KERKBLAD CONTACT en DE WALVIS
JULI en AUGUSTUS 2021

Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk
en de

INHOUD
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina

3
4- 5
6
7
8- 9
10 - 36
11 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 27
28 - 33
34 - 35
37 - 51
38 - 41
42 - 45
46 – 47
48
49
50 - 51

Gedicht: De worsteling
Kerkdiensten
Broodkruimels
Uit de Pastorie
Gezamenlijke Gemeentelijk Kerk Nieuws
PG Koggenland ‘Contact’
Bericht van de kerkrentmeesters
Diaconie en Pastoraatgroep
Kerkdiensten Rustenburcht en Berkenhof
Bloemengroeten, Verjaardagen
Diversen, verhalen en teksten
Jeugd van Nu Nieuws
Colofon PG Koggenland
PG Zeevang en Oudendijk ‘De Walvis’
Diversen, verhalen en teksten
Nieuws uit de gemeente, verjaardagen
Van de Kerkenraad
Collecten en Diaconie
Colofon PG Zeevang en Oudendijk

Voor nu veel leesplezier toegewenst door
de redactie van de Walvis:
Willie Koole, Olga Landaal, 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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De worsteling
Genesis 32, 22-32
In de nacht, als je alleen bent,
als je de slaap niet kunt vatten,
als zoveel gedachten in je opkomen,
dan kun je worstelen om alles wat je is overkomen:
worstelen met het leven,
worstelen met ziekte.
In de nacht vecht je je eigen strijd,
in de nacht voel je je eigen pijn,
in de nacht voel je leegte, gemis,
in de nacht probeer je te overleven.
in de nacht worstel een mens.
Maar zie:
de dageraad dient zich aan,
de zon komt op.
Je hebt gestreden en moet verder:
een nieuwe dag,
een nieuwe toekomst tegemoet.
Je mag wandelen naar de overkant,
gekwetst,
getekend,
maar je kunt verder,
want je hebt geworsteld, gestreden,
met het leven,
met de dood,
maar je hebt nu overwonnen!

Theo Vertelman
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KERKDIENSTEN

Vieringen Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk

Datum plaats

voorganger

organist

18-07

Avenhorn
ds. B. Seelemeijer
mevr. D. Schuitemaker
Gezamenlijke Dienst PGK en PGZO

25-07

Oudendijk dhr. P. Verschoor
dhr. J. Stens
Gezamenlijke dienst PGZO en PGK

01-08

Avenhorn
ds. B. Seelemeijer
mevr. B. Conijn
Gezamenlijke dienst PGK en PGZO

08-08

Ursem
dhr. K. van Lenten
dhr. T. Koelstra
Gezamenlijke dienst PGZO en PGK

15-08
15-08

Avenhorn
Oosthuizen

ds. H. Reedijk
ds. J. Talma

mevr. D. Schuitemaker
dhr. T. Koelstra

22-08
22-08

Ursem
Beets

ds. H. Smit
ds. H. Reedijk

mevr. B. Conijn
dhr. E. Hinfelaar

29-08
29-08

Berkhout
Oosthuizen

ds. H. van Olst
ds. B. Stobbelaar

mevr. A. Pronk
dhr. J. Stens

05-09

Oudendijk dhr. T. Heijboer
dhr. T. Koelstra
Gezamenlijke dienst PGZO en PGK

12-09

Avenhorn
ds. H. Reedijk
mevr. B. Conijn
Gezamenlijke dienst PGK en PGZO
Dit is de startzondag

De fysieke diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders staat
aangegeven.
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De wekelijkse diensten zullen voortaan via een live-stream te volgen
zijn op Kerkdienstgemist.nl.
De diensten zijn ook te volgen via de Lokale Omroep Volendam
Edam (L.O.V.E.-tv) via de kanalen: Ziggo 39, KPN 1439, T-mobile
809 en Trined 523.
De uitzendingen zijn op zondagavond om 19.30 uur.
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Broodkruimels
Als je loslaat wat je verdriet doet, heb je twee
handen vrij om het geluk te grijpen.

Zonder lach en traan, zonder vallen en opstaan,
zou het leven nooit bestaan.

Stralende dagen,
huil niet omdat ze voorbij zijn
maar lach omdat je ze gehad hebt.

Denk over de dingen die je in jou leven hebt gedaan en
blijf er even stil bij staan.

Laat mensen praten over wat ze weten en
niet over wat de denken te weten.

Denken over jezelf,
wie je bent,
wat je doet,
Nadenken heeft geen spoed,
als je het maar nauwkeurig doet.

Vrienden zijn mensen die je hart raken.
Dank je wel dat jij er bent!
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UIT DE PASTORIE
SAMEN ZIJN
Zou het dan toch gaan gebeuren?
Als kerkelijke gemeente weer samen
kerken op zondag? Samen vieren zoals
vanouds? Ik mag het hopen! U ook?
De cijfers van de mate van besmetting zijn in de laatste maanden fors
aan het dalen. Naar verwachting zet die daling zich voort. De
samenleving snakt naar vrijheid, lucht en leven. Het kerkelijk leven ook.
Iets van dat kerkelijk samenzijn heeft een aantal van ons al kunnen
meemaken tijdens de Pinksterviering.
Sinds 29 maart 2020 hebben we tot en met 7 juli 2021 (jawel) 68
internetvieringen gemaakt die telkens via een link in de Nieuwsbrief te
zien waren. Met waardering voor de inzet van onze filmer Hans de
Boer, dirigente Ria Zomer en wie verder hebben meegewerkt. Later in
2020 kwamen daar de uitzendingen nog bij via Locale Omroep
Volendam Edam. Wanneer u dit leest, is er nog één internetviering op
woensdag te gaan, op 7 juli, vanuit de kerk van Beets, aanvang 15.45
uur met mij als voorganger, die wordt uitgezonden op zondag 11 juli.
Op zondag 18 juli om 10.00 uur her-starten we met de eerste fysieke
viering. Natuurlijk kunt u ook deze bijwonen nadat u zich heeft
opgegeven bij Greet voor Koggenland en bij Willie voor ZeevangOudendijk. We zetten dan het gebruikelijke rooster voort met
gemiddeld twee gezamenlijke vieringen per maand afwisselend in
Oudendijk en Avenhorn terwijl de overige vieringen nog apart zijn. Op
deze manier willen we het komende najaar werken aan versterking van
het gemeenteleven.
Hoe dat zal zijn, weten we natuurlijk nog niet. Van sommige kerken
verneem ik dat zij met weinig kerkgangers zijn opgestart. Uit andere
kerken hoor ik dat de intekenlijst bij de eerste fysieke viering al heel
snel vol was. Naar verwachting kunnen we daar binnenkort opnieuw
van gaan genieten. Tegelijkertijd breekt nu de zomerperiode aan.
Daarom wens ik u allen een goede zomertijd toe en graag tot ziens bij
de fysieke vieringen.
Met de hartelijke groeten van uw predikant, Hans Reedijk
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GEZAMENLIJK GEMEENTELIJK KERK NIEUWS

Vieringen Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk

Hartelijk dank voor alle
felicitaties en aandacht ter
gelegenheid van mijn
25 jarig jubileum als predikant.
Ik hoop dat u van de bijzondere
Pinkster - internetviering
in Oosthuizen net zo heeft
kunnen genieten als ik zelf.

Met een groet van
uw predikant, Hans Reedijk

8

Onderstaand lied werd door de cantorij voor ds. Hans Reedijk
gezongen in de internetdienst van 23 mei jl. in de kerk van
Oosthuizen ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum als predikant
Op de wijs van: " de vreugde voert ons naar dit huis"
Tekst Ineke Weinreich-Verkaik

De vreugde voert ons naar deze kerk,
waar Hans de dienst vóórgaat.
Het is ook de dag dat precies
25 jaar in ’t ambt staat.
Coro-ona gooide roet in ‘t werk
van de fysieke kerk,
maar de oplossing die kwam weldra….
Hans de Boer met z’n ca-amera.
Een dro-one had ook een mooie taak,
die brengt ons bij de kerk
en de mensen van de schildersclub
die leverden pra-achtig werk.
We vieren vandaag ‘t Pinksterfeest
’t feest van de Heil’ge Geest.
Vorig jaar waren de duiven daar,
ook dat kreeg je weer voor mekaar.
We zingen je nu van Harte toe.
We grijpen onze kans.
Vo-oor jou ’t allerbeste hoor,
nog ve-ele jaren Hans!
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Kerkblad gedeelte
NIEUWS UIT DE GEMEENTE

Gezocht
Een getalenteerde vrijwilliger die plezier heeft in het werken met een
computer. Hij/zij wil ons helpen met het instant houden en regelmatig
verversen van een website en een wekelijkse nieuwsbrief.
Leeftijd onbelangrijk, wel zoeken wij iemand die enige kennis van de
digitale wereld heeft en veel enthousiasme kan opbrengen om deze
taak op zich te nemen.
Nadere informatie kunt u verkregen op tel.nr. 06 51750800 of e-mail
info@pgkoggenland.nl
U kunt zich ook direct aanmelden op genoemde adresgegevens.

HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN
Is het even crisis,…., in je financiën, in je relatie of in je koelkast?
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.n
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De stand van de Aktie Kerkbalans 2021

Ook voor de aktie Kerkbalans 2021 waren de verwachtigingen niet
hoog gespaanen in deze tijd van corona. De gebruikelijke werkwijze
van het rondbrengen en ophalen van de enveloppen hebben we
noodgedwongen moeten aanpassen om mogelijke fysieke contacten
te vermijden.
Gelukkig hebben velen gehoor gegeven aan het verzoek om zelf per
post, per mail of per bank zijn of haar toezegging kenbaar te maken.
Het resultaat is dat er een bedrag van € 14.306, = toegezegd is terwijl
in het afgelopen jaar 2020 er een bedrag toegezegd was van
€
15.450, =.
Tot nu toe is er reeds een bedag van € 11.820, = gestort. We hebben
het komende half jaar dus nog € 2.500, = te ontvangen willen we het
toegezegde bedrag bereiken.
Ter vergelijking is in 2020 een totaal bedrag van € 16.300,=
ontvangen. Om dit te bereiken in het komende halfjaar is nog een
flinke weg te gaan.
Voor de fraaie bijdragen in het afgelopen jaar onze welgemeende
hartelijke dank.

Het college van kerkrentmeesters
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VERSLAG JAARREKENING
van het college van kerkrentmeesters
Op de kerkenraadsvergadering van 20 mei jl. is de jaarrekening 2020
gepresenteerd en goedgekeurd.
Het jaar 2020 was ook voor de Protestantse Gemeente Koggenland
geen makkelijk jaar. Na het wegvallen van de fysieke kerkdiensten,
geen collecten meer, hogere kosten voor de internetdiensten waren de
financiële verwachtingen niet om te juichen. Uiteindelijk bleken de
verwachtte invloeden op het totale resultaat niet erg mee te vallen. Ja,
er waren minder collecteopbrengsten maar het totaal aan
binnengekomen “levend geld”, dus incl. de opbrengst van Kerkbalans
bleek gelijk aan het voorgaande jaar.
De opbrengsten uit pachten en rente van de bank bleven wel ver
achter. Opvallend is de sterke afwijking t.o.v. vorige jaren is de post
incidentele baten. De verklaring hiervoor is dat de waarde van
landerijen volgens fiscale regels aangepast moest worden hetgeen
verder geen invloed heeft op het eindresultaat.
Gelukkig zijn we in 2020 onverwacht ondersteund door enkele
subsidieverleners waardoor het eindresultaat slechts een tekort van
€ 2734, = opleverde.
Het volledige jaarverslag ligt vanaf 10 augustus ter inzage bij de
penningmeester.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken neem dan contact op per
telefoon 06 51750800 of per e-mail info@pg-koggenland.nl

Het college van kerkrentmeesters der
Protestantse Gemeente Koggenland.
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NIEUWS VAN DE DIACONIE
De collectes naar aanleiding van de internet kerkdiensten hebben de
volgende bedragen opgebracht:
In de maand april € 210,voor mei was het € 125,Uw hartelijke DANK voor de giften.

Een bericht van dank van SOS KINDERDORPEN

Met een vriendelijke groet namens Diaconie,
Ria Zomer voorzitter
Gert v.d. Roest penningmeester
Jan Huisman lid
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PASTORAATGROEP
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 op pagina 34

NIEUW INGEKOMENEN
Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs
ons kerkblad met een welkomsbrief ontvangen. Deze is persoonlijk
afgegeven of bij het niet thuis zijn bij u in de bus gedaan.
Wij vragen u vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw
betrokkenheid bij de kerk en de bezorging van het kerkblad.
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente.
Joke Admiraal-Haksteen,
Hermien Weissenbach-Tuls
Ineke Weinreich- Verkaik en
Greet Hoffman-Weijtze

Je mag er zijn met al je
buien, als je lacht of
even niet. Wanneer je
hoofd soms wat te vol
zit en je het even niet meer ziet.
Wees gewoon de jij die er is op dit moment.
Je hoeft van mij nooit anders
dan de JIJ die je nu bent.
15

Laten wij bidden voor……
Laat ons bidden
voor alle mensen van alle leeftijden,
Voor allen, jong of oud.
Dat wij allen, in welke situatie ook, bij elkaar horen
en samen in deze wereld door het leven mogen gaan.
Laat ons bidden
Om zorg en eerbied voor elkaar
dat wij niet van elkaar gescheiden raken,
dat wij eensgezind proberen gelukkig te zijn.
Laat ons bidden
Dat wij elkaar geen ergernis geven, niet haten,
maar dat wij moed mogen vinden
om op te komen voor alles wat kwetsbaar is,
onzeker en onvolgroeid.
Laat ons bidden
Het verleden te eerbiedigen en het voorgeslacht niet te haten.
Een oudere generatie niet afschrijven en het leven van
anderen niet vernielen maar bereid zijn de aarde
voor iedereen meer bewoonbaar te maken.
Laat ons bidden
Voor iedereen, dat niemand eenzaam hoeft te zijn,
opgesloten zit in zichzelf, zich mislukt voelen,
maar dat wij elkaars vriendschap blijven zoeken
tot steun mogen zijn en hoop geven voor de toekomst,
dat wij opgewassen zijn tegen teleurstellingen,
dat wij leren te aanvaarden en niet moedeloos worden.

Amen
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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.

ZOMER
‘Nu zit de zonne
Hooge in den hemelstoel,
Nu zit de zonne
Hooge overal’.
Guido Gezelle

Wat zeggen de woorden van deze natuurdichter het duidelijk. Ze geven
helemaal aan wat zomer is: zon, zon en nog eens zon.
En ook valt er in dit jaargetijde menig zomers buitje, het blijft een
seizoen waarbij we in de eerste instantie - ook in ons klimaat - aan
zonnige, warme dagen denken. Zon en zomer horen bij elkaar.

Bron: De feesten van het jaar, An Kesseler -van der Klauw
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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.

20 mei Mevrouw K.D.Hoogland- Bood vierde haar 85ste verjaardag.
26 mei Mevrouw A.P.Dijkshoorn -Vreugdenhil voor beterschap
27 mei Een bloemengroet voor het 50 jarig huwelijk van de heer en
mevrouw G. Klaij -de Waard.
28 mei Mevrouw P.G. Marinissen kreeg een bemoediginggroet
2 juni De heer Henk van de Berg ontving een bemoediginggroet
10 juni De heer K. de Reus werd 90 jaar.
18 juni De heer A. Agema werd 95 jaar.
20 juni Mevrouw. R. Hottinga een groet vanuit de kerk.
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ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN GAAN NAAR
DE JARIGEN!

Zij allen zijn 70+
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Voor de puzzelaars onder u, wees
Deze zomerperiode geeft hopelijk mooie zomerse en warme
zonnige dagen. Van die dagen of momenten dat je niet al te veel
wilt doen en je je beslist niet druk wilt maken.
Vanuit de luie stoel in de koelte binnen of lekker buiten in de tuin
of op het balkon een mooie uitdaging om op een gezellige manier
met letters in de weer te zijn.

Veel denkplezier gewenst.
Welke Bijbelse naam hoort hier te staan?
…………….

11.

NAHSOJNE

…………….

2. LANDEI

…………….

12.

SOHEDRE

…………….

3. MOSBALA

…………….

13.

DOENIG

…………….

4.

IMONO

…………….

14.

AZIRASHCA

…………….

5.

INAK

…………….

15.

TOBAN

…………….

6.

JAMBINEN …………….

16.

NATOJNA

…………….

7.

KASIA

…………….

17.

AMSELI

…………….

8.

USAE

…………….

18.

SUTTMAE

…………….

9.

LUSA

…………….

19. MISOSN

1.

FEOZJ

10. LEBA

…………….

…………….

20. KNADUBRASSENE…………….

De oplossingen leest u op pagina 36
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN
EEN BIJZONDER GESPREK
Inmiddels zijn velen van ons voor de tweede keer gevaccineerd tegen
corona. Begin juni mocht ondergetekende zich voor de tweede keer
melden. Na het, u wel bekende kwartiertje wachten op eventuele
bijwerkingen, liep ik na die tijd richting de uitgang. Met mij een ‘mooi
donker bruine meneer’ met een prachtig hoofd zwarte krullen.
Hij benaderde mij vanaf de rechterkant via de verplichtte looproute.
Stel het u in gedachten even voor.
Op mijn ‘rechts heeft voorrang’ was zijn antwoord ‘dames gaan voor’.
Dat hield in dat ik wel de deur voor hem moest openduwen waarna ik
bijna misstapte bij de schuine afstap. Het liep goed af en al pratend
over de vaccinatie verlieten we de ijsbaan De Westfries op een zonnige
lente ochtend. Hij had ‘Jansen’ gekregen vertelde hij en was in één
keer klaar. Tja, ik voor mijn ‘ Pfizer ’ was twee keer de klos.
Bij de uitgang hield een medewerker, lekker staand in de zon, alle
uitgaande mensen in de gaten. ‘Niet te bruin worden hoor’ zei ik met
een glimlach bij het langslopen. Toen pas realiseerde ik mij wat ik
gezegd had. Wat zou mijn mede wandelaar hiervan denken?
Een paar passen verder zei ik tegen hem: ik heb een heel gekke vraag
aan u en legde mijn opmerking uit. Juist omdat u bruin bent. Want hoe
gaat u met zoiets om, vroeg ik. Als mensen zo’n opmerking fout
oppakken heb je tegenwoordig zomaar een slag op je hoofd te pakken.
Om een kleurtje te krijgen moet ik juist in de zon gaan zitten.
Deze meneer vertelde dat hij in de afgelopen periode drie soorten
geloven had bestudeerd. Zijn conclusie was: Geloven hoeft niet echt
‘het gaat om de mens.’ Beiden waren we het er over eens dat geen
mens van te voren weet in welke wieg men wordt gelegd en uit welke
kleur en geloof je geboren wordt. Respect, empathie, waardering en
vooral ‘de mens zien’ was voor ons beiden de clou van het gesprek
waarna wij na een welgemeende groet, en hopelijk zonder
bijverschijnselen’ ieder huiswaarts keerden.
Greet Hoffman-Weijtze
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Het Nederlands en
het Vlaams Bijbelgenootschap
definitief samen verder.
Vanaf april 2021 zijn het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams
Bijbelgenootschap als één vereniging verder gegaan. Daar hoort ook
een nieuwe naam bij: Nederlands -Vlaams Bijbelgenoot-schap.
Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dit is het gevolg van de nauwe samen-werking
vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en
zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en
Vlamingen.’
Geschiedenis
Vlaanderen en Nederland delen de Nederlandse taal en de
Nederlandstalige Bijbelvertalingen. De Bijbelgenootschappen kennen
daarom ook al een zeer lange periode van vaak intensieve
samenwerking. In 2016 hebben de Vlaamse en Nederlandse besturen
besloten om in elk geval voor een periode van vijf jaar als één
Bijbelgenootschap te werken, maar wel onder twee namen.
Buitenwerf: ‘We hebben in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking
organisch gegroeid is. We hebben veel naar elkaar geluisterd en
elkaars eigenheid en kwaliteit leren waarderen. En we hebben gemerkt
dat we elkaar wederzijds konden versterken, zodat we de missie in
Vlaanderen en in Nederland beter konden uitvoeren. De conclusie om
samen verder te gaan, onder de gezamenlijke naam Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap voelt dus vanzelfsprekend.’
De Bijbel centraal
Bij deze nieuwe samenwerking en de nieuwe naam horen ook een
nieuw logo en huisstijl. In het logo valt de B meteen op. Buitenwerf: ‘Al
ons werk draait om de Bijbel: We willen dat alle mensen de Bijbel
kunnen ontdekken, lezen en omarmen. Ook willen we dat ieder kind de
kans krijgt om de Bijbel te ontdekken als relevante bron voor zijn of
haar leven. Dat werk doen we in Vlaanderen, Nederland, én
wereldwijd.’
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Eén missie, twee kantoren
Buitenwerf: ‘We blijven werken vanuit twee kantoren: een vestiging in
Haarlem en in Antwerpen. Op beide kantoren werken we aan onze
missie: we brengen al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen
dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want
in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die
ons in beweging brengt en onze weg verlicht.’
Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-het-nederlands-en-hetvlaams-bijbelgenootschap-gaan-samen-verder/

Braillebijbels voor Sri Lanka ‘Alles is mogelijk bij God’
Het is voor blinde mensen extra moeilijk om zich staande te
houden in een arm land als Sri Lanka. Melani Stephen (41) verloor haar zicht toen ze elf was. Maar bidden voor genezing doet ze
niet. ‘Ik wil God aanbidden zoals ik ben.’
‘Er is in Sri Lanka wel het een en ander geregeld voor mensen zoals
ik, maar er kan zeker nog veel verbeterd worden. Denk bijvoorbeeld
aan reizen met de bus. Een bus is niet aangepast op gebruik door
mensen die blind zijn. Hoe moet ik zien wanneer ik moet uitstappen?
Ook officiële documenten zijn vaak niet beschikbaar op zo’n manier
dat blinden en slechtzienden er iets mee kunnen.’
‘Veel Sri Lankanen zien een handicap als straf voor iets dat je verkeerd hebt gedaan. Daar moet je gewoon mee leven. Ik ben ook vaak
echt slecht behandeld of belachelijk gemaakt, zelfs bij bedrijven waar
ik heb gewerkt. Gelukkig zijn er ook aardige docenten op school die
zich in hun eigen tijd inzetten voor de blinde kinderen op school.’
Kastruimte
Ik lees de Bijbel met behulp van YouTube of ik vraag mensen mij
voor te lezen. Dat helpt mij ook om te gaan met discriminatie. Voor
mijn geloofsleven zou het bijzonder waardevol zijn om een eigen
braillebijbel te hebben. Omdat het extra speciaal is om het Woord van
God in je eigen stem te kunnen horen of om in stilte in de Bijbel te
lezen. Ook al is het een uitdaging om genoeg kastruimte te hebben
voor de volledige Bijbel in braille!’

23

HET GETAL

7

Als Kerkenraadsleden ontvangen wij het tijdschrift Woord & Weg /
Diakonia, een uitgave van de Protestantse Kerk. Voorheen legden wij
na het lezen deze tijdschriften op de tafels in de hal van de kerk zodat
ook u thuis aan het lezen kon. Dat kon de afgelopen periode niet en
we hopen dus op betere tijden. In mei zat er een boekje bijgesloten
met als titel ‘ZEVEN wegen van barmhartigheid’.
Voor het kerkblad verzamel ik het hele jaar door teksten, verhalen en
alles waar we als redactie’ hopelijk voor u een fijn leesbaar kerkblad’
mee kunnen maken. Zo had ik voor de maanden juli en augustus het
‘getal 7’ in petto. Juist, u raadt het al, precies de titel van het bijgesloten
boekje. Alles bij elkaar genoeg om vier pagina’s te vullen.
Het getal 7 komt voor in een grote verscheidenheid van zaken. Om dan
maar direct te beginnen met de 7 thema’s uit het boekje wat we als
bijlage ontvingen. Thema’s die u niet onbekend zijn.
De christelijke traditie kent zeven werken van barmhartigheid:
1. De hongerigen eten en 2. de dorstigen drinken geven,
3. de naakten kleden
4. de vreemden onderdak bieden,
5. de zieken verzorgen 6. de gevangenen bezoeken
7. de doden begraven.
1, 3, 5 en daarop volgt het oneven getal 7.
En juist over dat getal ‘7’ is veel geschreven als ‘het Heilige getal’.
Wist u dat het getal 7 een Bijbelse betekenis heeft voor voltooiing,
perfectie en Goddelijkheid. In de Bijbel wordt het getal 7 zelfs meer dan
500 keer gebruikt. Daarnaast heeft het getal 7 tot op de dag van
vandaag een zeer belangrijke betekenis.
Een week heeft 7 dagen.
Daarin kennen we de maandag, de zaterdag met een herkenbare
Saturnus en de zondag met en namen van planeten. Die kunnen we
tot zeven aanvullen met Mars, Mercurius, Jupiter, Venus. De zeven
planeten die in de oudheid al bekend waren.
Het Onze Vader bestaat uit zeven beden.
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“Want God schiep de wereld in zeven dagen”
In het Oude Testament wordt het getal 7 voor het eerst genoemd in
het eerste scheppingsverhaal van Genesis.
“Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot
voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al het werk dat Hij verricht
had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die
dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had
gebracht”. - Gen.2.2.3 – Onder invloed van de 7 rusten alle dingen, het
is een tijd van overpeinzing en bezinning.
We lezen in de Bijbel over:
Zeven hoofdzonden: Hoogmoed en ijdelheid, Hebzucht en gierigheid,
Onkuisheid, lust en wellust, Nijd, jaloezie en afgunst, Gulzigheid en
vraatzucht, Woede en wraak, Gemakzucht, luiheid en vadsigheid
en
Zeven deugden: Toewijding, Bescheidenheid, Naastenliefde,
Zelfbeheersing, Vriendelijkheid, Gematigdheid en Zuiverheid.
Zeven wijze en de zeven dwaze maagden.
Zeven magere en zeven vette jaren
en men spreekt over
Zeven plagen. Die plagen heb ik voor u opgezocht. Er worden er tien
genoemd in het boek ‘Exodus’ waarvan ik er zelf drie niet als plaag
kan noemen maar wel als heel erg naar en bijzonder verdrietig.
Exodus, een Bijbelboek waar je niet bepaalt blij en vrolijk van wordt.
Water verandert in bloed. 7:14-25
Een kikkerplaag. 8:1-15
Luizen en muggen. 8:16-19
Steekvliegen. 8: 20-32
Veepest. 9: 1-7
Zweren. 9: 8-12
Hagel. 9:13-35
Sprinkhanen. 10: 4-20
Duisternis. 10: 21-29
Dood van de eerstgeborene. 11: 4-10 en 12: 29-30
In het verhaal van Genesis 7-4 moest Noach van de reine dieren zeven
paar nemen. Het duurde zeven dagen om de Ark te vullen. Na zeven
dagen droogte liet Noach de duif van zijn Ark vliegen om te zien of er
al ergens iets groens te ontdekken was.
Er zijn zeven aartsengelen:
Michaël, Garbriël, Raphaël, Anaël, Samuël, Sachiël en Cassiël.
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De Babylonische levensboom, had zeven takken met
zeven bladeren. Veel oude volkeren kenden een
eigen levensboom.
Wij kennen de levensboom uit het paradijsverhaal.
De levensboom, waarvan de vruchten onsterfelijkheid
verlenen en de boom van de kennis van goed en kwaad,
waarin de verboden vrucht de zondeval tot gevolg had.
De Rooms-katholieke Kerk kent 7 sacramenten.
Doop, Vormsel, Heilige Communie of eucharistie, Biecht,
Ziekenzalving, Priesterwijding en het Huwelijk.
Er zijn 7 chakra's. Chakra’s zijn de energiecentra van het lichaam.
De Menora van de Joden heeft zeven armen. We hebben het vaak
over de zeven armige kandelaar.
Er zijn zeven wonderen in het evangelie naar Johannes:
Joh. 2- 9 Water in wijn verandert
Joh. 4-50 Genezing van de zoon van een hoveling
Joh. 5- 9 Genezing van een verlamde in Bethesda
Joh. 6-11 Spijziging van de vijfduizend mensen
Joh. 9- 7 De genezing van een blindgeborene
Joh.11-44 Opwekking van Lazarus
Joh.21- 6 De wonderbaarlijke visvangst.
De regenboog heeft zeven kleuren.
Het liefst zijn we allemaal regelmatig in de zevende hemel. Deze
uitdrukking betekent’ verrukt zijn’. Haar oorsprong ligt in het
Jodendom, waar men zich het bovenaardse voorstelde als een oord
van meerdere hemelen.
De stad Rome is gebouwd op 7 heuvels en kende 7 koningen.
Er zijn 7 Oceanen: de Noordelijke Stille Oceaan, de Zuidelijke Stille
Oceaan, de Noord Atlantische Oceaan, de Zuid Atlantische Oceaan,
de Indische Oceaan, de Noordelijke IJszee of Arctische Oceaan en
de Zuidelijke IJszee = de Antarctische Oceaan.
We kennen 7 continenten: Noord en Zuid Amerika, Europa, Afrika,
Azië, Australië en Antarctica.

26

Dan zijn er ook de Zeven wereldwonderen uit de ‘antieke’ wereld.
‘De zeven wereldwonderen’ is een eretitel voor opmerkelijke constructies uit de klassieke oudheid. Deze zeven bewondering en soms
ontzag oproepende bouw- of kunstwerken uit de klassieke oudheid
werden aangewezen door verschillende schrijvers, zoals mogelijk
Philon van Byzantium, en Antipater van Sidon.
1: Piramide van Cheops,
2. Hangende tuinen van Babylon,
3. Pharos van Alexandrië, 4. Tempel van Artemis in Elfeze,
5. Kolossus van Rodos,
6. Mausoleum van Halicarnassus,
7. Beeld van Zeus te Olympia.
Alleen de Piramide van Cheops bestaat nog uit deze antieke wereld.
In 2007 werd een nieuwe officiële lijst van wereldwonderen opge-steld,
de ‘New7Wonders of the World.’
1. Chichén Itzá -Mexico2.Machu Picchu -Peru3. Chinese Muur -China4.Taj Mahal -India5. Rotswoningen in Petra –Jordanië- 6.Colosseum -Italiëen als 7de het reuzen grote beeld Christus de Verlosser –BraziliëUiteraard zijn de bovenstaande wonderen slechts een kleine greep uit
nog veel meer wereld bezienswaardigheden.
Het Griekse Alfabet kent 24 letters, waarvan 7 klinkers en
17 medeklinkers. Een aantal letters zijn bekend omdat zij ook in het
Nederlandse Alfabet voorkomen.
De muziek kent 7 basisnoten in de toonladder

Er zijn 7 metalen uit de oudheid waarop onze beschaving is
gebaseerd: lood, tin, koper, zilver, kwikzilver, goud en ijzer.
Zeven: Een getal dat in de wereld en de spiritualiteit zeer veel voorkomt.
Daarnaast kennen we in een heel andere setting: 007 als James Bond
en niet te vergeten het sprookje van Sneeuwwitje en de 7 dwergen.
Na deze opsomming van het getal 7 kunt u waarschijnlijk geen 7 meer
zien. Het zijn er in ieder geval veel meer dan ik zelf had vermoed.

Greet Hoffman-Weijtze
Mede bron vermeldingen wikipedia
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Get Hoffman-Weijtze Mede bronvermeldingen Wikipedia
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Jeugd van Nu Nieuws
Zelfbeheersing
Er was eens een jongen met zeer weinig zelfbeheersing.
Zijn vader gaf hem een zak spijkers en een hamer.
Hij zei tegen hem dat elke keer als hij zijn zelfbeheersing verloor, hij
maar een spijker in de achterkant van de schutting moest slaan.
De eerste dag sloeg de jongen 37 spijkers in de schutting.
De volgende paar weken, toen hij leerde om zijn kwaadheid onder
controle te krijgen, werd het aantal spijkers dat hij in de schutting sloeg
geleidelijk aan minder.
Hij zag in dat het gemakkelijker was om zijn zelfbeheersing niet te
verliezen, dan al die spijkers in de schutting te slaan.
Uiteindelijk, kwam de dag dat de jongen zijn zelfbeheersing niet meer
verloor.
Hij vertelde dit aan zijn vader en zijn
vader stelde voor dat de jongen nu voor
elke dag dat hij zijn zelfbeheersing
behield hij een spijker uit de schutting
haalde.
De dagen gingen voorbij en de jongen was eindelijk zover, dat hij zijn
vader kon vertellen dat alle spijkers waren verdwenen.
De vader nam zijn zoon mee naar de schutting.
Hij zei: "Je hebt het goed gedaan, mijn zoon, maar kijk nu eens naar al
die gaten in de schutting.
De schutting zal nooit meer hetzelfde zijn.
Als je dingen zegt in woede, dan laten ze een litteken achter net als
deze gaten.
Je kunt iemand met een mes steken en het mes er weer uit trekken.
Het maakt niet uit hoe vaak je zegt dat het je spijt, de wond zal er
blijven."
Zo leerde de vader zijn zoon, dat een verbale, een zichtbare wond even
erg kan zijn als een fysieke wond.

29

over de ZEVEN dagen van de week
Daar hoeft niemand jullie meer iets over te vertellen toch?
Wanneer het een gewone schoolweek of werkweek voor je is ga je van
maandag tot en met vrijdag naar school of je werk. Zaterdag en zondag
zijn de dagen van het weekend. Simpel toch! Misschien heb je
zaterdags wel een bijbaantje om wat te verdienen en te gaan sparen
voor iets speciaals.
Maar wat weet je van de dagen van de week zelf? Voor de één is het
als ‘oude koek’ voor een ander zal het zomaar ‘nieuwe kost’ zijn.
Voor ons is het nu heel logisch, dte namen van de dagen van de week.
Maar hoe zijn deze ooit ontstaan? De namen van de week zijn
overgeleverd uit verschillende culturen.

is een vertaling van het Latijnse ‘dies lunae’ dag van de maan.
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is genoemd naar Tiw of Thingsus, een Germaanse god van de
volksvergadering. Mogelijk werd er op dinsdag rechtgesproken.
In het Latijn heette de dinsdag ‘dies Martis’, de dag van Mars de
oorlogsgod van de Romeinen. Martes (Spaans) of Mardi (Frans)

Komt van Wodan, de Germaanse oppergod.
Bij de Romeinen was woensdag de ‘dies Mercurii, de dag van
Mercurius, de god van de handel en de winst.
In het Spaans (Miercoles) en Frans (Mercredi)

Gewijd aan de god Donar, de god van de donder. Donar( Thor) voor
de Germanen, Jupiter voor de Romeinen. ‘Dies Iovis’ de dag van
Jupiter.
Is genoemd naar Freya of Freia de Germaanse godin van de
vruchtbaarheid, de liefde en wellust. Haar Romeinse tegenhanger was
Venus ‘dies Veneris’
(Vendredi in het Frans en Venerdì in het Italiaans).

Is de vertaling van het Latijnse ‘dies Saturni’, dag van Saturnus de
god van de landbouw. ‘Zater’ is een verbastering van Saturnus.

God schiep de wereld in 7 dagen en rustte op de zevende dag.
De naam zondag is een vertaling van het Latijnse ‘dies solis’ wat ‘dag
van de zon’ betekent.
Maar in Zuid-Europa bijvoorbeeld weer vaak de dag van de Heer
(Domingo in het Spaans, Domenica in het Italiaans).
Eigenlijk wel vreemd want het eerste wat God schiep was het licht en
donker. Dan zou je denken dat juist de zondag als eerste dag staat.
Mooi om eens te discussiëren met je ouders of op school. Hoe zit dit
nu eigenlijk in elkaar.
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Weet je wat zo mooi is
aan een week met zeven dagen?
Gaat vandaag alles mis
heb je er nog zes om te slagen.

ationale moedertaaldag waarin ook de kinderen meed

ZAND EN STEEN
Er waren eens twee vrienden, die door de woestijn liepen.
Op een moment tijdens de reis kregen ze ruzie en de ene vriend
sloeg de ander in het gezicht.
Degene die geslagen werd, was gekwetst, maar zonder iets te
zeggen schreef hij in het zand:
“Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht.”
Zij liepen verder totdat zij een oase vonden, waar zij besloten een
bad te nemen.
Degene die was geslagen, raakte vast in modder en dreigde te
verdrinken, maar de vriend redde hem.
Nadat hij was bijgekomen, schreef hij op een steen:
"Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven”.
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De vriend die had geslagen en zijn beste vriend had gered vroeg
hem:"Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand en nu schrijf je
op een steen, waarom?
De andere vriend antwoordde:
"Als iemand ons pijn doet moeten we het in zand opschrijven waar de
wind van vergeving het kan uitwissen, maar als iemand iets goeds
doet voor ons, moeten we het in steen graveren, waar geen wind het
ooit kan uitwissen".

WOORDZOEKER
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DANKDAG
WOENSDAG
DANKBAARHEID
KERKDIENST
KRIJGEN
UITDELEN
GEZONDHEID
DELEN

DANKBAAR
LEVEN
SPEELGOED
OFFEREN
HERE
BIJBEL
KOLLEKTE
EURO

ETEN
GELD
SCHOOL
ZINGEN
WERKEN
OOGST
GEBED
ARM

DRINKEN
VRIJHEID
VRIENDEN
GEVEN
GELOOF
GEWAS
VIERING
GRAAN

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
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0299 - 78 04 82

06-47 26 49 66

dhr. P.C.( Piet) Nell
e-mail: Piet@4nell.nl

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
AVENHORN:
mw. C.(Ineke) Weinreich- Verkaik
0229-70 23 62
Westeinde 293,1647 MP Berkhout e-mail: c.weinreich@quicknet.nl
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

06-51 75 08 00
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e-mail: info@pg-koggenland.nl
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.
Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken.
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen.
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl

‘C O N T A C T’ KOPIJ
voor SEPTEMBER en OKTOBER 2021
graag vóór 16 augustus 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,
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

Oplossing: Bijbelse namen, pagina…….
1.Jozef, 2.Daniël, 3.Absalom, 4.Noömi, 5.Kaïn, 6.Benjamin,
7. Isaak, 8.Esau, 9.Saul, 10.Abel, 11.Johannes, 12.Herodes,
13.Gideon, 14.Zacharias, 15.Nabot, 16.Jonatan, 17.Ismaël,
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18.Matteüs, 19. Simson, 20. Nebukadnessar.

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN
Wie klimt er in de pen en stuurt iets in ?
U kunt uw kopij insturen naar de redactie.
Wij kijken uit naar uw kopij.

“Kerk Zijn “ doen we met elkaar.
Blijf actief betrokken bij uw kerk en
laat van u horen.

De Walvis
Thema: Samen Zijn
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Uit mensbootje

Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk
www.pknzo.nl

Thema komende kerkblad
Het thema voor het komende kerkblad - editie september-oktober – is
VREDE
De redactie nodigt alle leden uit om hieraan hun bijdragen te leveren
voor ons kerkblad.
Kopij kan t/m maandag 17 augustus 2021 ingeleverd worden.

Bedankje
Blij verrast waren we met de aandacht in de
vorm van bezoekjes kaarten, bloemen,
telefoontjes e.d. die wij mochten ontvangen
ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.
De vlaggen hingen overal uit, het was ook Koningsdag, daardoor
voelde het wel heel erg feestelijk.
Een echt feest zit er niet in, mede door Corona.
Wij hopen volgend jaar samen met onze kinderen en kleinkinderen
een vakantiereisje te maken.
Voor de belangstelling die wij van u ontvingen danken wij u hartelijk.
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Vriendelijke groeten en tot spoedig weerzien.

Herman en Annie van Ark

Samenzijn
Iedereen kent wel het gevoel van om
samen te zijn en mooie momenten te
delen met z'n tweeën of in een grote
groep, maar ook hoe eenzaam je kan zijn
in een klein of groot gezelschap.
Hoe je heel even iemand kan ontmoeten
en enorm gevoel van verbondenheid kan
hebben.
Of iemand die je al jaren kent en je altijd het gevoel hebt van afstand
tussen jou en diegene.
Jaren geleden ben ik een zeer dierbare vriendin verloren. Zeer hechte
vriendschap ontstond op de middelbare school. Veel lief en leed
gedeeld, samen lachen, samen huilen en het samenzijn was veilig ook
in boosheid, chagrijn en alle andere emoties.
Ze werd ziek en niet meer beter, toen het afscheidsmoment daar was
en we nog even alleen waren dacht ik: wat valt er nog te zeggen?. We
keken elkaar aan en glimlachte en er hoefde niets meer gezegd te
worden.
We wisten beide dit zijn de laatste minuten van samenzijn en in deze
totale stilte namen we afscheid. Woorden waren niet nodig, eerder
overbodig.
Jaren later las een artikel met deze aanhef het deed me denken aan
dit moment.
“De Stilte is de taal van God en al het andere is een slechte vertaling.”
Een zeer dierbare en intense ervaring van SamenZijn.
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Nelleke Stroo

Leer mij de liefde
Heer,
leer mij minder te praten
om meer te zeggen;
minder bezorgd te zijn
om meer te hopen;
minder verstart te zijn
om meer te geloven;
minder te haten
om meer te beminnen;
minder te discussiëren
om meer te getuigen;
minder gesloten te zijn
om mij meer te openen;
minder af te breken
om meer op te bouwen;
minder geïsoleerd te zijn
om beter te communiceren;
minder gejaagd te zijn
om meer rust te brengen;
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minder mijzelf te zoeken
om meer anderen te vinden.
Amen

Nelleke Stroo

Kosten noch moeite
Het kost niet zo veel, iemand een glimlach schenken
of een vriendelijke groet.
Zoiets kan de zon laten schijnen, in het hart van iemand die je zomaar
ontmoet.
Het kost niet zo veel, een hand uitsteken,
om een ander behulpzaam te zijn.
Een dankbare blik als beloning, al was de moeite nog zo klein.
Het kost maar heel weinig, je arm om een schouder,
Of alleen een zachte druk van een hand.
T’ is vaak voor de ander of hij even in een klein stukje paradijs is beland.
Het kost maar heel weinig om een ander te geven wat je zelf heel graag
ontvangt.
Door liefde te schenken, krijg je het vaak terug, meer dan je verlangt.
O, die glimlach, die groet, die arm om je schouder, de hulp die je bood,
het zo weinig maar in wezen is het zo ontzaglijk groot.

Ita Kuiper
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Nieuws uit de gemeente
Verjaardagen in de maanden juli en augustus 2021
80 jaar of ouder worden:
8 juli
Mevr. M.G. van Houten – Bakker, Kwadijk: 85 jaar;
12 juli
Mevr. N.E. Mehrtens, Beets: 89 jaar;
19 juli
Mevr. L.M. Vroom- de Geus, Oosthuizen: 82 jaar;
17 aug.
Mevr. W.C. Medemblik – Koerse, Kwadijk: 88 jaar;
20 aug.
Dhr. G. Petiet, Oosthuizen: 83 jaar;
23 aug.
Dhr. G. van der Meer, Oosthuizen: 81 jaar;
26 aug.
Mevr. H. Keijzer – de Zaaijer, Oosthuizen: 88 jaar.
28 aug.
Mevr. G. Haan, Purmerend: 86 jaar.

Wij wensen u allen een gezegend nieuw levensjaar.

Annie van Ark

Onze Vader’, lied 1006

zoals U is er maar één.

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
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en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout
doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.
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Toelichting bij het lied Onze Vader
door ds. Oane Reitsma in Petrus
Gebed van Jezus
Het bekendste gebed van Jezus en tegelijkertijd ook het bekendste
gebed van de kerk wereldwijd, het Onze Vader, wordt in de liturgie in
verschillende vertalingen gebeden. We kennen de traditionele versie,
de oecumenische versie, de (nieuwe ) rooms-katholieke versie, de
NBV-versie en vele andere. Veel versies zijn ook op muziek gezet. In
het Liedboek -zingen en bidden in huis en kerk vinden we die onder de
nummers 369a t/m e. opvallen genoeg is dit lied daar niet onder
gegroepeerd, maar staat het als zelfstandig lied verderop in het
liedboek. Wallicht omdat het een vrijere vertaling , wellicht omdat d
melodie niet zozeer reciterend is als bij de andere liederen, maar een
echte zangvorm heeft die door de gemeente goed mee te zingen is.
Goed samen leven.
Toch blijft het lied heel dicht bij de tekst van het Onze Vader en kan het
prima gezongen worden als afsluiting van de gebeden. We herkennen
‘Uw rijk dat eens zal komen’, doen wij U graag wilt’, geeft ons elke dag
te eten’, vergeef ons wat we fout doen’, en ‘niet blijven staan bij de
fouten van een ander’. Mooi aan deze vertaling is dat de betekenis
achter de woorden van het Onze Vader heel sterk meekomt, en dan
lijkt het doel van Jezus’ woorden vooral gericht op hoe de mensen met
elkaar omgaan. God staat ‘zorgzaam om ons heen’ waardoor we goed
kunnen samenleven, hopend op een wereld waarin we ‘goed zijn voor
elkaar’.
Lied van vertrouwen en hoop
Behalve een gebed heeft het lied ook kenmerken van een
geloofsbelijdenis. Het gaat over het geloven in één God die de wereld
en ons bestaan in handen heeft, en over het geloven in het komende
rijk van God, een wereld zonder pijn. Daarmee kent het lied een hele
hoopvolle richting naar die wereld waar de honger is gesteld. Daarmee
is het behalve een vragend gebed ook een lid van hoop en van
vertrouwen en overgave, dat God ons naar die wereld leidt en heel de
schepping verder helpt.

Uit Petrus

SAMEN
Wat is dat, samen? Samen lijkt te betekenen: met anderen. Maar ben
je samen als je in een volle lift staat met 20 onbekenden opeen gepropt?
Of evenzo in een volle tram of trein? Doet het er eigenlijk wel toe
hoeveel anderen er zijn? Ik heb mij samen gevoeld in een volle kerk in
het zuiden van Chicago met zo’n duizend kerkgangers waar uit volle
borst gospels gezongen werden en waar we onthaald werden alsof we
al jaren werden verwacht. En niet minder heb ik mij ooit samen gevoeld
met slechts enkele kerkgangers tijdens een Stille Zaterdag viering.
Blijkbaar gaat ‘samen’ niet over de kwantiteit, maar over de kwaliteit.
Als ik op een terras zit, kijk ik altijd naar een vader of een moeder die
met één kind voorbijloopt. De fysieke afstand tussen die twee doet er
niet toe, evenals of ze praten of niet. Je ziet dat er tussen de ene ouder
en kind een kabeltouw zit en de andere ouder en kind als twee losse
korrels zand zijn. En laatst zag ik een moeder op een fiets met een kind
voor haar en een kind achter haar in een zitje. Ze had oordopjes in en
was duidelijk aan het telefoneren. Er was geen contact tussen die drie
mensen.
Ik denk dat er sprake is van ‘samen’ als er affectief contact is. Niet
rationeel zoals tijdens een vergadering of een congres, maar vanuit het
hart. Zoals die keer dat ik in Amsterdam met mijn fiets voor een rood
stoplicht stond. Naast mij een knul van misschien 16, 17 met een lijf
vol tatoeages en piercings. Het zal je kind wezen, dacht ik. Maar ik zei
iets en hij reageerde enthousiast en we hadden gedurende de minuut
dat het stoplicht op rood stond een zeer amicaal gesprek dat mijn dag
maakte. Ik weet niet meer waarover het ging, maar dat is ook niet
belangrijk. Wat mij nog wel glashelder voor ogen staat is hoe we elkaar
raakten, contact hadden.
In 2003 woonde ik met enkele gemeenteleden een viering bij van het
drugspastoraat in de Crypte aan de Barndesteeg in Amsterdam. Dat
was en is uiteraard een prachtig initiatief van het drugspastoraat, maar
de voorgangster zei iets waarmee ze naar mijn gevoel de aanwezige
dakloze drugsverslaafden tekort deed. Na de dienst legde ze uit dat
het nodig is om een zekere afstand te bewaren als hulpverlener. Uit
eigen ervaring kan ik dat beamen, maar de Jezus waarover ze preekte
stond niet tussen de hulpverleners, maar tussen de hulpbehoevenden.
Hij was samen met ze, in contact met ze. In de schilderijen ‘De Zeven
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Werken van Barmhartigheid’ van de Meester van Alkmaar wordt dat
prachtig uitgebeeld. Ik reageerde spontaan in de dienst op de woorden
van de voorgangster. Naast mij stond Anja Joos en ik kreeg van haar
een spontane omhelzing en kus op mijn wang. Ze voelde zich gezien.
Na de dienst heb ik met Anja gesproken en vertelde ze mij over haar
leven en haar geloof. Over hoe de Heer niet slechts elke dag zorgde
voor voldoende voer voor de vogeltjes, maar dat zij daardoor ook het
vertrouwen had dat ze elke avond aan de achterkant van supermarkten
genoeg voer zou vinden voor haar twee honden. Anja was dakloos,
verslaafd en als gevolg van AIDS had ze niet lang meer te leven. Ze
kwam uit een gezin waar geen ‘samen’ was, geen affectief contact. En
dat geldt ongetwijfeld ook voor haar ouders, want wat je zelf niet
ontvangen hebt, kun je ook niet doorgeven. Kort daarna is ze onterecht
beschuldigd van winkeldiefstal en door winkelpersoneel en
omstanders in elkaar geslagen waarna ze in het ziekenhuis overleed
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/JoosI
Ik heb haar geraakt en zij mij op de enige manier waarop ‘samen’ de
betekenis heeft van ‘verbonden’.

Peter Verschoor

Symbool voor verbondenheid
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Van de Kerkenraad
Online vergadering van
de kerkenraad d.d.
17 maart 2021.

Opening door dhr. K. van Lenten
Dhr. Van Lenten heet iedereen welkom en opent de vergadering met
een woord ter nagedachtenis aan de onlangs overleden heer Theo
Lursen.
Plaatselijke regeling.
De wijzigingen, die de vorige vergadering besproken zijn, zijn
overgenomen. De regeling wordt vastgesteld.
“De plaatselijke regeling wordt vastgesteld door de kerkenraad.
Voordat de kerkenraad dit doet vraagt hij de mening van de
gemeenteleden over de inhoud van de regeling.”
Daar dit nu niet mogelijk is, heeft de kerkenraad de regeling
vastgesteld en onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente
gestuurd naar de classis.
Na de zomer wil de kerkenraad een gemeenteochtend plannen om
deze regeling voor te leggen.
De plaatselijke regeling kan opgevraagd worden bij de scriba.
Internetviering.
De ds. laat weten dat bij de internetdiensten de schilderijen en liederen
getoond en gezongen worden mbt de 40-dagentijd..
Bij de opnames van de paasviering d.d. 31 maart a.s. zal de cantorij
komen zingen in groepjes van 2 personen.
Gezien het aantal huidige besmettingen, landelijk en regionaal, wordt
besloten om door te gaan met de internetvieringen. De ds. zal aan de
scriba een datum doorgeven.
Dhr. Koelstra en Van der Velden zullen ook gevraagd worden om af en
toe orgel te komen spelen.
De internetdiensten bereiken een groot publiek misschien is het een
idee om in de toekomst af en toe een internetdienst te maken. De
invulling zal dan anders zijn en de fysieke dienst moet ook aangepast
worden.
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Diaconie.
Er zijn pakketjes met paaskaarten rondgedeeld met het verzoek deze
naar elkaar te versturen.
Brainstormen diaconale doelen.
Van de diaconie is een overzicht van goede doelen ontvangen. Er
kunnen nog steeds goede doelen aangemeld worden.
Kerkrentmeesters.
Vervanger Theo Lursen
De kerkrentmeesters vragen aan de kerkenraad om haast te maken
met het invullen van de vacature-plaatsen in de kerkvoogdij.
Kerkbalans 2021
Bijna alle enveloppen zijn binnen.
Kosten huur kerken.
Met de plaatselijke commissies is overeenstemming bereikt over de
prijs van het huren van de kerk en ruimtes tijdens diensten, huwelijken
en begrafenissen.
Ouderlingen.
Dhr. Van Lenten heeft namens de KR gesproken tijdens de uitvaart van
dhr. Lursen.
Mevr. Wijers heeft een digitale netwerkbijeenkomst “Gemeenschap in
coronatijd’ bijgewoond.
Sluiting
De voorzitter stuit om 22.10 uur de vergadering met het gezamenlijk
bidden van het Onze Vader.

Willie Koole
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Graag nog in te vullen
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Collecten
Collectebonnen kunt u voor of na de
kerkdiensten verkrijgen bij Wim Vedder.
Er zijn bonnen t.w.v. € 1 en € 2.
Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving,
dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek.
25-07
08-08
15-08
22-08
29-08
05-09

Dia
KV
Dia
KV
Dia
KV
Dia

Kindertehuis Tamara in Paramaribo, Suriname.
Instandhouding eredienst
Verpleeghuis Lindendael.
Instandhouding eredienst
Rudolphstichting in De Glind
Instandhouding eredienst
Het werk van pastor Hub Kuijpers in Maputo,
Mozambique
KV Instandhouding eredienst
Dia De Regenboog
KV Instandhouding eredienst
Dia Kerk in Actie, werelddiaconaat
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar
de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De
meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil
het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door
hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk
in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de
kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers
op.
KV Instandhouding eredienst

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 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.
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Colofon
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse
Gemeente te 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
Olga Landaal, Willy Imthorn, Nelleke Stroo en Willie Koole en ds.
Hans Reedijk (contact Kerkenraad)
Verdelers: Jan Bakels / Dirk van Ark
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
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Website
www.pknzo.nl
Ouderlingen
Kees van Lenten
0229 542 295
Loes Wijers
0299 403 890
Willie Koole
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
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
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