KERKBLAD CONTACT en DE WALVIS
JANUARI en FEBRUARI 2021

Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk
en de

INHOUD
pagina 3
pagina 4 - 5
pagina 6 - 7
pagina 8 - 10
pagina 11 - 38
pagina 11
pagina 12 - 13
pagina 14 - 15
pagina 16
pagina 17
pagina 18 - 19
pagina 20 - 21
pagina 22 - 29
pagina 30 - 35
pagina 36 - 38
pagina 39 - 55
pagina 40
pagina 41 - 42
pagina 43
pagina 44
pagina 45
pagina 46
pagina 47
pagina 48 - 51
pagina 52 - 53
pagina 54 - 55

van OUD naar NIEUW
Kerkdiensten
Uit de pastorie: ds. H. Reedijk, ds. O. Reitsma.
Gezamenlijke Gemeentelijk Kerk Nieuws
PG Koggenland ‘Contact’
Overleden in onze kerkgemeente
Bijpraten Kerkbalans 2020, Diaconaal Nieuws
Ontmoeting met Ineke Weinreich-Verkaik
Kerkdiensten Rustenburcht en Berkenhof
Pastoraatgroep
Gedicht en Bloemengroeten
Teksten en Verjaardagen
Diversen, verhalen en teksten
Jeugd van Nu Nieuws
Colofon PG Koggenland
PG Zeevang en Oudendijk ‘De Walvis’
Van de redactie en gedicht ‘Voornemen’
Inspiratie en Waakzaam zijn
Goede Voornemens: Nelleke Stroo
Gedicht: Jij kunt een schouder zijn.
Van de kerkenraad
Nieuws uit de Gemeente
Verjaardagen en Collecten
Diaconie in Coprona-tijd
De drie ingrediënten van Geluk
Colofon PG Zeevang en Oudendijk

Voor nu veel leesplezier toegewenst door
de redactie van de Walvis:
Willie Koole, Olga Landaal,
Lydeke Vroom, Willy Imthorn, Nelleke Stroo.
Namens de kerkenraad: ds. Hans Reedijk.
Redactie Contact: Ans Versluis-Reedijk en
Petra La Grouw-Heij,
Greet Hoffman-Weijtze, eindredactie
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van OUD naar NIEUW
Het jaar 2020 verdwijnt in het verleden
de dagen gingen, ondanks alles, gewoon voorbij.
Sommigen mochten we met vreugde beleven
andere dagen waren zwaar, somber, niet blij.
Ons leven kunnen we met geen dag verlengen
elk ogenblik of uur is heel uniek.
Net als ieder mens die ons pad kruiste
en een stempel achterliet.
Zo heeft 2020 ons veel gegeven,
of juist ontnomen, gaf intens verdriet.
Maar Iemand is ons altijd bij gebleven
Jezus, een Vriend die ons geen dag verliet.
Aan Zijn Hand gaan we moedig voorwaarts
het hoofd geheven, met open vizier.
Liefde ontvangen en Liefde geven
in die ene zekerheid, God is hier!

Greet H-W. ©

Wij wensen u een jaar gevuld met
warmte, liefde en licht
met HOOP als een lichtje in uw hart
dat vandaag MOED geeft
en morgen KRACHT.
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KERKDIENSTEN

Vieringen Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk
ROOSTER INTERNET-VESPERS
Oud-en-Nieuw-viering 2020
Opname: maandag 28 december 2020 om 15.30 uur in Ursem.
Uitzending: Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari 2021
om 10.00 uur via de link in de Nieuwsbrief
Deze uitzending is ook bedoeld voor zondag 3 januari 2021
om 10.00 uur via de link in de Nieuwsbrief
Uitzending: via Locale Omroep Volendam – Edam gepland op
zondag om 19.30 uur Ziggo kanaal 39
Zondag 10 januari 2021
Uitzending: via de link in de Nieuwsbrief en via Locale Omroep
Volendam –Edam gepland op zondag om 19.30 uur Ziggo kanaal 39
Zondag 17 januari
Uitzending: via de link in de nieuwsbrief en via Locale Omroep
Volendam –Edam gepland op zondag om 19.30 uur Ziggo kanaal 39

Uitnodiging tot het bijwonen van een internet kerkdienst
U bent hartelijk welkom en wordt verwacht om 16.15 uur.
De opname start om 16.30 uur
Maximaal 10 bezoekers kunnen de opname bijwonen
U dient zich 24 uur tevoren uw komst aan te melden:
Opnamen in Beets bij: Willie Koole, telefoon 0299 403 894 of e-mail
info@pknzo.nl
Opnamen in Ursem bij Greet Hoffman-Weijtze, tel. 0229-561591 of
e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl
~Bij binnenkomst totdat u op uw zitplaats aangekomen draagt u een
mond- en neuskapje. Iedereen houdt de 1,5 meter afstand
~Er mag niet meegezongen worden maar het Onze Vader kan
hardop worden meegebeden
~Er is helaas geen mogelijkheid om koffie te drinken achteraf.
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vervolg kerkdiensten
Opname

Uitzending

Plaats

Voorganger

06 jan.

10 jan.

Beets

de heer Kees van Lenten

13 jan.

17 jan.

Ursem

ds. Bart Seelemeijer

20 jan.

24 jan.

Beets

ds. Hans Reedijk

27 jan.

31 jan.

Usem

ds. Hans Reedijk

03 feb.

07 feb.

Beets

ds. Hans Reedijk

10 feb.

14 feb.

Ursem

ds. Hans Reedijk

17 feb.

21 feb.

info nieuwsbrief

ds. Hans Reedijk

24 feb.

28 feb.

info nieuwsbrief

ds. Hans Reedijk

De internetdiensten zijn te bekijken via de link die wekelijks in de
nieuwsbrief vermeld wordt.
De diensten worden ook uitgezonden op LOVE -tv en wel op
zondagavond om 19.30 uur.

Wanneer er weer kerkdiensten zijn waarbij u allen in de kerk
aanwezig kan zijn, de fysieke vieringen, dan volgen wij verder
onderstaand schema.
07 mrt.
14 mrt.

Bericht volgt
ds. Hans Reedijk
Gezamenlijke dienst in Koggenland
Kwadijk
ds. Bart Stobbelaar

De diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders aangegeven staat.
In de nieuwsbrief en via onze website wordt u op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen.
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UIT DE PASTORIE
EEN GOED VOORNEMEN
Inmiddels kijken we terug op het afgelopen jaar 2020. Het was voor
velen van ons geen gemakkelijk jaar. Het virus had ons in de greep.
We werden beperkt in ons doen. Ook het kerkelijk leven onderging
een afslanking:






Beperkt vergaderen.
Minder ontmoetingen.
Gespreksgroepen afgelast.
Fysieke vieringen omgezet in internet-vieringen.

Velen van ons misten de contacten en de ontmoetingen tijdens het
koffiedrinken na de dienst. Dat, wat altijd zo vanzelfsprekend en
gewoon was, werd als een gemis beleefd. De ervaring dat ons leven
kennelijk veel minder maakbaar was, maakte ons soms wat
eenzamer. Vaker dan in goede jaren voelden we ons meer op onszelf
teruggeworpen.
En ja, wat de toekomst brengen moge? Het lijkt erop dat het virus ons
voorlopig nog wel bezig houdt. Misschien een reden te meer om onze
goede voornemens ook bij onszelf te houden? Zèlf probeer ik dit
nieuwe jaar met een goed voornemen te beginnen, geïnspireerd door
het Bijbelverhaal over Maria's aankondiging van de geboorte van
Jezus.
Daarin lees ik: '...en Maria bewaarde deze woorden in haar hart'. Het
waren woorden van goede hoop die haar werden toevertrouwd. Het
waren woorden van hoop op zegen. Mijn goede voornemen voor
2021 is dat ik mijn aandacht bij dit soort woorden wil zoeken. Zij zijn
mij de moeite van het bewaren en het overwegen waard. Ze zijn het
voedsel van ons leven.
Hans Reedijk
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Op afstand en toch verbonden

een bericht uit Enschede

Lieve mensen in Koggenland. Wij leven al maandenlang in vreemde
en vervreemdende tijden. Wij hier in Enschede net zo goed als jullie
in Koggenland. Maar tijden kunnen nooit zo slecht zijn of er komt ook
wel iets goeds uit. De profeten zeiden het al! In 2020 maakten wij niet
ons jaarlijkse ritje naar Koggenland om daar voor te gaan in de
eredienst. Daardoor hebben we elkaar niet kunnen ontmoeten.
Maar gelukkig krijgen wij de digitale nieuwsbrief toegestuurd en zien
wij de kerkdiensten via YouTube en voelen we ons meer dan tevoren
weer met jullie verbonden. Een mogelijkheid die er vóór corona nog
niet was. Een prachtig koortje onder bezielende leiding, een
inspirerende meditatie van ds. Reedijk, een eenvoudige en daarom
zo doeltreffende liturgie. Het doet ons goed om zo op afstand
verbonden te blijven. En een klein gevoel van trots op jullie als
gemeente, die met haar voorganger nu weer opnieuw zo krachtig en
flexibel inspeelt op veranderende tijden, maakt ons altijd weer
meester van ons. Wij wensen jullie als gemeente en jullie allen
persoonlijk zegen van God over het jaar 2021. (Hopelijk zien we
elkaar dit jaar wel een keer!) –
ds. Oane Reitsma & Hyun-Ah Kim

HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN
Bent u het spoor kwijt? Wilt U praten over uw problemen.
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor
iedereen. Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke
crisissituaties. Samen met u zoeken we naar een weg om verder te
gaan.
HWK Hulpverlening
p/a Dampten 16, 1624 NR Hoorn
telefoon 0229-27 16 84
e-mail: hwkhulpverlening@live.nl
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GEZAMENLIJK GEMEENTELIJK KERK NIEUWS

Vieringen Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk

Kerkbalans 2021
Geef vandaag voor de kerk van morgen!

De Actie Kerkbalans komt er weer aan.
Dit jaar is de actie opgezet door de beide
samenwerkende Protestantse Gemeenten
Zeevang / Oudendijk en Koggenland met
een krachtig thema dat goed de noodzaak
weergeeft van deze jaarlijkse actie. Het
thema voor de actie in 2021 is: ‘Geef
vandaag voor de kerk van morgen’. Een
thema dat de waardevolle toekomst van de
kerk centraal stelt. De kerk van morgen
kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag
samen voor inzetten.
We hebben daar uw inzet en bijdrage hard
bij nodig. Dit verzoek is noodzakelijk, want
de inkomsten uit Kerkbalans vormen mede de financiële basis voor
onze gemeenten. Net als voor een huishouden is een gezonde
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financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk.
Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een bijdrage
vragen.
U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het corona-virus anders zal
verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder
de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het corona-virus,
zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht
door een goed functionerende kerk. Dan is juist uw kerk een plaats
van verbinding al dan niet via internet. Juist het verbindende aspect
van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste
kosten van de kerk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan
om contact te houden met gemeenteleden en belangstellenden.
Tussen 16 en 30 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek
om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen
rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken
blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.
Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier
ruimhartig in. Voor bijzonderheden binnen uw plaatselijke gemeente:
lees de brief.
In de week van 23 tot 30 januari komt een vrijwilliger het formulier bij
u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.
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Het Paasfeest is voor velen het belangrijkste christelijke feest in het
liturgische jaar. De voorafgaande periode heet de Veertigdagentijd en
is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter
voorbereiding op Pasen. Daarom wordt er de gehele periode geen
glorialied gezongen met uitzondering van de avondviering op Witte
Donderdag.
De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag op 17 februari en 's
avonds kun je een askruisje halen in de Purmerendse Nicolaaskerk.
Een askruisje bestaat uit de as van het uitgedroogde en verbrande
palmtakje dat op Palmzondag van het vorig jaar werd uitgereikt. Veel
katholieken hangen dat palmtakje aan de muur tot de Aswoensdag
van het volgende jaar.
De eerste zondag van de Veertigdagentijd is op 21 februari met de
liturgische kleur paars. De Veertigdagentijd heeft zes zondagen
waarvan er vier de liturgisch kleur paars hebben. Op de vierde
zondag op 14 maart schijnt de witte liturgische kleur van Pasen al
even door het paars heen en krijg je roze; deze zondag wordt daarom
Klein Pasen genoemd.
De zesde zondag van de Veertigdagentijd op 28 maart is liturgisch
rood en heet Palm- en passiezondag. Met deze zondag begint de
Goede Week die uitloopt op de Dagen van Pasen op 1-2-3/4 april:
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake / Paasmorgen.
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Kerkblad gedeelte
NIEUWS UIT DE GEMEENTE
Overleden in onze kerkgemeente
Op 31 oktober 2020 is op 88 jarige leeftijd overleden mevrouw A.
Annie Naber - Schuffel. Slechts tien dagen daarvoor kon het echtpaar Naber hun 65 jarig nog huwelijk gedenken.
Op 8 november 2020 overleed de heer P.M. - Pieter Meindert Burger
in de Berkenhof op 84 jarige leeftijd.
Mevrouw G. Loos - Buitelaar ook gewoond hebbende in de Berkenhof
is op 27 november 2020 overleden op 88 jarige leeftijd.
De heer S.P. Siem Beemsterboer uit Avenhorn is overleden op 3
december j.l. op 86 jarige leeftijd.
Wij wensen alle familie en alle nabestaanden veel steun en sterkte
toe om dit verlies een goede plek te kunnen geven. Dat er veel mooie
herinneringen mogen zijn om over hen te blijven praten met elkaar
zodat zij allen niet vergeten zullen worden.
Namens het pastoraat
Greet Hoffman-Weijtze
Toen God zag
dat de weg te lang,
de berg te hoog
en ’t ademen te zwaar werd
legde Hij zijn arm om hen heen
en zei: ‘Het is goed zo.’
Laat hen dan voor eeuwig leven,
overvol gelukkig zijn,
wil ons hier uw liefde geven
en verzachten onze pijn.
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Even bijpraten over de Kerkbalans 2020
De stand van de Actie Kerkbalans 2020 is medio december op
geëindigd € 14620,=, dit is het bedrag dat op onze bankrekening was
bijgeschreven. Toegezegd was een totaalbedrag van € 14.900, =. In
de laatste paar dagen van de maand december verwacht uw college
van kerkrentmeesters dit laatste gaatje nog te kunnen vullen.
Helpt u mee?
Gezien de uitgaven die dit jaar hebben plaats gevonden voor het
pastoraat, de extra uitgaven voor de internetdiensten en de hoge
kosten voor onderhoud van de gebouwen hebben we uw bijdrage dan
ook hard nodig.
Met vriendelijke groet,
Harry van Doornum, namens
Het College van Kerkrentmeesters
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NIEUWS VAN DE DIACONIE
In dit eerste Contact van 2021 ook een bericht van uw Diaconie.
Allereerst dank aan de mensen die regelmatig een diaconale bijdrage
overmaken voor de genoemde doelen in de nieuwsbrieven. Jammer
dat veel kijkers van onze digitale-uitzendingen toch nog verstek laten
gaan.
De Diaconie heeft de begroting van 2021 voorgelegd aan de kerkenraad en deze is met unanieme goedkeuring vastgesteld.
Echter zullen onze inkomsten aanzienlijk dalen in 2021. Dit onder
meer door het feit dat wij als diaconie 40 ha. geliberaliseerde pachten
op basis op duurzaamheid gaan verpachten. Dat zal betekenen:
minder transportbewegingen op onze vaak smalle polderwegen.
Door onze pachtgronden te ruilen met reguliere pachters, verbinden
wij aan de nieuwe afsluitende contracten dat enkel en alleen het telen
van grasgewas gemengd met een stikstofbindend gewas als klaver
en luzerne is toegestaan. Daardoor krijgt de grond rust en kan het
bodemleven zich herstellen. Dit besluit is in de begroting van 2021
verwerkt. Voor dit jaar heeft het wel de consequentie van minder
pachtopbrengsten.

Het hele proces van ruiling staat onder leiding van de rentmeester
KKG mevrouw Frederike Meerstad.

Met een vriendelijke groet namens Diaconie,
Ria Zomer voorzitter
Gert v.d. Roest penningmeester
Jan Huisman lid
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ONTMOETING MET INEKE WEINREICH-VERKAIK
Sinds enige tijd is Ineke Weinreich-Verkaik de kerkenraad van
Koggenland komen versterken. Een goede aanleiding voor nadere
kennismaking aan de hand van enkele vragen. Op maandagmorgen
om 10.00 uur parkeerde ik mijn auto aan het Westeinde in Berkhout
en eigenlijk begon ons gesprek al voordat haar man Bram de koffie
had ingeschonken.
In wat voor omgeving ben je opgegroeid?
Ineke is opgegroeid in de Indische buurt dat destijds een echte
Amsterdamse volksbuurt was. Zij was de jongste in het gezin van
negen kinderen. Het gezin woonde daar op 1 hoog, waar de kinderen
hun kamers met elkaar moesten delen. Haar vader had een
groentezaak.
Wat was vroeger van invloed op je geloof?
Het gezin had zich verbonden met de Hervormde Élthetokerk. De
Élthetokerk is gesloopt, maar het zaaltje, waarin nu nog steeds
gekerkt wordt en waar de zondagsschool was in de Javastraat,
bestaat nog steeds en is even oud als de Indische buurt in
Amsterdam waarin ze staat, meer dan 100 jaar oud. Ineke ging graag
naar de zondagsschool, vooral om met andere kinderen na afloop
verstoppertje te spelen. Thuis kreeg Ineke een gelovige opvoeding
zonder dat er sprake was van enige dwang.
Wat voor hobby's heb je of waar besteed je graag aandacht aan?
Ineke zong vroeger al graag en ze was, naast het harmonium dat
haar moeder bespeelde, niet de enige in het gezin die muziek
maakte. Twee broers speelden doedelzak, waarbij gebruik werd
gemaakt van een 'oefenfluit thuis, zodat de buren niet te veel last
hadden van deze muziek.'Zij is altijd blijven zingen in koren en
cantorijen en sinds haar verbondenheid met de protestantse kerk
Koggenland zingt zij ook in de gezamenlijke cantorij met Zeevang en
Oudendijk. Ook speelt Ineke graag blokfluit.
Wat voor werk of studie doe je of heb je gedaan?
Hoewel Ineke nog steeds apothekersassistente is, momenteel
verbonden aan een huisartsenpraktijk in Wieringerwerf, interesseert
zij zich ook voor psychologie.
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Waaraan ontleen je geluk?
Haar geluk vond Ineke toen zij haar man Bram, opgegroeid in de
Amsterdamse Jordaan, leerde kennen. Ze verhuisden onder andere
naar Osdorp en Zwanenburg en er kwamen twee kinderen. Voor hun
drie kleinkinderen lagen tijdens mijn bezoek de chocoladeletters al
klaar bij de open haard. Voor de kerkelijke gemeente en voor zichzelf
heeft Ineke er plezier in om mensen met elkaar te verbinden.
Wat zijn spirituele bronnen voor jou?
Ineke is oecumenisch ingesteld en zij beleeft haar geloof meer
religieus dan godsdienstig waarmee zij bedoelt dat het haar meer om
de binnenkant dan om de buitenkant van geloven gaat. Ze richt zich
meer op wat geloof verbindt dan wat geloof verdeelt en zij houdt niet
van hokjes-denken. In de voortgang van haar leven verdiept zij zich
ook in zingevingliteratuur waarin ze soms een bevestiging kreeg van
wat ze zelf al dacht. Ook vindt Ineke het een waardevolle en
troostvolle gedachte dat het leven(volgens haar) niet eindigt bij de
dood, maar dat er een vervolg is.
Wie is er van bijzondere betekenis (geweest) in jouw leven?
Dat was onder andere een dirigent van een kamerkoor waar zij ooit
zong. Het was iemand die je zag staan als mens en je waardeerde
waardoor Ineke zich erkend en gezien voelde.
Na nog een heerlijk kopje koffie te hebben gedronken, nam ik
afscheid van Ineke en Bram en ging ik mijns weegs weer terug
richting Kwadijk door het mistig landschap. Het was een bijzondere
ontmoeting.
Hans Reedijk
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KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT
Door de omstandigheden van nu met nog
steeds alle aanpassingen en beperkingen
kunnen de kerkdiensten helaas nog steeds
niet plaatsvinden.
.
KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF
Door de omstandigheden van nu met nog
Steeds alle aanpassingen en beperkingen
kunnen de kerkdiensten helaas nog steeds
niet plaatsvinden.
plaatsvinden.
Wij wensen alle bewoners alle goeds en veel sterkte toe
om deze periode gezond door te komen.

Als kerk hebben wij een Kerstkaart van Ruud ontvangen met een
kerstgroet voor u allen.
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PASTORAATGROEP
In het kerkblad van november - december jl. hebben wij als pastoraatgroep een creatieve oproep aan u gedaan.
Wij vroegen u digitaal, op papier, knipkunst, via fotografie, een
beschreven kaart, gedicht, met kwast en verf of wie weet op andere
manier uw kunstzinnigheid de vrije loop te laten gaan.
Het formaat is 20 bij 20 cm. met als thema:
“ Wat of waar kijkt u naar uit in het nieuwe jaar 2021 ”
Inmiddels zijn we januari 2021 en hebben wij slechts 2 inzendingen
binnengekregen. De eerste is een foto en de tweede creatie is onder
de aandacht van de kerkenraad om verder uit te werken..
Tot half januari moeten we de dagen door zien te komen zonder extra
winkelen en alles waar bij veel mensen bij elkaar zijn. We hopen
daardoor dat u ons toch nog voor 15 februari a.s. gaat verblijden met
leuke creatieve inzendingen.
Maak thuis van een ‘lege dag’ een ‘actieve dag’.
Mocht u behoefte hebben aan
een praatje aan de telefoon om
de stilte of de eenzaamheid te
doorbreken neemt u dan contact
op ds. Hans Reedijk of
met iemand van het pastoraat.
Onze telefoonnummers vindt u
in het kerkblad in de colofons van beide gemeenten.

Joke Admiraal-Haksteen, Hermien Weissenbach-Tuls
Ineke Weinreich- Verkaik en Greet Hoffman-Weijtze
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Oefening van Hoop
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd
tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop
overspoeld zal worden.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen
en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken
met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf
in mijn oordeel.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens.
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij leven
vanuit de goede hoop.

Adriaan van Lent

BROODKRUIMELS
Diep in de winter leerde ik eindelijk
dat er in mij een onoverwinnelijke zomer aanwezig was.
Albert Camus
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BLOEMENGROET
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn,
een steuntje in de rug nodig hebben, nieuw in onze gemeente zijn
gekomen of als felicitatie.
In deze periode van internet-kerkdiensten gaan de bloemengroeten
uiteraard door want de bloemengroet is op deze manier een stukje
van medeleven en verbondenheid in deze speciale levensperiode

01 nov. de heer A.J. Schouten in Avenhorn werd 80 jaar
25 nov. de heer D. de Haas in Berkhout werd 92 jaar
27 nov. mevr. C. Worp-Naber in Avenhorn werd 91 jaar
12 dec. de heer en mevr. Ootjers in Berkhout waren 65 jaar getrouwd
24 dec. de heer en mevr. Dolfing-Kuiper in Berkhout vierden hun 60
jarig huwelijk
07 dec. mevr. A. v.d. Roest- van den Broek in De Goorn voor haar
75ste verjaardag
09 dec. mevr. N. Bruins- van Iterson in De Goorn ter bemoediging
30 dec. de heer T.R.P. Bijlsma in Avenhorn voor zijn 91ste verjaardag
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Het Alfa(ge)bed(t).
Er waren eens twee mannen die samen gingen eten.
Vóór ze begonnen gingen ze eerst in gebed.
De eerste man had een prachtig gebed met mooie woorden en lange
zinnen.
Toen hij 'amen' zei begon de tweede man:
"A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-MN-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z"
"Nou zeg!", zei de eerste man, "wat is dát nou voor een gebed?!"
"Wel", antwoordde de tweede man, "ik weet niet zo goed wat ik moet
bidden, ik kan het niet zo mooi zeggen als jij, dus geef ik God maar
de letters en dan vertrouw ik er op dat Hij er wel een mooi gebed van
zal maken."

JUBILEA

De heer en mevr. H.C. Voorsluys in Avenhorn
zijn 14 januari 40 jaar getrouwd.
De heer M.T. Meerveld en mevr. G. Meerveld - Bultena in Berkhout
vieren hun 50 jarig huwelijk op 12 februari a.s.
De heer W. Brom en mevr. C. Brom- Vet in Ursem
hopen op 27 februari hun 60 jarig huwelijk te vieren.

Wij wensen allen een feestelijke dag toe
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ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN GAAN NAAR
DE JARIGEN!

Zij allen zijn 70+

Januari
5 jan. Dhr. C.J. Damen in Hoorn
7 jan. Mevr. T.J. Koeman-Koeman in Berkhout
9 jan. Mevr. G. Leeflang - Bron in De Goorn
9 jan. Dhr. C. Veldhuisen in De Goorn
10 jan. Dhr. K. Knol in Berkhout
13 jan. Mevr. A. Haisma - Bosgraaf in Berkhout
19 jan. Mevr. A.W. van den Bosch - Ramp in Avenhorn
20 jan. Mevr. M. Berkelaar in Zuidermeer
21 jan. Mevr. M.C. Dierx - de Bruijn in Berkhout
23 jan. Mevr. G. Driesse - Bij ’t Vuur in Scharwoude
27 jan. Mevr. A. Brouwer in Berkhout
28 jan. Dhr. J. Wijnja in Berkhout
Februari
2 feb. Mevr. E .T. Ootjers - Helder in Berkhout
10 feb. Dhr. H. C. Rink in De Goorn
12 feb. Mevr. N. Bruins - van Iterson in De Goorn
17 feb. Mevr. C. L. van der Hoek -Vink in Ursem
21 feb. Mevr. H.Weissenbach - Tuls in Berkhout
21 feb. Dhr. P. M. Ootjers in Berkhout
27 feb. Mevr. W. Dolfing - Kuiper in Berkhout
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WISSELING VAN SEIZOENEN
Een dik pak sneeuw, een stevige storm, of juist een zwoele
zomeravond. In Nederland kennen we het allemaal. Maar niet overal
zijn de seizoenen hetzelfde. In Nederland valt er vaak sneeuw in de
winter, terwijl dat in Israël bijvoorbeeld maar weinig voorkomt. De
zomers in Israël zijn weer veel warmer en droger dan in Nederland.
Seizoenen in de Bijbel
Over de verschillende seizoenen staat niet veel in de Bijbel. Maar dat
er verschillende seizoenen bestaan, wordt al in het verhaal over de
schepping verteld (Genesis 1:14). Aan Noach vertelt God dat de
verschillende seizoenen hun eigen functie hebben: de tijd om te
zaaien, te oogsten enz. (Genesis 8:22). En in Spreuken 26:1 staat dat
elke seizoen zijn eigen kenmerken heeft: sneeuw past niet bij de
zomer en regen past niet bij het voorjaar, de tijd waarop in Israël de
oogst binnengehaald wordt.
Seizoenen waren in de tijd van de Bijbel nog belangrijker dan bij ons.
De mensen waren voor een goede oogst afhankelijk van de regen in
het voor- en najaar (Deuteronomium 11:13-15). De seizoenen
bepaalden zelfs wanneer het een geschikt moment was om oorlog te
voeren (2 Samuel 11:1).
Deze afhankelijkheid van de seizoenen zien we ook terug in Jakobus
5:7. De schrijver vergelijkt zijn lezers met een boer die geduldig moet
wachten op de oogst. Net als deze boer moeten de gelovigen geduldig blijven wachten tot het moment waarop God komt.
De zegening van de seizoenen
In de Bijbel lezen we dat God de seizoenen aan mensen heeft
gegeven om op aarde te kunnen leven. De verschillende jaargetijden
zijn een zegening van God (Deuteronomium 33:14). De dichter van
Psalm 74 zingt over God die de verschillende seizoenen gemaakt
heeft:

‘U hebt de grenzen van de aarde bepaald,
zomer en winter – u hebt ze gevormd.’ (Psalm 74:17)
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Paulus en Barnabas vertellen aan de mensen in Lystra hoe God voor
alle mensen zorgt doordat hij hun de mogelijkheid heeft gegeven om
voedsel te verbouwen:
‘Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, maar
heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft hij u
regen geschonken en vruchtbare seizoenen, hij heeft u overvloedig te
eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht.’ (Handelingen 14:17)

Voor alles is een tijd
Soms ervaren mensen hun eigen leven ook als een wisseling van
seizoenen. Je wordt geboren, je groeit op, je wordt ouder en je sterft.
In Prediker 3 lezen we dat er voor alles een tijd, een eigen seizoen is.
Er zijn tijden waarop we met volle teugen van het leven kunnen
genieten, maar er zijn ook tijden waarop het leven soms zwaar en
moeilijk is.
‘Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.’ (Prediker 3:1-2)
Bron Ned. Bijbelgenootschap
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Eenzaamheid.
Helaas nog steeds, zeker in en ook na de decembermaand.
Heel veel is er al over geschreven het afgelopen jaar. Het zal ook
altijd wel een groot aandachtspunt blijven. Want eenzaam zijn is
zwaar. Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich regelmatig
eenzaam. Omdat ze nauwelijks mensen ontmoeten, of omdat ze
misschien wel veel mensen kennen en ontmoeten, maar ze kennen
niemand heel goed. Bovendien mag dat ‘Intieme’ gezellig met elkaar
nog steeds niet zoals het ooit was. Ook kan je eenzaam zijn in een
tijd van ziekte en je angsten hierom. Soms is er het gevoel dat
niemand je echt goed kent, dat er niemand is die echt met je begaan
is, kan je erg verdrietig maken.
Voor jongeren is er een andere eenzaamheid. Is er voor ons nog wel
een leuke vriendschap mogelijk. Een relatie aangaan? Een nieuwe
schoolopleiding volgen voor een leuk beroep in de toekomst? Leuk,
maar hoe frustrerend is dat als je momenteel geen stage kunt lopen.
Eenzaamheid treft iedere leeftijdsgroep in deze lange coronaperiode.
Daarnaast alle mensen die op de vlucht zijn voor….op zoek naar een
beter bestaan en alles achter zich hebben gelaten….op de vlucht zijn
inzake zich zelf, het leven niet meer zien zitten in deze tijd….
daklozen die vaak alleen nog de mensen hebben in dezelfde situatie.
Sommigen van hen staan bij winkels met het Straatjournaal. Een heel
goede krant met boordevol nieuws waar je niet dagelijks bij
stilstaat…. Of het leven op overlevingsstand zetten, zoals men in de
oorlogsjaren heeft moeten doen. Hopende op een betere tijd in het
leven. Voorbeelden zijn er te over.
Eenzaamheid in de Bijbel
Ook in de Bijbel gaat het soms over mensen die eenzaam zijn. Die
eenzaamheid kan verschillende achtergronden hebben. Hieruit blijkt
dat ook dit een probleem is van eeuwen en eeuwen.
Tamar, de dochter van David, leeft in eenzaamheid nadat ze door
haar broer Ammon verkracht is (2 Samuel 13:20).
Elia heeft het gevoel dat hij er alleen voor staat, omdat er niemand is
met dezelfde ideeën en idealen als hij (1 Koningen 19:10).
En Job moet zich heel alleen gevoeld hebben toen zijn familie en zijn
vrienden hem niet begrepen in zijn ellende, en hem zelfs uitlachten.
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De dichter van Klaagliederen treurt over Jeruzalem en haar
inwoners. Deze stad die eens zo levendig was, is nu eenzaam en
verlaten (Klaagliederen 1:1).
God is goed voor mensen die eenzaam zijn
Voor veel mensen is het een troost dat God er altijd is, hoe eenzaam
je ook bent. God is bij je, waar je ook bent of waar je ook naartoe
gaat.
‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.’ (Psalm 139:1-3)
God is goed voor mensen die eenzaam zijn. Hij is een vader van
wezen en een beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een
thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed (Psalm 68:6-7).
Door God verlaten
Je kunt ook het gevoel hebben dat God zelf je verlaten heeft. Dat is
een groot lijden. Jezus heeft het meegemaakt, toen hij aan het kruis
ging. Die pijn is niet makkelijk te verzachten, maar je kunt er
misschien over praten. Je mag het zelfs uitschreeuwen van boosheid,
van wanhoop of verdriet. Toen Jezus aan het kruis hing, gebruikte hij
hiervoor woorden uit Psalm 22:

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.
“Mijn God!” roep ik overdag, en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.’ (Psalm 22:2-3)
Toch is het juist ook Jezus die mensen aanspoort om mensen die
eenzaam zijn op te zoeken:
‘Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en
jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat
gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” (Matteüs 25:35-36)
Hoe dan ook, het is niet altijd makkelijk om met die woorden uit de
Bijbel om te gaan. Want soms loop je gewoon vast in je eigen gedachten of nog erger: gedachten gaan met je aan de haal.
Of je nu jong of ouder bent. Praat erover en deel uw eenzaamheid.
Greet Hoffman-Weijtze, pastoraat.
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Ga met ons mee

God, loop voor ons uit
om de goede weg te wijzen.
Sta achter ons,
als steun in de rug
en omarm ons als een vriend.
Wees onder ons,
als we dreigen te vallen:
vang ons dan op.
Woon in ons midden
en geef kracht voor alledag.

Sta om ons heen
als een muur die ons beschermt
tegen angst en zorgen.
Wees boven ons:
Uw zon geeft ons warmte.
Verlicht ons met uw zegen,
vandaag en morgen.
Ga zo met ons mee
op al onze wegen.
Ga met ons mee.

Bronvermelding: Woord en Weg
van de Protestantse Kerk.
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LEVEN MET EEN VISIOEN, een toekomstdroom
Het gaat erom te beseffen, dat Gods Schepping een eenheid is, of te
wel te weten dat ieder mens een verantwoordelijkheid heeft voor zijn
doen en laten en daarmee de kwaliteit van deze eenheid –
schepping- bepaalt.
De Schepper heeft de mens richtlijnen gegeven om de goede weg te
volgen. Aan ons mensen de keuze om dat wel of niet te doen.
Het resultaat lezen we dagelijks in de krant en zien we op de
televisie. Het gevaar is daardoor groot, dat mensen het oergevoel
voor hun bestemming kwijtraken. Dat wil zeggen; leven volgens de
elementaire richtlijn, “behandel uw naaste zoals u wilt dat zij u
behandelen.”
Als dat gebeurt, dan is er geen oorlog en geen armoede meer en zal
ieder mens Gods Schepping als eenheid ervaren, wat de bedoeling
is. Daarom is het belangrijk, dat mensen een visioen hebben om te
blijven verlangen naar Gods Schepping en daar ook door worden
geïnspireerd in het dagelijkse leven.
Enkele Bijbelteksten die daar van getuigen zijn:
Jesaja 2: vers 2-5 Jesaja 11: vers 1-10
Hebreeen 9: vers 11-15 Hebreeen: 12: vers 2-12
Lucas 2: vers 25-33 Openbaring 21: vers 1-7

Een visioen is een subjectieve ervaring van iets dat zintuiglijk niet
waarneembaar is, maar voor de persoon zelf - de visionair werkelijkheid lijkt te zijn, en waar in religieuze zin door de persoon
voorspellende waarde wordt toegeschreven, ingegeven door een
bovennatuurlijke of mystieke kracht.
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De Bijbel in de Bijlmer:
uitdagend en verrassend
‘Tof boekje! Ik heb ervan genoten!’ ‘Wat inspirerend!’ ‘Een
uitdagend, verrassend en confronterend boek. Een echte
aanrader.’ Van mensen uit allerlei kerken kreeg het NBG reacties op
De Bijbel in de Bijlmer. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘We zijn
blij met die reacties. Ze laten zien hoe actueel en inspirerend de
Bijbel is als het gaat over migratie en integratie.’
Vanwaar die lof voor dit boek van migrantenvoorganger Samuel Lee
uit ‘het meest christelijke stukje Nederland’, de Bijlmer? Het boek
bevat zes bijbelverhalen over migranten en zes verhalen van
migranten uit de Bijlmer,
onder wie Lee zelf.
‘De eye-opener is voor mij de focus: de Bijbel is een boek van
migranten’, schrijft René de Reuver, secretaris van de Protestantse
Kerk in Nederland. ‘Het wil ons leren een migrant van zegen te zijn.
Wat dit betekent en hoe dit kan, laat Samuel zien in bijbelstudies over
Abraham, Jakob, Jozef, Ruth, Daniël en het dienstmeisje van
Naäman: de vader van alle migranten, de geniepige migrant, de
vergevende migrant, de bruggen bouwende migrant, de moedige
migrant en de dienende migrant.’
Iedereen is migrant
Jurjen ten Brinke, EO-presentator en kerkplanter: ‘Echt, we zijn
allemaal vreemdelingen en bijwoners. Wat ons bindt is onze reis, het
onderweg zijn met God, die er altijd is.’ Jurjen zag rake parallellen
tussen toen en nu. Bijvoorbeeld Naämans dienstmeisje: ‘juist haar
gebed en oproep als migrant bracht deze hooggeplaatste man bij de
profeet van Israël.’
Bisschop Gerard de Korte uit Den Bosch: ‘Terecht schrijft Samuel
Lee dat alle mensen in principe migranten zijn. Wij hebben immers op
deze aarde geen blijvende woonplaats’. De Korte hoopt dat het boek
‘bruggen slaat tussen christenen die hier geboren zijn en
migrantenchristenen.’ Hij denkt aan Poolse arbeiders en RoomsKatholieke expats, ‘vaak mensen met een diep geloof die autochtone
katholieken een hart onder de riem kunnen steken.’
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Kleurenrijkdom
Majoor Richard de Vree van het Leger des Heils, programmadirecteur
‘Geloven in de Buurt’ las het boek in één adem uit: ‘Het is een verhaal
van integreren en tegelijkertijd pal blijven staan voor je eigen
christelijke normen en waarden’ en: ‘We zijn als Leger des Heils
vooral een ‘witte’ geloofsgemeenschap, terwijl we juist in aanraking
komen met veel migranten. Onze geloofsgemeenschappen zouden
veel kleurrijker kunnen/moeten zijn.’
De Bijbel in de Bijlmer is verkrijgbaar voor € 12,95 in de boekhandel
en via de NBG-webshop.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/bijbel-in-de-bijlmer/

Uitkomst enquête onder Bijbellezers:
66% van de Bijbelgebruikers wil vaker Bijbellezen
De Bijbel is een inspirerend boek waar vaak in gelezen wordt. Dat
blijkt opnieuw uit een onlangs gehouden online enquête van het
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) onder Bijbellezers uit heel
christelijk Nederland. 56% van de 3500 deelnemers leest dagelijks uit
de Bijbel. Opvallend is dat zo’n 70% niet tevreden is en aangeeft
vaker of langer te willen Bijbellezen.
Gedrukt of digitaal
De enquête laat opnieuw zien dat digitaal Bijbellezen is ingeburgerd
(16% leest meestal digitaal), hoewel het merendeel van de
respondenten meestal een gedrukte Bijbel in handen heeft. De Bijbel
van voor tot achter lezen doet nog slechts een kwart, zo blijkt uit de
enquête. Bijna de helft van de respondenten leest aan de hand van
een thema dat aansluit bij de persoonlijke interesse. Dagboekjes en
een leesrooster zijn het meest populair als hulp bij het Bijbellezen. ‘In
de open antwoorden hebben mensen met ons gedeeld wat hen
motiveert én wat hen belemmert’, vertelt Schol-Wetter. ‘Ze vinden de
hulpmiddelen van het NBG nuttig. Als (meer) Bijbellezen dan toch
niet lukt, wijten ze dat vaak aan zichzelf: het ontbreekt hen aan
discipline, tijd of prioriteit. Daar wordt het wat mij betreft pas
interessant: hoe kan Bijbellezen uit de sfeer van “moeten” komen, en
iets worden waar je naar uitkijkt? Dat is geen kwestie van one size fits
all, maar van uitproberen wat bij je past, met vallen en opstaan.’
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Jeugd van Nu Nieuws
Van Vroeger en Nu
Voor jullie als jonge lezers komt dit onderstaande gedicht misschien
wel uit een heel oer ouderwets boekje. Dat is ook zo, jullie hebben
helemaal gelijk. Een les-, en leesboekje van de middelbare school,
toen ook wel de ULO genoemd. ULO betekende ‘Uitgebreid Lager
Onderwijs’. Misschien waren jullie ouders zelfs nog niet eens
geboren. Maar wie weet kennen jullie opa of oma het nog wel van
vroeger en kunnen ze jullie daar iets over vertellen. Dan horen jullie
wellicht nog heel mooie verhalen over vroeger.
Het boekje heet ‘De Kinkhoorn’ deel 2 en is uitgegeven in 1954.
Maar waarom dan dit gedicht uit zo’n oud boekje zullen jullie je
misschien afvragen. Daar is een heel simpel antwoord op. Namelijk
dat het verhaal over De Drie Koningen die op weg gingen naar het
Kindje Jezus nog veel en veel ouder is. Dus zo ouderwets is het
eigenlijk niet eens.

De Drie Koningen
Het sneeuwde over de karavaan
en over drie gouden kronen.
De ster ging al maar uit en aan
boven hun rode konen.
Zij treuzelden wat, zij aarzelden wat,
zij waren al half verblind
door de sneeuw, die tussen de ster in zat
en de ijskoude wind.
Van mirre, van wierook, van klinkklaar goud
stonden hun mantels bol;
maar de wind was tegen, de sneeuw was koud
en de wereld was daarvan vol.
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En achter hen slonk het koninkrijk
en voor hen zwol de nacht,
en een ster, die eerbiedig gehoorzaam werd,
was het overschot van hun macht.
Toen, plotseling, waaide de sneeuwvlaag om
en sneeuwde terug naar de hemel;
en de ster, die nu op een afdak glom,
wenkte hen af van de kemel.
Daar lag op inderhaast wat stro,
-een trog als wankele troon,
maar ach, want het ontroerde zoiets liefelijks: Gods Zoon.
En dit was dus des werelds Heer?
En dit was zijn paleis?
Zij deden voorzichtig hun kronen neer
en baden het Kyrie Eleis.
Bertus Aafjes
Bron vermelding: Verspreide Gedichten, De Kinkhoorn

.
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Op de bladzijde hiernaast kunnen jullie het verhaal
‘Picknick met God’ lezen.
Dit verhaal is een ‘parabel’
Een parabel komt van het Griekse παραβολή parabolè wat
"vergelijking" betekent . Evangelisten gebruikten dit woord in de
betekenis van "gelijkenis". Een gelijkenis is een kort verhaal,

Gebed
God, het is 's morgens nog donker als we opstaan
en 's avonds komt het donker gauw weer terug.
Als je langs de huizen loopt, zie je de lichtjes.
Dat is zo mooi.
Je wordt verdrietig als je denkt aan kinderen die nu
geen huis hebben,
die gevlucht zijn, die buiten moeten slapen.
God, we bidden voor alle mensen in de kou!
Dat iemand een warme deken over ze heen legt.
Amen.
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Picknick met God.

verhaal

Er was eens een kleine jongen die God graag wilde ontmoeten.
Hij wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen,
dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte die vol met koekjes en pakjes
sap. Zo ging hij op weg.
Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan, toen hij een oude
vrouw zag. Ze zat op een bank in het park en staarde zo’n beetje
naar de duiven. De jongen ging naast haar zitten en deed zijn koffer
open. Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen,
merkte hij dat de vrouw er erg hongerig uitzag. Daarom bood hij haar
een koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte
naar hem.
Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog eens wilde zien en
daarom gaf hij haar ook een pakje sap. Opnieuw schonk zij hem haar
glimlach. De jongen was helemaal vertederd en verrukt! Zo zaten ze
daar de hele middag, aten en glimlachten, maar er werd geen woord
gesproken.
Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij
stond op om naar huis te gaan. Maar na een paar stappen draaide hij
zich om, rende weer terug naar de oude vrouw en omhelsde haar
heel stevig. En zij schonk hem een stralende glimlach.
Toen de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich
over de vreugde die op zijn gezicht lag en zij vroeg: “Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?” En hij antwoordde: “Ik heb met God
gepicknickt.” Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen zei hij:
“En weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!”
Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon was verbluft toen hij die vredige uitdrukking op
haar gezicht waarnam. Hij vroeg: “Moeder, wat heb je vandaag
beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt? ” Zij antwoordde: “Ik heb
in het park koekjes gegeten met God.” En voordat haar zoon nog iets
kon zeggen, vervolgde ze:
“En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!”

Bron: Uit stille momentjes
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BIJBELSE NAMEN ALFABET

Probeer bij iedere letter zoveel mogelijk namen op te schrijven
die in de Bijbel voorkomen.
A………………………………………………………………………
B………………………………………………………………………
C………………………………………………………………………
D………………………………………………………………………

E………………………………………………………
F………………………………………………………
G………………………………………………………
H………………………………………………………………………

I………………………………………………………………………
J………………………………………………………………………
K………………………………………………………………………
L………………………………………………………………………
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M…………………………………………
N……………………………………………
O……………………………………………
P………………………………………………………………………

Q………………………………………………………………………
R………………………………………………………………………
S………………………………………………………………………
T

……………………………………………………………………

U

…………………………………………………………………..

V

……………………………………………………………………

W ……………………………………………………………………
X

………………………………………………

IJ

……………………………………………

Z

……………………………………………
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COLOFON

Predikant
Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht
rondom overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis,
kunt u zelf contact opnemen met de predikant.
"Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan
contact op met de scriba - die in geval van afwezigheid van de
predikant - vervanging inschakelt'.
ds. J. J. (Hans) Reedijk
e-mail: predikant@pg-koggenland.nl
Scriba
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder
Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem
e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
Ad Interim voorzitter van de kerkenraad
dhr. P.C.( Piet) Nell
e-mail: Piet@4nell.nl

0299 - 78 04 82

06-47 26 49 66

06-51 81 07 12

Ouderlingen
URSEM:
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen
072-50 21 360
Noorddijkerweg 86,
e-mail: waadmiraal@hetnet.nl
SPIERDIJK:
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze
0229-56 15 91
Dr. Bloemstraat 58
e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl
BERKHOUT:
mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls
0229-55 19 81
Berkenweide 20
e-mail: hermien.tuls@quicknet.nl
BERKHOUT- AVENHORN:
mw. C.(Ineke) Weinreich- Verkaik
0229-70 23 62
Westeinde 293,1647 MP Berkhout e-mail: c.weinreich@quicknet.nl
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Ledenadministratie
ledenadministratie@pg-koggenland.nl
Diaconie
dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris
Kantbeugel 9, De Goorn
e-mail: adaengert@gmail.com

072-50 21 805

0229-50 52 39

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren
Rietsikkel 22, De Goorn
e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com

0229- 54 08 23
06-40 28 96 31

dhr. J.C. (Jan) Huisman
Gouwlamp 14, Berkhout
e-mail: janenannekehuisman@gmail.com

0229-55 34 32

College van Kerkrentmeesters
dhr. A. (Harry) van Doornum
Reigerlaan 45, Ursem
e-mail: info@pg-koggenland.nl

06-51 75 08 00

De bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn:
Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:
NL21 RABO 0307 6329 46
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland:
NL18RABO 0307 6328 06
Kerkbalans Protestantse Gemeente Koggenland:
NL71 RABO 0307 6328 22

CONTACT is het kerkblad van: P.G. Koggenland
Bankrekeningnummer NL18 RABO 0364 0036 77 ten name van
Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom! Hartelijk dank.
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen.
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl
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‘C O N T A C T’ KOPIJ
voor MAART en APRIL 2021
graag vóór 16 FEBRUARI a.s.
inleveren bij het redactieteam:
Ans Versluis-Reedijk,
telefoon: 072- 502 16 68

Zuidertuin 5,
1645 WE Ursem
e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl

Petra La Grouw-Heij,
Kerkweg 19,
1645 SK Ursem
Telefoon: 06-81 83 05 88 e-mail: petraheij@outlook.com
Greet Hoffman-Weijtze, Dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN
Wie durft er ‘echt een keer’ in de pen te klimmen en iets in
te sturen?
Heeft u iets bijzonders meegemaakt, een anekdote?
Wilt u dit delen met alle kerkleden?
Want “Kerk Zijn “ doen we met elkaar.
Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen.
U kunt uw kopij insturen naar de redactie.

Vergeet u ook de vraag van de pastoraatgroep niet
en stuur een creatieve bijdrage in.
Bij voorbaat dank
38

De Walvis
Thema: Voornemen

Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk
www.pknzo.nl
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De redactie
Agenda Zeevang-Oudendijk
Het thema voor het komende kerkblad, editie maart-april is moed.
De redactie nodigt alle leden uit om hieraan een bijdragen te leveren
voor ons kerkblad.
Kopij voor De WALVIS kan t/m maandag 8 februari ingeleverd
worden bij Willie Koole.
Bij de laatste vergadering van de redactie, voor deze Walvis, was
Nelleke Stroo aanwezig. Nelleke is een nieuw redactielid en we
hopen dat er veel stukjes van haar “hand” in de Walvis geplaatst
zullen worden.
Wij zijn erg blij met haar komst en inbreng.

Lydeke, Willy, Olga, Hans en Willie
Voornemen
De Eeuwige schenke ons de moed
om opnieuw onze schouders
onder het visioen te zetten:
de steppe in bloei
de chaos een tuin
de wereld in vrede
Wij hoeven niet alles te doen
wij kunnen hier en nu
het kwetsbare behoeden
de minste mens
vlakbij en soms ver weg
bemoedigen en troosten
Wij kunnen het breekbaar visioen
het tere plantje van Gods toekomst
koesteren en water geven.
Dat wij daar niet mee ophouden

Jan van Opbergen
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Ter inspiratie
Ik spreek de wens uit dat in het tijdperk waarin we nu leven en met de
erkenning van de waarde van ieder menselijk wezen, we samen een
universeel verlangen naar menselijkheid geboren mogen laten
worden. Samen met elkaar: Het is een prachtig geheim om van te
dromen en om van ons leven een prachtig avontuur te maken.
Niemand kan in zijn eentje het leven aan. Wij hebben een
gemeenschap nodig die ons ondersteunt, die ons helpt en waarin we
elkaar ondersteunen om vooruit te gaan.
Het is belangrijk om samen te dromen! In je eentje riskeer je
droombeelden waardoor je ziet wat er niet is, dromen bouw je samen
op. Laten we als een en de zelfde mensheid samen dromen, als
reizigers met hetzelfde vlees en bloed, als kinderen van een en
dezelfde aarde die ons allen onderdak geeft, ieder met de rijkdom
van zijn geloof en overtuiging, ieder met zijn eigen stem, allen
broeders en zusters.

Paus Franciscus, Fratelli tutti

Een goed voornemen: waakzaam zijn
Al in de loop van dit jaar kwam bij mij de gedachte op dat het goed
zou zijn om voortaan meer waakzaam te zijn. Dat past dus goed bij
het thema “een goed voornemen”.
De gedachte ontstond door de talloze krantenartikelen en uitzendingen over de huidige federale regering in Amerika, die de ene na de
andere daad van haar president gedoogt terwijl er duidelijk sprake is
van strijd met de waarheid en soms zelfs met de wet of de rechtstaat.
Heel vaak vroeg ik me af waarom er niet meer tegenstand kwam, of
zelfs opstand in het congres. Maar het werd al gauw duidelijk dat de
twee partijen in Amerika elkaar in een soort wurggreep hebben, die
onmachtig maakt om in te grijpen. De verkiezingen waren een grote

41

verrassing en de (her)tellingen in de verschillende staten leverden
keer op keer een geruststellende uitslag op. En toen ook alle door de
president aanhangig gemaakte rechtszaken om de uitslagen te
bestrijden, afgewezen werden door de rechtbanken in de diverse
staten, keerde mijn optimisme terug: het is dus toch waar dat Amerika
een democratisch land is waar geregeerd wordt vanuit de “rule of law”.
Waar wetten gelden, zoals het hoort, waar macht en tegenmacht
elkaar (op den duur) in evenwicht houden.
Die opluchting is nog niet aanwezig ten aanzien van de twee
Europese landen die zich stelselmatig in de richting van een dictatuur
begeven. In Polen en Hongarije verdwijnen steeds meer vrijheden
van de burger, sluipenderwijs. Geert Mak zegt steeds in de
afleveringen van zijn Tv-serie over Europa, dat het heel moeilijk is om
de geschiedenis te herkennen als je er zelf in zit, en dat zien we ook
in die serie. En soms zie ik het ook in Nederland, waar steeds vaker
rechten van de burger worden geschonden zonder dat we er over in
zitten. Om een voorbeeld te geven: volgens de grondwet heeft in
Nederland iedere burger toegang tot de rechtspraak, op gelijke wijze.
Maar op dit moment wordt die toegang voor velen onmogelijk
gemaakt door steeds meer financiële hulp daarvoor in te trekken. Nu
is dat nog geen reden om voor een dictatuur te vrezen, maar grote
rechtsongelijkheid onder de burgers willen we ook niet.
Naast kleine tekenen is het altijd van belang om presidenten in de
gaten te houden die aantoonbaar liegen en even aantoonbaar
medewerkers uit hun omgeving verwijderen die een andere mening
hebben (en uiten) dan zijzelf. Om nog maar niet te spreken van het
verbieden van sommige media of het ontslag van rechters, die
immers niet voor niets voor het leven worden benoemd zodat ze niet
afhankelijk kunnen worden van hun regering.
Om niet weg te drijven naar een eeuwigdurend wantrouwen, heb ik
mij voorgenomen om ook zeer oplettend te zijn ten aanzien van al
dan niet onverwachte verbeteringen. Zoals b.v. het herstel van
allerlei democratische instituties in Amerika op dit moment. Dat is om
te juichen. En ook om regelmatig hierover te spreken, bv. met mijn
kinderen, die altijd bereid zijn om mij een beetje voor gek te
verklaren als dat nodig is.
Lydeke Vroom
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Goede Voornemens
De vraag om er over te schrijven, bracht bij mij een bedenkelijke
rimpel en glimlach te gelijk. Goede Voornemens daar ben ik al tijden
geleden mee gestopt, ze sneuvelen meestal, teveel en de lat te hoog.
Soms gaat het een periode goed en dan opeens verslap je, wijk je af
of het lukt niet zo als je wilt, gelijk een schuldgevoel, falen en stress
liggen op de loer.
Om over Goede Voornemens na te denken, valt nog niet mee, wat is
het, wat doet het met ons, hebben we het echt nodig, ja, misschien
wel, is het heel zinvol of nutteloos. Goede Voornemens komen vaker
voort uit iets wat jij zelf als negatief ervaart in je leven of waarvan je
denkt dat het de norm is van de huidige tijd, je wilt iets veranderen in
je manier van leven: stoppen met roken, meer gaan bewegen, of
meer aandacht geven aan vrienden en familie etc.
Wat het Goede Voornemen ook is, het kan beter haalbaar zijn als je
het uitspreekt tegen zoveel mogelijk mensen om je heen, of alleen
tegen vrienden waarbij je een gevoel van veiligheid hebt en van hen
het (opbouwend) commentaar wel kan waarderen. Dan heb je sociale
controle en een stok achter de deur. Of plak het voornemen op de
spiegel waar je, je tanden poetst, een reminder ringtoontje op je
mobiele telefoon, het zijn tips die je in deze decembermaand kunt
lezen in bladen en kranten.
Er kwamen bij mij nog andere vragen op. Zijn Goede Voornemens
ook niet een luxe? Kun je als ouders in een vluchtelingenkamp, bezig
zijn met Goede Voornemens?
*Als politieke gevangene, opgepakt voor wat je gelooft of voor je
seksuele geaardheid?
*Als dakloze of verstotene door de maatschappij omdat je failliet bent
of ten onder gegaan aan ziekte of scheiding.
Zijn dan je voornemens, niet gewoon pogingen om te overleven in je
huidige bestaan? Kun je die dan hebben en uitvoeren en hopen dat
het gaat lukken? Ik kan ze niet voor u beantwoorden.
Maar wat ik kan wel kan doen is elke dag bidden.
Om de ander werkelijk te accepteren en te aanvaarden zoals die is
en waarbij ik een contact creëer van openheid, veiligheid en liefde.

Nelleke Stroo
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Jij kunt een schouder zijn
Jij kunt een schouder zijn
voor de mens in verdriet en verlorenheid
Jij kunt een arm zijn
om een mens heen in de kou
Jij kunt een licht zijn
voor een mens struikelend in donker
Jij kunt een vuur zijn
voor een mens verkild in het leven.
Soms zoekt een mens:
wie kan ik zijn
wie mag ik zijn
soms vraagt een mens:
zal ik gemist worden
zal iemand om mij huilen
voor wie ben ik belangrijk?
Hoe moet je leven
als je geen uitnodiging ontvangt
als je voelt:
zonder mij zou alles gelijk blijven
als je niet merkt
dat er iemand is
die op jou wacht
die naar jou omziet.
Kunnen we elkaar laten voelen:
jij mag er zijn
jij bent goed
jij kunt een schouder zijn
jij kunt een arm zijn
kunnen we elkaar laten voelen:
ik ben een schouder voor jou
ik ben een arm om je heen
Een licht op je levenspad:
er zal minder eenzaamheid zijn.

Marinus van den Berg
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Van de kerkenraad
Verslag vergadering Kerkenraad van 9 september 2020 in de
Consistoriekamer te Beets
Opening door dhr. T. Lursen.
De voorzitter heet iedereen welkom en de heer Lursen opent de
vergadering met het lezen van een column ‘Rekkelijken en preciezen’
met betrekking tot het wel of niet houden een kerkdienst in Coronatijd.
Internetviering / fysieke vieringen
Het moderamen heeft dit onderdeel besproken en stelt om door te
gaan met de internetvieringen met het oog op de kwetsbaarheid van
onze gemeente.
Besloten wordt tot en met de eerste helft januari 2021 door te gaan
met de internetvieringen.
Diaconie: Jaarrekening 2019
De jaarrekening wordt onder dankzegging goedgekeurd en getekend.
Beleggingsstatuut
Het beleggingsstatuut wordt goedgekeurd en getekend.
Kerkrentmeesters: Jaarrekening 2019
De verklaring wordt ingevuld en getekend.
De jaarrekening was al goedgekeurd en wordt nu getekend.
Sluiting
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering met het gezamenlijk
bidden van het “Onze Vader” en wenst een ieder wel thuis.

Willie Koole
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Nieuws uit de gemeente
Diaken Coen wint de Robbert Dijkgraaf Essayprijs
“Of het niks voor hem was om mee te doen aan een essaywedstrijd,
werd Coen van der Kamp gevraagd. De gepensioneerde natuurkundedocent uit Middelie stemde in en ruim anderhalve maand later
stond hij met een trofee in zijn handen.
De Robbert Dijkgraaf Essayprijs staat te pronken in de huiskamer van
Coen van der Kamp. Op het Gala van de Wetenschap in de
Amsterdamse Stadsschouwburg ontving de zeventigjarige Middelieër
vorige week het kleinood uit handen van hoofdredacteur John
Nijenhuis van het Algemeen Dagblad. Deze krant tekent samen met
wetenschappelijk tijdschrift New Scientist voor de organisatie. Op een
groot scherm keek Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced
Study in Princeton, via een videoverbinding goedkeurend mee vanuit
de Verenigde Staten.”

In het NH-Dagblad van 2
december 2020 kunt u
uitgebreid lezen hoe Coen
van der Kamp, zelf oud
natuurkunde docent, er toe
is gekomen om mee te
doen aan deze essaywedstrijd. Zijn boodschap
was nadrukkelijk het doorgeven hoe de huidige
overbevolking met alle
gevolgen van dien onze
planeet aan het verwoesten is. De prijs is genoemd naar de directeur
van het Institute for Advanced Study in Princeton, de Nederlander
Robbert Dijkgraaf, die hem ook aan Coen over-handigde.
Misschien voor geïnteresseerden de link naar het essay?
https://www.newscientist.nl/blogs/de-verstoorde-droom-robbertdijkgraaf-essayprijs-2020/

Ingezonden door Lydeke Vroom
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Verjaardagen in de maanden januari en februari 2021
80 jaar of ouder worden in de maanden januari en februari 2021:
16 jan.
06 feb.
06 feb.
08 feb.

mevr. E. Bouwes – van den Akker te Beets: 95 jaar;
dhr. J. Bakker te Beets: 83 jaar;
mevr. J.F.M. Koole – Burggraaf te Oosthuizen; 81 jaar;
mevr. G. Eikenaar – van der Kolk te Oosthuizen: 90 jaar

Annie van Ark

Collecten
Collectebonnen kunt u voor of na de
kerkdiensten verkrijgen bij Wim Vedder. Er
zijn bonnen t.w.v. € 1 en € 2.
Collectebonnen hebben o.a. als voordeel dat
de ontvangststroken gebruikt kunnen worden
voor belastingdoeleinden. U kunt ze contant
betalen of het verschuldigde overmaken per
IBAN-betaling.
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De diaconie in coronatijd
Ook nu willen we een oproep doen om elke maand uw collecte over
te maken naar: NL59RABO0367300842 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente Zeevang en Oudendijk o.v.v. ‘collectebijdrage’.
Van uw gift gaat de helft naar de kerkrentmeesters, voor de
bestrijding van de kosten van de internetvieringen. De andere helft
gaat naar een diaconaal doel dat maandelijks in de Nieuwsbrief
bekend gemaakt wordt.
Deze collectes doen we samen met de Gemeente Koggenland,
waarbij ieder gebruik maakt van z’n eigen bankrekening. De afgelopen maanden leverde de totale collecte van de twee gemeenten
samen op:
Half september – half oktober: € 207,50 waarvan de helft naar Artsen
zonder Grenzen is gegaan t.b.v. de vluchtelingen op Lesbos
Half oktober – half november: € 495,- waarvan de helft naar de Actie
Maaltijd voor een Ander van het Rode Kruis is gegaan.
Ook de komende maanden, zolang er geen fysieke diensten zijn,
zullen we op deze wijze blijven collecteren. We houden u via de
Nieuwsbrief op de hoogte van de nieuwe doelen en hopen dat we
elke maand vol trots een royale opbrengst kunnen melden.
Tot eind december wordt er gecollecteerd voor Kinderen in de Knel.
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de
bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen
en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en
werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals
hun recht op onderwijs. Met deze collecte proberen we ons steentje
bij te dragen om het leven van deze kinderen te verbeteren.
De collecte van januari zal bestemd zijn voor Pakistan. We kennen ds.
Jappy Talma die in voorgaande jaren in vieringen regelmatig voorging.
Vaak nam hij dan Yunas Mehdi mee, een Pakistaanse singersongwriter die zichzelf begeleidt op een orgeltje. Hij is zijn land
ontvlucht omdat er voor christenen haast niet te leven valt. In zijn
dorp worden de christenen getolereerd maar altijd is er de dreiging
dat van overheidswege hun huis met de grond gelijk gemaakt wordt.
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Zo is onlangs de kerk in het dorp geruïneerd. Geen muur staat meer
overeind. Onder leiding van de plaatselijke voorganger is de bevolking nu bezig het gebouw weer op te bouwen zodat ze voor hun
vieringen in elk geval een dak boven het hoofd hebben. Met deze
collecte proberen we hun daarmee te helpen en hopen we ze als
medechristenen een hart onder de riem te steken.
De opbrengst van de collecte zal via ds. Talma rechtstreeks naar de
voorganger van de plaatselijke christengemeenschap van het dorp
gaan.
De reguliere collectes, volgens het collecterooster, konden in de
afgelopen periode geen doorgang vinden. Daarom heeft de diaconie
buiten de collectes om donaties gedaan aan o.a. Pemoja Kenia, het
voedsel- en kledingproject in Mozambique, de Rudolphstichting,
Lindendael, Thuis van Leeghwater, de Prinsenstichting en Tamara.
Tot ons grote genoegen blijkt de mondkapjesactie nog steeds een
succes te zijn. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de
website www.grootmoederswerk.nl .
We zijn voorlopig nog niet af van de mondkapjes dus we willen
iedereen aanraden: heb je nieuwe nodig, koop een setje van vijf op
de website.
Het mooie is dat vrijwel de volledige opbrengst (€3 per kapje) naar de
Vluchtelingen op Lesbos gaat. Inmiddels heeft de actie € 628,80
opgeleverd, dat rechtstreeks naar Lesbos is gegaan.
De vrijwillige naaisters zijn vol enthousiasme met nieuwe kapjes en
nieuwe designs bezig. Dit project wordt door ons en door de diaconie
van Koggenland van harte gesteund.
De diaconie is een kaartenactie gestart voor alle trouwe kerkbezoekers. Als het goed is heeft u, als trouwe kerkbezoeker, een
envelop gekregen. Laat hem a.u.b. niet ergens liggen zodat u hem
pas na kerst weer tegenkomt.
Jaarlijks krijgen de 75-plussers in onze gemeente een kerststukje
aangeboden. Ook geven we aan alle vrijwilligers een presentje. Dit
jaar, nu al onze leden als gevolg van corona aan huis gekluisterd
zitten, hebben we besloten om iedereen een kerststukje te brengen.
Sinds vorig jaar woont Adinda Samantha van Oorschot in Oosthuizen.
Zij is een geweldig initiatief begonnen met de oprichting van het
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KledingPUNT Zeevang. Daarmee wil ze de minder bedeelden in de
Zeevang aan tweedehands kleding helpen.
Voorlopig heeft ze haar ‘winkeltje’ in de Grote Kerk gevestigd en is ze
open op maandag van 14.30 tot 17.00; dinsdag van 19.00 tot 21.00
en woensdag van 10.00 tot 13.00. U kunt er gebruikte kleding
brengen, mits van goede kwaliteit en schoon.
Ook welkom zijn verzorgingsproducten, schoenen, kleine sierraadjes
en heel graag kinderkleding.
In deze decembermaand zijn er ook in Oosthuizen kinderen die
achter het net moeten vissen en niets krijgen. Om deze kinderen toch
te verrassen heeft Adinda cadeautjes voor hen aangeschaft, waar de
diaconie een donatie voor heeft gedaan.
Sinds oktober zijn de Nederlandse lessen voor vluchtelingenvrouwen
in Oosthuizen weer hervat. Elke dinsdagochtend komt een klein
clubje vrouwen daarvoor bij elkaar in de MFA onder begeleiding van
iemand van de bibliotheek van Edam. De diaconie faciliteert deze
lessen en zorgt voor oppas tijdens de lessen. Helaas is het nog niet
mogelijk om de maandelijks koffieochtenden te houden. Daarvoor is
het aantal deelnemers te groot.
Bij de kassa van de PLUSmarkt in Oosthuizen staat een box waarin u
uw zegeltjes kunt doen. Deze box is daar neergezet door Tiny Koster
die daarmee veel spaarkaarten hoopt te kunnen volplakken. Een volle
spaarkaart geeft recht op een goed gevuld boodschappenpakket. De
spaarkaarten van Tiny zijn bestemd voor minder bedeelden die zo’n
pakket goed kunnen gebruiken. De diaconie heeft 22 van deze
kaarten gekregen en verdeeld.
Verder is de diaconie bezig met de gebruikelijke zaken ter ondersteuning van personen en gezinnen in onze regio en de begroting
voor volgend jaar.

Namens de diaconie,
Coen van der Kamp
U weet, zowel de diaconie als het college van kerkrentmeesters zijn
ANBI-instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een
extra reden om gul te geven.
Wij zullen u middels de nieuwsbrief melden hoeveel we samen
hebben bijgedragen. Mocht er tegen die tijd besloten worden dat we
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doorgaan met de videodiensten, dan zullen we een nieuw doel van
de collecte voor de daarop volgende vier weken bekend maken.
Voor de bekend veronderstelde collectedoelen volstaan we met de
vermelding van de naam.

WINTERZON

Ik hoor ze zachtjes denken
die kale, magere bomen.
Zo’n ZON in januari
dat is mooi meegenomen.
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De drie ingrediënten van geluk
Volgens een oud Chinese wijsheid bestaat geluk uit drie dingen:

Iemand om van te houden.
Iets zinvols te doen hebben.
Iets om op te hopen.

Iemand om van te houden
Ieder mens heeft iemand nodig om van te houden, bij wie we ons
thuis voelen en aan wie we onze geheimen kunnen toevertrouwen.
Het begrip liefde is er uitgebreid, dit kan liefde voor familieleden, onze
partner of onze kinderen zijn. Geluk is iets dat juist meer zal worden
als je het deelt met anderen. Een knuffel, omhelzing of een kus daar
kun je alleen samen van genieten. Een belangrijk onderdeel van
geluk is te kunnen genieten van de vreugde van iemand anders.
Iets zinvols te doen hebben
Werken in de meest brede zin van het woord, geeft het bestaan een
doel. Mensen die niet iets zinvols te doen hebben zijn meestal niet
gelukkig. In dit opzicht bedoel ik geen werk dat geen voldoening
geeft, maar werk dat voldoening geeft. Dit is echter ook een
levensinstelling die geleerd kan worden. Doe wat je echt graag wilt en
je zult geen dag in je leven echt aan het werk zijn is een bekende
uitspraak. Helaas is voor te veel mensen het werk wel een sleur,
maar ook hier kan een positieve levensinstelling veel doen. Soms is
het goed om een stapje terug te doen of die carrière stap niet nemen
waardoor u werk blijft doen dat u goed kunt en dat u bevrediging
geeft. Maar zelfs een verschrikkelijk baan kan een goed gevoel geven
als dit de waardering van een liefdevol gezin oplevert of al men met
de opbrengst genoeg leuke dingen kan doen.
Iets om op te hopen
Ieder mens heeft hoop nodig in het leven, iets om naar te streven
geeft het leven een doel. Hoop kan vele vormen hebben zoals: een
nieuwe liefde, een nieuwe baan, het huis van uw dromen, een
bijzondere reis. Hoop is een troost als het leven soms tegenzit, het
kan een vooruitzicht zijn dat ons kan ons opbeuren als het even niet
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zo goed gaat. Hoop heeft ook te maken met het vermogen om te
dromen. Veel mensen zoals Gandhi en Martin Luther King hebben
grote zaken en geluk in het leven bereikt door te geloven in hun
dromen. Het voorbeeld van deze mensen geeft ons aan dat we
moeten vasthouden aan onze dromen. Mensen durven vaak moeilijk
over hun dromen te praten omdat ze bang zijn om uitgelachen te
worden, maar dit risico zullen we moeten nemen want in het doen
uitkomen van onze dromen ligt een grote bron van geluk. Het kan
echter ook een bron van ongeluk zijn als u dromen zo ver gaan dat ze
onmogelijk te bereiken zijn. Maar door juist te praten over dromen en
deze te delen met anderen kan de doelstelling realistischer en meer
bereikbaar maken.

Chinees teken voor GELUK

Loop niet te hard,
het geluk loopt dikwijls achter je.
Je mag je natuurlijk aan alles ergeren,
maar het is niet verplicht.
Het geluk van je leven hangt af
van de kwaliteit van je gedachten.

Greet Hoffman-Weijtze: redactie
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Colofon
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse
Gemeente Zeevang en Oudendijk.
In deze gemeente participeren ook mensen die officieel lid zijn van een
andere (meestal) protestantse geloofsgemeenschap, maar zich in onze
kleine open geloofsgemeenschap thuis voelen.
"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door vrijwilligers.
Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd.
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage te
geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15 per jaar.
Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,-rekenen.
(U kunt De Walvis kosteloos downloaden vanaf onze website.)
Redactieadres
Vacature: eindredacteur.
E-mail: walvis@pknzo.nl
Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.
Redactie
Lydeke Vroom, Olga Landaal, Willy Imthorn, Nelleke Stroo en Willie Koole
en ds. Hans Reedijk (contact Kerkenraad)
Verdelers: Jan Bakels / Dirk van Ark
Inleveren kopij
Alleen voor kopij die op tijd arriveert, garandeert de redactie plaatsing in het
eerstvolgende nummer.
Belangrijke adressen en telefoonnummers
Predikant Ds. J.J. (Hans) Reedijk tel. 0299 780 482
dominee@pknzo.nl
Neem bij mijn afwezigheid s.v.p. contact op met de scriba, die
een vervanger inschakelt.
Scriba

Willie Koole,
tel. 0299 403 894
IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen

Voorz.

Kees van Lenten,

tel. 0229 542 295

E-mail Info@pknzo.nl
Website www.pknzo.nl
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Ouderlingen
Kees van Lenten
Loes Wijers
Willie Koole

0229 542 295
0299 403 890
0299 403 894

Diakenen
Anneke Hoeksema 0299 621 944
Coen van der Kamp 0299 621 716
IBAN NL59 RABO 0367 3008 42

Kerkrentmeesters
Wim Vedder
0299 403 637
Theo Lursen
0229 541 563
Jan Bakker
0299 403 542
IBAN NL95 RABO 0367 3041 71

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep)
Wijk-1 Oudendijk
Kees van Lenten
Wijk-2 Beets
Clasien Bakker
Wijk-3 Kwadijk – Middelie Annie en Herman van Ark
Wijk-4 Warder
Liesbeth Londo
Wijk-5 Hobrede
Tineke Bakels
Wijk-6 Oosthuizen Oost
Jannie Koole
Wijk-7 Oosthuizen centrum Riet Koole
Wijk-8 Oosthuizen West
Riet Koole

0229 542 295
0299 403 542
0299 621 642
0299 401 981
0299 621 225
0299 401 699
0299 403 415
0299 403 415

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247 + Etersheim en
Schardam
Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De Krommert
en de Veenmoslaan
Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde sloot.

Kerkgebouwen
De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, Kwadijk,
Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen.
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude
Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker.
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Ursem

Berkhout

Avenhorn

Kwadijk

Oosthuizen

Oudendijk
Beets

Kerkblad van

/
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Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk

