Wervershoof

06-01-1951
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Dhr. K. Tanja
Knokkel 80
1619 AK Andijk

06-01-1960

Dhr. T Uiterdijk
Klamptweid 48
1619 DA Andijk

09-01-1943

Mevr. M. Visser - Immerzeel
Singerpad 8
1619 GA Andijk

09-02-1943

Gedachteniszondag op 6 november
Zondag 6 november gedenken we de
gemeenteleden, die zijn overleden in het
afgelopen kerkelijk jaar.
Wat is eeuwigheidszondag of
gedachteniszondag?
Voor deze zondag worden verschillende
benamingen gebruikt. Eeuwigheidszondag
komt uit de lutherse traditie van de 19e
eeuw, die een alternatief vond voor de
rooms-katholieke traditie van Allerzielen. In
de calvinistische traditie in Nederland
noemde men deze zondag Eeuwigheidszondag. Deze benaming paste goed bij
het karakter van: de gedachteniszondag
een dag die geen afsluiting is, maar juist
onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaan. Naast
Eeuwigheidszondag bestaan de benamingen Gedachteniszondag en
Zondag Voleinding.
De 1e Advent vieren we op zondag 27 november, dus eigenlijk zouden
we de gedachtenisdienst op 20 november moeten vieren. Maar omdat
ik graag zelf deze dienst leid en de 20e elders voorga, hebben we voor
6 november gekozen.
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Overigens gaat ook Nicoline
bespeelt het orgel. We zoeken
Ik vond een eenvoudig maar
deze dag geschreven van Paul

in deze dienst voor. Andrew Orme
nog naar een extra muzikale bijdrage.
veelzeggend gedichtje, speciaal voor
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.
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Terugkijkend op bevestiging
Terugkijkend op de bevestiging tot diaken.
Ik kan het niet nalaten om wat gevoelens en gedachten op te schrijven
om in ons mooie kerkblad te publiceren. Moet u eerlijk bekennen dat
ik niet zo lang en diepgaand over de betekenis van het diaken zijn
heb nagedacht. Als je serieus de Kerkorde er op na slaat, dan krab je
je wel achter de oren om er aan te beginnen en kan je dat
waarmaken?
In 2015 heb ik na twee maal 4 jaar diaconie, afscheid genomen van
de kerkenraad. Daar de aanwas voor de kerkenraad heel moeizaam
gaat en een kerk of vereniging niet zonder een bestuur kan, heb ik
me met overtuiging aangemeld en ben door de kerkelijke gemeente
aanvaard voor een periode van 4 jaar. De roeping van een diaken
dient te zijn het dienen van de gemeente, helpen waar geen helper is
en het getuigen van de gerechtigheid van God. Het thuisfront keek
wel bedenkelijk, dat ik me weer beschikbaar stelde voor de diaconie.
Op 4 augustus ben ik 81 jaar geworden, ben goed gezond en heb als
doelstelling de 100 te halen en dan kijken we weer verder. Dat is een
uitdaging en we zien wel of het gaat lukken!
Gelukkig is de kerkenraad weer aangevuld en is het een uitdaging om
het kerkbezoek te stimuleren om toch een levende gemeente te
hebben. In de dienst van zondag 5 juni zijn we als ambtdragers door
onze pastor Gert Scholte bevestigd. Dat geeft toch wel een speciaal
gevoel, waarbij de ondersteuning door de gemeente je goed doet.
Was verrast door het ontvangen van de bloemen en de mooi
uitgevoerde Paaskaars. Nu zijn we hier op de Rikkert in Andijk niet zo
van een kaars opsteken, maar in ons onderkomen in het Zillertal in
Oostenrijk, waar we al 30 jaar naar toegaan juist wel. Zo is de kaars
in juni mee naar Oostenrijk gegaan en als we ’s avonds een paar
spelletjes Rummikub spelen brandt de Paaskaars onder het genot van
een kopje thee met wat lekkers en een wijntje. Ik kijk er naar uit om
er weer naar toe te gaan en zeker in de winter om na het skiën de
Paaskaars te laten branden.
Anne van Zanten
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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.

Filmavond op 23 januari
Filmavond op een donderdagavond in januari 2023
Adam, waar ben je?
In januari willen we weer een
filmavond organiseren. Het betreft dan
een
bijzonder
filmproject
van
Oekraïense producer Alexander Plyska
en cineast Aleksandr Zaporoshchenko.
Het is een oprechte film, waar geen
spelscènes zijn. Niemand speelt er een
rol.
De filmdocumentaire geeft een inkijkje
in het leven van monniken op het
Griekse schiereiland Athos, maar
tegelijkertijd houdt deze film je als
kijker een spiegel voor. Wie ben jijzelf?
De film is al in 10 landen uitgebracht
(Letland,
Estland,
Litouwen,
Griekenland
,
Cyprus,
Georgia,
Rusland,
Oekraïne,
Wit-Rusland,
Bulgarije) en nu ook in Nederland te
zien en in het Nederlands ondertiteld.
16

Mount Athos ofwel ‘’Heilige berg’’ is een 50 kilometer groot
schiereiland. Tussen 963 en 1545 werden hier maar liefst veertig
kloosters gebouwd. Inmiddels zijn dat er twintig, waaronder het
klooster Dochiariou (eind 10de/begin 11de eeuw). In dit klooster
speelt ‘’Where are you Adam?”
Vanaf 1060 tot 1912 was de monnikenrepubliek autonoom. Ze bleef
dit ook tijdens het Turkse regime, totdat de Grieken de macht
overnamen. Na veertien jaar afhankelijkheid werd ze in 1926 weer
zelfstandig. Mount Athos is het geestelijk en cultureel centrum van de
Byzantijnse kerk. De kloosters bezitten een schat aan manuscripten
en boeken. Tot de kunstvoorwerpen behoren: fresco’s, mozaïeken en
miniaturen. De monniken leiden een leven van introspectie,
afzondering en gebed. Sinds 1990 nam het aantal monniken en
novicen drastisch toe, dit dankzij de instroom van vaak afgestudeerde
jongeren uit het voormalig Sovjetblok. Het waarom ontdek je in de
film ‘’Where are you Adam?’’
Het is een uitzonderlijke, visueel rijke en unieke beschouwende
documentaire over de monniken en hun leven in een wereld die niet
beheerst wordt door de klok. Prachtige beelden van de natuur, de
ritmes van de seizoenen en de toewijding van de monniken, hun
beproevingen, pijn en saamhorigheid. De film heeft diverse
nominaties en prijzen in de wacht gesleept. In 2019 won hij de Grand
Prix van het Internationale filmfestival ‘’Pokrov’’. Ook behaalde de film
een nominatie voor de publieksprijs van de ‘’Golden Dziga Price.’’
We starten met een inleiding door filmmaker Aleksandr Plyska.
Op het moment van schrijven is nog niet bekend, welke datum we
precies gaan uitkiezen. Daarover volgt nog informatie via de u
bekende kanalen. Na de film is er gelegenheid om onder het genot
van een drankje verder te praten over de film.
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Koffieochtend voor ouderen
Koffie met gesprek in de tuinkamer
Woensdag 7 september jl. was het weer gezellig
en onder het genot van een kopje koffie met wat
lekkers hebben we een inspirerend gesprek
gehad. Het onderwerp van het gesprek is altijd
weer een verassing en deze keer hebben we, op verzoek, met elkaar
gesproken over het lied ‘Blijf bij mij Heer, want d’avond is nabij’ uit
de zangbundel van Joh. de Heer.

Dit onbekende lied werd in 1847 geschreven door Henry Francis Lyte
toen hij met tuberculose op zijn sterfbed lag. Henry werd op 1 juni
1793 geboren in Ednam, een klein Schots dorp in de buurt van Kelso.
Zijn ouders stierven kort na elkaar en het was de Ierse predikant dr.
Robert Burrows, die zich over de wees geworden kinderen Lyte
ontfermde. Hij was het die de capaciteiten van Henry erkende en zorg
droeg voor diens scholing. In 1809 ging Henry geneeskunde studeren
aan de Universiteit van Dublin. Al vrij snel besloot hij de studie
geneeskunde in te wisselen voor een studie theologie. In 1814
studeerde hij af en werd hij in het daarop volgende jaar op 21 jarige
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leeftijd als predikant ingewijd in de Church of England, in de St. Mum’s
Church in Taghmon (Ierland). Daar werd hij bevriend met de
predikant Abraham Swanne. Toen deze ernstig ziek werd stond hij
hem bij tot diens dood. Na het overlijden van zijn vriend hielp hij de
achterblijvende weduwe en haar gezin, waar hij maar kon. Het is het
levende geloof van deze jonge college geweest dat op Henry een diepe
indruk heeft gemaakt. Vele uren hebben ze samen over God en zijn
Woord gesproken wat hen dichter bij God heeft gebracht. Vanuit dit
intense delen van hun geloof schreef Henry het prachtige lied ‘Jesus I
my cross have taken.’
Zijn harde werken werd er de oorzaak
van dat zijn gezondheid dusdanig
achteruit ging, dat hij voor herstel naar
het warme Frankrijk moest. In 1844
werd
er
bij
hem
tuberculose
vastgesteld. Zijn lichamelijke toestand
verslechterde daarop snel. Op 45 jarige
leeftijd preekte Henry zijn laatste preek.
In deze preek herinnerde hij zijn
ademloos luisterende gemeente eraan
dat ieder eens zal sterven, maar dat
degene die het lijden en sterven van
Jezus Christus voor zich hadden
omarmd te allen tijde bereid waren de
dood te ontmoeten. Getuigend dat hij
door het offer van Jezus Christus, het
leven had gevonden, riep hij in die laatste dienst ieder op om tijdig
met Hem in het reine te komen. Diezelfde middag trok hij zich in zijn
studeerkamer en schreef ‘Abide With Me’. 10 weken na de genoemde
laatste boodschap stierf Henry op 20 november 1847 in het bijzijn van
een college predikant, die later vertelde dat Henry ‘s laatste woorden
waren: ‘Peace! Joy!
Het lied werd door William H. Monk (1823-1889) op muziek gezet en
het werd voor het eerst gezongen tijdens de herdenkingsdienst van
Henry Francis Lyte. Het lied wordt in menig christelijke tradities
gezongen en is een neerslag van Henry’s geloof, dat door alles wat hij
heeft meegemaakt, een grote diepgang kende en als zodanig
herinnert dit lied blijvend aan zijn laatste verkondigde boodschap: wie
het offer van Christus heeft aanvaard is klaar om Jezus Christus te
ontmoeten en behoeft slechts te zeggen: Blijf bij mij Heer.
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De Nederlandse vertaling van vers 1 en 3 zijn van Herman Pieter
Schim van der Loeffen (1837-1906), vers 2 en 4 van Evert Louis
Smelik en vers 5 van Pieter Boendermaker.
In de zangbundel zijn de versen 1,3 en 5 opgenomen.
1 Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpeloozen hulp, verlaat mij niet!
2 Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt uw trouwe, o blijf bij mij, Heer!
3 ’k Heb U altijd van noode, dag en nacht,
slechts uw genâ verwint des boozen macht.
Wie kan als gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!
4 Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in den Heer.
5 Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!
Henry’s diepe geloof raakte ieder van ons en het riep allerlei
gevoelens, gedachten, ideeën enzovoort, op die we met elkaar
bespraken.
Ja, het was een boeiende ochtend met koffie…
Ouderenpastoraat drs. Nicoline Letteboer
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Van de Kerkrentmeesters.
Collectes Kerkrentmeesters
07-augustus
€ 11,20
14-augustus
€.11,27
21-augustus
€. 9,40
28 augustus
€ 11,30
04-september
€ 14,90
11-september
€ 22,37
18 september
€ 7,82
25 september
€ 14,00
02 oktober
€ ..6,85
09 oktober
€ 15,75
16 oktober
€ 9,00

Van de Diaconie
Het Nederlands Dagblad van 27
september jl. schrijft, dat op 94jarige leeftijd is overleden de
Open Doors oprichter Anne van
der Bijl. De krant schrijft, dat met
het overlijden van deze man
Nederland
een
beroemde
evangelist armer is.
Hij heeft, zo wordt vermeld, het adagium: ‘bid en werk’ consequent
in de praktijk gebracht. De praktijk van Open Doors was niet
makkelijk, want het evangelie werd door hen verspreid in
communistische landen achter het IJzeren Gordijn en later in
islamitische landen, landen waar het evangelie door hogerhand niet
met open handen werd ontvangen. Het was voor Van der Bijl zeker
noodzakelijk om hierbij God om kracht te vragen.
Dat laatste zal niet alleen noodzakelijk zijn voor evangelisten, maar
ook voor de diaconie. De diaconie werkt veel in landen, waar men van
hogerhand nu niet bepaald zo sociaal gezind is!.
Van der Bijl zag er ook de opdracht in de geestelijke en de materiële
noden van de ‘lijdende kerk’ te lenigen. Voor de diaconie is dit ook
noodzakelijk. Zondag 16 oktober preekte pastor Ton Heijboer over de
armoede, die het gevolg is van een geestelijk lege kapitalistische
samenleving, waarin het recht van de sterkste heerst. Naast het feit
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dat de armen van de nodige levensbehoeften dienen te worden
voorzien, moeten zij er ook weet van hebben, dat de wereld van onze
God anders is. “Ganz Anders,” zo citeerde Ton Heijboer de theoloog
Karl Barth.
Namens de diaconie: Gertjan Kooiman.
Collectes Diaconie
07-augustus
14-augustus
21-augustus
28 augustus
04-september
11-september
18 september
25 september
02 oktober
09 oktober
16 oktober

€ 11,20
€.11,27
€. 9,40
€ 11,30
€ 14,90
€ 22,37
€ 7,82
€ 14,00
€ ..6,85
€ 15,75
€ 9,00

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
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Steek energie in solidariteit
In de maanden november en december krijgen we per maand van de
overheid allemaal €190,- ter compensatie van de hoge
energierekening. De energiemaatschappijen verrekenen dat met
maandbedragen voor november en december. Als je in die maanden
meer moet betalen, wordt die €190,- van je factuur afgetrokken. AIs
je minder moet betalen, krijg je het verschil bijgeschreven. Ik betaal
€175,- en krijg dus €15,- bijgeschreven. “Ik heb die korting dus niet
nodig. Sterker nog, ik houd eraan over Nu weet iedereen best een
leuke besteding te bedenken voor het geld, dat je via deze generieke
maatregel kunt krijgen. MAAR… de stichting HWK (Hulpverlening
vanuit de WestFriese Kerken) merkt nu al mensen klem zitten, en
dat worden er de komende maanden veel meer. Er zal - zonder twijfel
- een heel dringend beroep op onze hulpverlening worden gedaan.
Daarom stellen we voor dat mensen voor wie de korting niet nodig is,
dat bedrag doneren aan HWK. Onze bankrekening is: NL 07 RABO
0371 617405 t.n.v. Hulpverlening vanuit de Westfriese kerken o.v.v.
energie–solidariteit.
Wij doen met dat geld wat we altijd doen:
Westfriezen die bij de regelingen van de
overheid tussen wal en schip vallen,
ondersteunen bij het verkrijgen van
eerste
levensbehoeften.
Onze
professionele
hulpverleners
zijn
gespecialiseerd in het vaststellen van een
behoefte aan hulp, waardoor misbruik tot
een minimum wordt beperkt, zo niet
uitgesloten. U mag uw gift aftrekken van
de belasting en ook elk ander bedrag is
welkom op deze bankrekening. Over HWK HWK is een
hulpverleningsorganisatie
die
door
(bijna)
alle
Westfriese
katholieke
parochies en protestantse
gemeenten wordt gedragen.
De kerken zetten deze actie
op touw, omdat we geloven,
dat Jezus het ook zo zou
doen.
We realiseren ons heel goed
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dat veel mensen vanuit een andere bevlogenheid solidair zouden
willen zijn. Wij helpen al 35 jaar ALLE Westfriezen aan hun eerste
levensbehoeften en zetten hen op het spoor naar zelfredzaamheid.
We doen dat gratis, met professionele medewerkers en zonder te
vragen naar godsdienst, geaardheid of wat dan ook. HWK oordeelt
niet – HWK helpt! Meer info krijgt u via 0229-271684 (HWK) of 0625136160
Ton Heijboer

Langs ’s Heren wegen
In Twisk staat op nr. K 149 een Vermaning, het kerkgebouw van de
doopsgezinde gemeente Twisk-Abbekerk. Het maakt deel uit van het
prachtige beschermde dorpsgezicht van Twisk – aangemerkt als een
rijksmonument. Dit omdat het een gaaf voorbeeld is van vermaningen
uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het gebouw werd in 1868 in
gebruik genomen ter vervanging van een oude schuilkerk.
De doopsgezinde geloofsgemeenschap is al sinds 1550 in Twisk
aanwezig. Met de Reformatie werden andere geloofsrichtingen dan het
gereformeerde geloof / de Hervormde Kerk vanwege de
gewetensvrijheid, die in de Republiek der Nederlanden heerst,
getolereerd. Maar ze mochten niet in een als kerkgebouw herkenbaar
gebouw samenkomen. Daardoor ontstonden overal in het land
zogenaamde schuilkerken. Die schuilkerken staan vaak een stukje van
de straat af, soms zelfs achter woningen, en zien eruit als
boerderijbehuizing, pakhuis of woonhuis. Kerktoren en kerkklok
waren niet toegestaan en gebed en gezang mochten niet buiten het
gebouw te horen zijn. Met de komst van de Fransen in ons land kwam
in 1798 een einde aan de tenachterstelling. Na het vertrek van de
bezetter
bleven
bestaande
kerken
in
bezit
van
de
geloofsgemeenschap, die er samenkwam (hervormd of katholiek). De
geloofsrichtingen zonder (goed) gebouw konden met financiële steun
van de Rijksoverheid een eigen kerkgebouw bouwen, wat in Twisk in
1867 gebeurde.
Zo’n type gebouw als hier in Twisk wordt een ‘Waterstaatskerk’
genoemd. Er zijn daarvan meer in de regio te vinden, zoals het kerkje
op De Braken in Westwoud, Oosterblokker en Blokker. Het gaat dan
om een kerkgebouw, dat tussen 1824 en 1875 onder toezicht (en
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soms ook naar ontwerp) van ingenieurs van Rijkswaterstaat werd
gebouwd.
Eindverantwoordelijken
waren
het
in
1815
opgerichte Ministerie van Zaken van de Hervormde en andere
Erediensten, behalve die der Rooms-Katholieke, en het Ministerie van
Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst. De herkenbare Waterstaatstijl
is geen eigen specifieke door de overheid voorgeschreven stijl, maar
een reproductie van de toen in zwang zijnde eclectische bouwstijl. In
dit geval is het bouwkundig ontwerp van stadsarchitect A.T. van
Wijngaarden te Medemblik (1819 – 1900). Zijn oeuvre omvat zeker
57 gebouwen: kerken, raadhuizen, pastorieën, scholen, wees- en
armenhuizen en postkantoren, waarvan er 41 nog tot op de dag van
vandaag vooral in de regio te bewonderen zijn. Maar liefst zeven ervan
hebben de status van rijksmonument.
Doopsgezinden noemen zowel de preek als hun kerkgebouw "de
Vermaning". De naam vermaning slaat op de navolging van Christus,
waartoe de doopsgezinde kerkgangers door de voorganger
(vermaner) worden aangespoord (aangemaand). Later droegen de
doopsgezinden - en zij alleen - de naam vermaning over op het
gebouw, waar de preek gehouden werd.
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De doopsgezinde gemeente Twisk- Abbekerk is heel klein en werkt
tegenwoordig samen met Nieuwe Niedorp en Broek op Langedijk. De
‘geloofsbrief’ van de samengestelde gemeente beschrijft haar missie
als volgt: Op basis van een eigentijds verstaan van de Bijbel
verwoorden en beleven wij (leden, vrienden en belangstellenden) ons
geloof op moderne, ondogmatische en kritische wijze, als een
veelkleurig palet, waarbij het leven en de woorden van Jezus centraal
staan. Hierbij gaan daden boven woorden en is er aandacht voor
spiritualiteit, vrede, geweldloosheid, gerechtigheid en duurzaamheid.
Aan het hek voor de
kerk is een brievenbus
aangebracht in de vorm
van een miniatuurversie
van de kerk. Het is
tegelijk een ideeënbus
voor het hele dorp.
Achter de kerk staat een
bijzonder object, een
zogenaamd stilteboetje.
Als u in de buurt bent
moet u beslist eens even
op uw gemak daar een kijkje gaan nemen. Het boetje is dag en nacht
open voor alle mensen die om wat voor reden dan ook behoefte
hebben aan een moment van stilte of meditatie. Aan de wand hangen
inspirerende spreuken en op tafel liggen de Bijbel, de Koran en de Tao
Te Tjing (taoïsme).
Wiebe de Bruin.

Gedicht
Ik zoek een land waar vrede is,
waar haat en nijd verdwenen is,
en waar mensen hand in hand,
tezamen leven in dat land.
Ik zoek een stad waar vrede is,
waar eenzaamheid te dragen is,
en waar mensen zorgen dat
er niemand doodloopt in die stad.
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Ik zoek een huis waar vrede is,
waar liefde ons tot woning is,
en waar mensen last en kruis
tezamen dragen in dat huis.
Ik zoek een mens die vrede is,
die ons een weg tot leven is,
en die de mensen op doet staan,
om handen aan de ploeg te slaan.
Zoek ik een land dat niet bestaat,
een droom die haast verloren gaat,
een stad, een huis, een luchtkasteel;
o, mens, vraag ik misschien teveel?
Toch wensen wij jullie dat geluk
en die vrede toe.
Ingezonden door Piet Mantel

Leerhuis
Leerhuis: donderdag 17 november 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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Kerkdiensten
Alle diensten beginnen om 10:00 (of anders vermeld)
23 oktober

Voorganger: Koob Fredriks
Organist: Chris kooiman

30 oktober

Voorganger: Gert Scholten
Pianiste: Cilia Koenis-Gerdes

6 november

Voorganger: Gert scholten
Organist: Andrew Orme

13 november

Voorganger: Ton Heijboer
Organist: Andrew Orme

20 november

Voorganger: Nicoline Letteboer
Pianiste: Cilia Koenis-Gerdes

27 november

Voorganger: Ton Heijboer
Organist: Andrew Orme

4 december

Voorganger: Nicoline Letteboer
Pianist: Johan Gootjes

11 december

Voorganger: Burret Olde
Pianiste: Cilia Koenis-Gerdes

18 december

Voorganger: Herrianne Allewijn
Organist: Andrew Orme

24 december
Kerstavond

Voorganger: Gert Scholten
Organist: Andrew Orme

25 december
1ste Kerstdag

Voorganger: Gert Scholten
Organist: Andrew Orme

28

Kerstloop
Donderdag 22 december wordt er vanuit de Idenburgschool en de
Kuyperschool en de kerken van de Middenweg met medewerking
van een delegatie van Sursum Corda een kerstloop georganiseerd.
We zullen eerst de kinderen van de scholen de gelegenheid geven
om de loop te starten en daarna is de route voor iedereen
toegankelijk.
De start zal zijn vanaf de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4. De
route is in het centrum van Andijk en we verwachten, dat het
ongeveer een uur zal duren. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Meer informatie volgt later in de Andijker.
Wat kun je verwachten: je loopt een
route en onderweg kom je taferelen
tegen, die het verhaal van Jezus
vertellen rondom zijn geboorte. Denk
aan volle herbergen,
engelen, de herders,
het kindje, de
soldaten en
koning
Herodes.
Een fantastische manier om te
ervaren waar het kerstfeest over gaat.

Vredesweek
Vredesweek bijeenkomst van de Raad van Kerken in de katholieke
kerk van Andijk op woensdag 28 september 2022.
In het kader van de Vredesweek is de groep van Raad van Kerken,
Zwaagdijk-Oost, Onderdijk, Wervershoof en Andijk aan de slag gegaan
en is er een programma gemaakt ondersteund door André Dekker,
verbonden aan de parochie van Onderdijk. In het kader van de
Vredesweek was vrede het onderwerp en we hadden besloten om geen
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spreker van buiten aan te trekken maar zelf aan de slag te gaan. De
commissie van de Raad van Kerken is een hechte groep mensen uit de
katholieke, gereformeerde en hervormde gemeenschap en de
samenwerking gaat heel goed. We hebben het op woensdag 28
september georganiseerd in de gezellige ruimte van de katholieke kerk
te Andijk west. Via de media en in de kerken is er aandacht aan besteed
en er zijn ook posters opgehangen.
We ontvingen de mensen met
een kopje koffie of thee, koekje
en een woord van welkom door
de voorzitter. Als experiment
werd het lied 437 gezongen
“Vernieuw Gij mij, o eeuwig
licht”
zonder
muzikale
ondersteuning. Verrassend hoe
goed dat ging. Vervolgens lazen
we uit Johannes, waarbij Jezus
een aantal keren zei: “Ik wens jullie vrede” . Hier zijn we verder mee
gegaan door te stellen dat vrede begint bij je zelf en heb je vrede met
jezelf en je naaste omgeving. Er werd een gedicht voorgelezen over
twee schilders, die de opdracht kregen om een schilderij te maken, die
vrede uitstraalden. Het winnende doek werd een klein boompje op een
rots onder een waterval, waar een vogel zijn nest had gemaakt. De
jury vond dit echte vrede. Vervolgens zongen we het bijpassende lied
nr 1261 uit het Liedboek en omdat er geen begeleiding was, verhoogde
dat de eenheid in de groep.
Tijdens een korte pauze was er wat te drinken en kreeg Ineke Ruiter het
woord; zij gaf aan, dat vrede verbonden is met de duif. Zij had materiaal
meegenomen om ons aan het werk te zetten, en door te knippen en te
plakken was het de bedoeling om een duif te creëren. Vervolgens ging
er een mandje rond, waar je een briefje uit trok met een tekst. Zelf trok
ik de tekst: “Bij wie kun je liefde, vrede en geloof vinden” Mijn antwoord
was “dat vind je in je eigen leefomgeving. Als je vrede wilt, dan vind je
die: in de liefde, in je dorp of stad, kerk, familie, etc. etc. Zo had een
ieder zijn eigen vredesduif gemaakt met verschillende teksten en
verhalen wat tot intieme verhalen over vrede leidde.
Om 21.30 uur konden we de bijeenkomst afsluiten, met dank aan de
inleiders.
Anne van Zanten.
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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

Nicoline Letterboer
Tel: 06-12812884

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

E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl

Ouderling

Mevr. Mirjam Vlugt

Kerkrentmeesters Dhr. Matthijs Beverloo
Tel: 06-55764285
E-mail: kerkrentm.@pg-andijkwervershoof.nl

Diaken

Dhr. Gertjan Kooiman
Tel:0228-593792
E-mail: diaken@pg-andijkwervershoof.nl
Dhr. Anne van Zanten
Tel: 0228-591201
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Administratie
Diaconie

Mevr. Itadoor van der Wal
Tel: 0228-721808
E-mail: diaconie@pg-andijkwervershoof.nl
NL55RABO0368958159

Koster

Dhr. Klaas Tanja

Redactie

Lay-out Ronald Dijkstra

Algemene bezorging

Fam. de Greeuw

Rabobank

NL14RABO0302407294
Ned. Herv. Gemeente Andijk-Wervershoof

Tel: 0228-591965
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