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NIEUWJAAR
Wat staat ons in het nieuwe jaar
aan lief en leed te wachten?
We weten ’t niet. We mochten Hem
die reeds kwam, verwachten.
Al is het donker om ons heen
en dreigen er gevaren,
Eén is er die ons altijd trouw
in Liefde zal bewaren.
We weten niet wat in dit jaar
aan moeite ons zal treffen.
God geve dat wij elke dag
ons hart tot Hem verheffen.
Dan weten wij: Hij zal ons steeds
met liefde en trouw omringen.
Heer geef ons toch een dankbaar hart
voor al Uw zegeningen.
We weten niet wat hier op aard
de toekomst zal onthullen.
We weten wel dat U aan ons
volkomen zult vervullen
wat U beloofd hebt in Uw woord
o, laat ons daarop bouwen,
opdat wij in dit nieuwe jaar
alleen op U vertrouwen.
G.Fidder
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KERKDIENSTEN
Vieringen Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk
Datum

plaats

voorganger

02 jan.

geen dienst in beide Kerkelijke Gemeenten

09 jan.

Uitzending van de opgenomen internetdienst in Beets
dhr. K. van Lenten dhr. T. Koelstra

16 jan.

Uitzending van de opgenomen internetdienst in Ursem
ds. H. Reedijk
mw. D. Schuijtemaker

23 jan.

Beets
ds. H. Reedijk
Eenheid der Kerken
Ursem
ds. J. de Bruin

dhr. J. Stens

30 jan.

Kwadijk
dhr. T. Heijboer
Berkhout
ds. H.Reedijk
Eenheid der Kerken

dhr. E. Hinfelaar
dhr. J. Stens

06 feb.

Beets
Avenhorn

dhr. J. Stens
mw. B. Conijn

13 feb.

Oudendijk
ds. H. Reedijk
dhr. E. Hinfelaar
Gezamenlijke dienst PGZO en PGK
Bevestiging van diakenen

20 feb.

Ursem
ds. H. Reedijk
mw. D. Schuijtemaker
Gezamenlijke dienst PGK en PGZO

27 feb.

Kwadijk
Berkhout

06 mrt.

Oudendijk
ds. H. Reedijk
mw. D. Schuijtemaker
Gezamenlijke dienst PGZO en PGK
Eerste zondag van de 40-Dagentijd

ds. B. Stobbelaar
ds. H. Smit

organist

mw. B. Conijn

dhr. K. van Lenten dhr. E. Hinfelaar
ds. J. van Dongen dhr. J. Stens

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur.
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Internet-vieringen t/m zondag 16 januari 2022
Vanwege de veiligheid zijn er momenteel internet vieringen t/m de
eerste zondag na de eerstvolgende kerkenraadsvergaderingen.
Wanneer Corona het toelaat schakelen we om naar fysieke vieringen
met ingang van zondag 23 januari. Zie voor het actuele nieuws onze
Nieuwsbrief.
Op 12 en 13 januari beslissen de kerkenraden hoe verder.
Voorzitters en predikant

Aanmelding Nieuwsbrief Koggenland-Zeevang-Oudendijk
Meld u aan voor de Wekelijkse Nieuwsbrief voor de actuele
gegevens van de kerkdiensten voor onze kerkgemeente ZeevangOudendijk / Koggenland via kerkblad@pg-koggenland.nl

Corona
U bent welkom bij de opnamen van de internetkerkdiensten op
woensdag met inachtneming van het volgende:
- telefonisch aanmelden uiterlijk dinsdag bij de contactpersoon
- kerk open voor publiek om 15.50 uur waarna opname 16.00 uur
- bij entree de handen ontsmetten
- de jas over de eigen stoel hangen
- mondkapje verplicht bij verplaatsing, maar mag af als u zit
- 1,5 meter afstand houden van elkaar
- na de kerkdienst helaas geen napraten en koffiedrinken.

Kerkdiensten terugkijken
De link naar de opgenomen internet-kerkdienst wordt via de
Nieuwsbrief verspreid en kan óók worden bekeken via Locale
Omroep Volendam Edam (love-tv) in de regel op zondagavond om
19.30 uur via Ziggo-kanaal 39, via KPN-kanaal 1439, via T-Mobile
kanaal 809 en via Trined kanaal 52
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Kerst en Nieuwjaarsgroeten van
Ruud voor allen in onze Kerkelijke
Gemeente Koggenland en
Zeevang-Oudendijk.

Oproep voor zangstemmen bij de cantorij.

Wilt u meezingen in de cantorij,
geef u dan op bij
Ria Zomer-van Klaveren
telefoon: 0229-54 08 23 / 06-40 28 96 31
e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com

BROODKRUIMELS
De winter laat ons altijd koud.
Juul Kinnaer
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TERUG NAAR DE KERN
Eens vroeg professor Kuitert, bij wie ik ethiek studeerde, ons
studenten: 'wat is het belangrijkste dat jullie te doen staat?' Onze
antwoorden waren - Harry Kuitert kennende - natuurlijk allemaal fout.
Na enige stilte gaf de professor zelf antwoord op zijn vraag. Hij zei:
'mensen helpen, de rest is bijzaak'.
Met 'mensen helpen' vindt Kuitert aansluiting bij de figuur van Jezus,
die daar zes voorbeelden bij geeft: hongerigen te eten geven,
dorstigen te drinken geven, naakten kleden, vreemdelingen onderdak
bieden, zieken verzorgen en gevangenen bezoeken. Of zoals
Johannes het zegt: ‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’.
In het evangelie volgens Matteüs spoort Jezus zijn leerlingen aan om
dit te doen naar mensen naar wie niemand omkijkt. Dus niet naar de
geslaagde en gearriveerde burgers die hun wegen in het leven toch
wel vinden. Maar naar mensen die er zonder hulp van anderen niet
uitkomen.
Pas in 1207 voegde Paus Innocentius III er een zevende werk aan
toe: het begraven van de doden.
'Mensen helpen', begint met lief te hebben. Niet alleen met woorden,
hoe prachtig die ook klinken, maar door te doen. Door de eeuwen
heen, vormen de Zeven Werken van Barmhartigheid voor de kerken
en in het persoonlijk leven van mensen een kern van inspiratie.
Ds. Hans Reedijk

SCHILDEREN IN DE 40-DAGENTIJD
Ook op de zondagen van de 40-dagentijd presenteert de schildersgroep weer haar schilderijen als illustraties bij de Bijbellezingen. Met
begeleiding van Reijer Sluis levert dat een pallet van veelkleurigheid
op. De schildersgroep bestaat uit schilders uit Zeevang-Oudendijk en
Koggenland. Wil je ook schilderen? Schilder dan mee.
De 40-dagentijd begint dit jaar op 6 maart. Meld je aan bij:
Lydeke Vroom, e-mail: LMvroom@gmail.com
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COLLECTEN
Een hernieuwd schrijven van onze bank heeft mij aangezet u als
gemeenteleden de volgende vraag voor te leggen. Het betreft
namelijk een verzoek aan u om bedachtzaam om te gaan met de
collectegelden. Nee, ik vraag u niet om minder in de wekelijkse
collectezak te stoppen. Dit zou ten nadele zijn van al die goede
diaconale als ook kerkelijke doelen waarvoor gecollecteerd wordt.
Het schrijven dat wij ontvingen, gaat over het storten van de
collectegelden bij de bank. We hebben al jaren te maken met het
verminderen van de mogelijkheid om collectegelden te storten bij de
bank en het tegoed bij te laten schrijven op onze rekeningen.
Bij het invoeren van de gele “Geldmaat” automaat waar u kunt pinnen
wordt het ons, de penningmeesters van de diaconieën en de
kerkrentmeesters, opnieuw moeilijker gemaakt. Pinnen gaat wel maar
geld storten zoals de collectegelden kun je daar niet. Toch hebben de
gezamenlijke banken wel aan ons gedacht. Er zijn namelijk ook een
aantal gele “Geldmaat” automaten in het land waar je ook geld kunt
storten maar dan alleen de bankbiljetten.
Om ook het muntgeld kwijt te kunnen zijn er weer andere gele
“Geldmaat” automaten en weer minder in getal. Wij penningmeesters
moeten er wat voor over hebben om uw collectegeld op onze
bankrekening te kunnen storten.
Daarom wil ik u vragen om zoveel als mogelijk gebruik te maken van
collectebonnen. Deze collectebonnen kunt u aanschaffen bij de
kerkrentmeesters Wim Vedder en Harry van Doornum. Dit kan voor
aanvang van een kerkdienst zijn maar u kunt ze ook gewoon
bestellen door even te bellen, e-mailen of een Whatsappje te sturen.
Na ontvangst van de collectebonnen kunt u ze gewoon per bank
betalen.
De gegevens van de contactpersonen zijn:
Wim Vedder (PG Zeevang/Oudendijk), tel. 0623527562 of
wj.vedder@quicknet.nl
Harry van Doornum (PG Koggenland), tel. 0651750800 of
info@pg-koggenland.nl
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ACTIE KERKBALANS 2022 KOMT ERAAN
In januari doet onze gemeenten mee aan de Actie Kerkbalans 2022.
Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een
financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar
we als kerk voor staan.
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor
mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor
iedereen in onze maatschappij.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen
subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te
kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om
een bijdrage vragen.
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek
om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen!
Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven
vervullen en plannen maken voor de toekomst. Een thema dat voor
onze beide gemeenten van groot belang is.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al
eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!
De colleges van kerkrentmeesters van PG Zeevang-Oudendijk en
Koggenland
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Kerkblad gedeelte
NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE
Toekomstgericht gemeente-zijn
De toekomst van de kerkgemeente is een terugkerend punt op de
kerkenraadagenda. Vaak gaat het dan over ervaren tekorten wat
betreft menskracht en financiën.
Nieuw Kerkelijk Peil laat gemeenten nadenken over hun toekomst
vanuit het perspectief van wat ze in huis heeft.
Wat is de kracht van de gemeente en waar verlangt ze naar?
Of je nu een grote of kleine kerkgemeente bent, het gaat erom of de
gemeente vitaal is. Als je nadenkt over de toekomst van de gemeente
kun je inderdaad denken aan financiën en bestuurskracht.
Dat laatste is een punt waar onze gemeente naar op zoek is.
Als ambtsdrager stopt na een aantal termijnen de periode van
meewerken in de kerkenraad.
Soms heeft de kerkenraad ‘een oogje’ op iemand in de gemeente om
te vragen of men mee wil werken in de kerkenraad.
Heeft u, heb jij als jongere, nu zo iets van:
* dat lijkt mij wel iets,
* meewerken in mijn eigen kerkelijke gemeente,
* er te zijn voor mijn medemensen
Neem dan contact op met:
Rosalien van Dolder- scriba e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
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KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF
Een heel korte periode zijn er weer
‘echte’ kerkdiensten geweest.
Vanwege de wederom aangescherpte
Corona-maatregels zijn er helaas momenteel geen fysieke
kerkdiensten in de Berkenhof.
U kunt de internet- kerkdiensten vanuit Beets en Ursem weer kijken
als u de link van de digitale nieuwsbrief aanklikt.
Wij wensen u voor de komende periode alle goeds toe.

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT
Een heel korte periode zijn er weer
‘echte’ kerkdiensten geweest.
Vanwege de wederom aangescherpte
Corona-maatregels zijn er helaas momenteel geen fysieke
kerkdiensten in de Rustenburcht.
U kunt de internet- kerkdiensten vanuit Beets en Ursem weer kijken
als u de link van de digitale nieuwsbrief aanklikt.
Wij wensen u voor de komende periode alle goeds toe.
.

BROODKRUIMELS
Als wij ons licht laten stralen,
geven we onbewust
andere mensen de gelegenheid
hetzelfde te doen.
Nelson Mandela.
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TERUGBLIK OP DE GEDACHTENISDIENST
van 31 OKTOBER 2021
In de gedachtenisdienst werden zes kaarsen aangestoken voor
overleden gemeenteleden. Eén grote kaars werd aangestoken voor
alle bekenden die wij in onze naaste omgeving moeten missen in
onze dorpen. Daarnaast was er gelegenheid voor alle aanwezigen
om een waxinelichtje aan te komen steken voor diegene die wij zelf
zo verschrikkelijk missen als partner en familie.
De cantorij omlijstte de dienst met bijzondere liederen onder leiding
van Ria Zomer en Jan Stens op piano.
Na afloop kon men ondanks verdriet en gemis toch terugkijken op
een indrukwekkende kerkdienst.
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TERUGBLIK OP DE DOOP en BEVESTIGINGSDIENST
van 14 NOVEMBER 2021
Als een bijzondere zondagsdienst kan deze 14de november 2021
zeker de kerkboeken in. De volwassenendoop van Luc Carrière was
mede door aanwezige familie en kennissen een bijzonder moment.
Als dooplied werd Luc toezongen:
Mens, wij dragen je op handen naar het water van de bron,
want jouw leven mag niet stranden, niet vergaan in het waarom.
De muziekwens na de doop van Luc was; ‘De Rivier’ -Opwekking
642- waar wij met elkaar naar konden luisteren.
De bevestiging van Ineke Weinreich tot ouderling kerkvoogd was het
tweede deel van deze bijzondere viering. Ineke’s muziekwens na de
bevestiging was het solo zingen van het lied: Een schoot van ontferming (Nieuwe Liedboek 158-B vers 1) waarna het tweede vers
door iedereen werd gezongen.
Feliciteren was er helaas niet bij met handen schudden door de
alsmaar kop opstekende corona. Ds. Hans Reedijk loste dit op door
alle aanwezigen in de kerk hun duim op te laten steken. Hierbij was
bij velen een grote glimlach zichtbaar.
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DE TOEKOMST VAN ONZE KERKGEBOUWEN
AVENHORN EN URSEM.
In het NHD van 12 november j.l. stond een artikel onder de kop:
‘Hervormde Kerk Koggenland stoot monumentaal Godshuis De
Groene Toren in Avenhorn af’
Zoals Harry van Doornum, voorzitter van College van Kerkrentmeesters, in het genoemd artikel verwoordt, bezit de Protestantse
Gemeente Koggenland (PGK) thans 2 Kerkgebouwen – Avenhorn en
Ursem- en drukken de onderhoudskosten van beide Kerkgebouwen
(te) zwaar op het budget van onze kleine Kerkgemeenschap. Om de
toekomst van onze kleine kerkgemeenschap ook in financiële zin
gezond te houden, moet er iets gebeuren. Daarom heeft de
Kerkenraad besloten, na overleg met vertegenwoordigers van het
Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken van de
Protestantse Kerk Nederland afdeling Noord-Holland, om de Stichting
Kerkelijk Waardebeheer (KWB) in de arm te nemen en ons te laten
adviseren. Het KWB heeft onder meer er voor zorggedragen dat in
2019 het eigendom van de uit 1657 daterende Hensbroeker Kerk
werd ondergebracht bij de Stichting ‘Vrienden Hensbroeker Kerk’,
zodat het kerkgebouw volledig ten dienste kan staan voor culturele
activiteiten van de lokale dorpsgemeenschap.
Zoals u wellicht weet, is ook de hervormde Kerk in Berkhout sinds
1985 ondergebracht in een Stichting genaamd: ‘Berkhouter Kerk’. Het
enthousiaste bestuur van de Berkhouter Kerk heeft via meerdere
renovaties het gebouw van een ‘bouwval’ omgeturnd in een prachtig
gerestaureerd gebouw dat nu gebruikt wordt als cultureel centrum en
waar wij als PGK onze kerkdiensten kunnen houden.
Bureau KWB onderzoekt thans voor PGK op welke wijze ‘onze’
kerkgebouwen in Avenhorn en Ursem de beste toekomst gegeven
kan worden. Het streven is daarbij in eerste aanleg gericht op behoud
van beide kerkgebouwen voor de Avenhorner en Ursemmer
gemeenschap waar ook nog steeds gekerkt kan worden. Zodra het
advies van bureau KWB bekend is, zullen wij met onze leden het
advies communiceren.
Zowel het kerkgebouw in Berkhout alsook die in Hensbroek zijn
mooie voorbeelden op welke wijze de bestaande gebouwen een
nieuwe en ‘gezonde’ toekomst gegeven kunnen worden, terwijl de
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gebouwen ook beschikbaar blijven voor Erediensten. Het kerkgebouw
in Avenhorn is (nog) eigendom van PGK, maar het beheer wordt
gevoerd door de Stichting ‘De Groene Toren’. Het is logisch dat
bureau KWB in gesprek is gegaan met de Stichting of zij bereid zijn
ook eigenaar van het gebouw te worden, zodat een situatie ontstaat
vergelijkbaar met de succesvolle Stichtingen ‘Berkhouter Kerk’ en
‘Vrienden Hensbroeker Kerk’
Het streven van de Kerkenraad is om in 2022 de nieuwe opzet van
eigendom en beheer van de Kerkgebouwen in Avenhorn en Ursem
met de leden te bespreken en, na goedkeuring, definitief vorm te
geven.
Wij zullen u zeker op de hoogte houden, maar als u vragen heeft,
schroom niet deze aan de Kerkenraad te stellen.
Met vriendelijke groet
Piet Nell, Vz a.i.

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.nl
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NIEUWS VAN DE DIACONIE
Allereerst een woord van dank voor al Uw mooie collectegiften in
2021. Hierdoor hebben wij dit jaar weer vele goede doelen kunnen
ondersteunen en de kwetsbare mens wat financieel kunnen helpen.
De collecte opbrengsten van oktober en november 2021:
3 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober

Berkhout
Berkhout
Ursem
Ursem

7 november Berkhout
14 november Berkhout

€ 79,10
€ 16,60
€ 61,60
€ 84,20

De Zwaan
Bijbelgenootschap
Spieren voor spieren
Kerk in actie voor boeren in
Indonesië
€ 37,70 Kerk in actie najaarszending
€ 75,60 Voedselbank West-Friesland

Een hartelijk dank vanuit de Zonnebloem afdeling Spierdijk.

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

16

PASTORAATGROEP
Zegeningen een gebed van Toon Hermans
Er zijn mensen Heer,
die voelen zich door U geleid
van de morgen tot de avond
van de nacht tot de ochtend
een leven lang.
Zij zijn gezegend met een groot en diep
geloof,
een zegening
waar ik mateloos
naar kan verlangen.

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 32

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
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DE DAG VAN VANDAAG
Vandaag is een dag, anders dan gister,
helemaal nieuw, toch lijkt hij bekend.
Maar als we van morgen nu alles wisten
wat had je dan veilig je wegen verkend.
Leven is wagen, is winnen, verliezen,
geluk en verdriet, ze gaan hand in hand.
Leven is aarzelen, wat moet ik kiezen,
leven is toekomst, een onbekend land.
De hemel op aarde, dat zouden wij wensen,
niet even, altijd, liefst iedere dag.
Dat is een droom, te groot voor ons mensen.
Kom ga maar en leef maar, het mag!
Wie kiest voor dit laatste, vindt altijd een reden
om dankbaar te zijn, nee nog meer!
Die brengt, hoewel niet met alles tevreden,
God hier vandaag dank en eer.
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NIEUWE GAST- PREDIKANTEN in januari en februari
Een nieuw jaar ligt voor ons waarin we hopen meer fysieke kerkdiensten te mogen en kunnen gaan vieren.
Mw. Hannie Offringa- Kuiper heeft de afgelopen jaren telkens voor
een goed gevuld rooster met predikanten gezorgd. Dat was beslist
geen makkelijke opdracht.
Inmiddels heeft mevrouw Bets Conijn deze taak overgenomen en is
bij u qua naam ook bekend als één van onze vaste organisten. Een
dienstenrooster maken is niet alleen maar even zorgen dat er een
predikant is. Als eerste zijn er een kerkgebouw en een koster nodig.
In de kerk zitten we wel droog maar in koudere tijden zitten we ook
graag warm. Daarbij niet te vergeten de koffie en thee na de dienst
die verzorgd worden door de koster. Daarnaast hoort ook nog het
inroosteren van de ouderling, diaken en organist. Dat alles staat voor
dit jaar 2022 al helemaal op papier.
Door Bets komen er nu nieuwe namen voor in de kerkdiensten op de
zondagochtenden. Wanneer het mogelijk is laten wij deze nieuwe
predikanten zichzelf graag in de komende Contacten aan u voorstellen. We beginnen met ds. Ole van Dongen en ds. Jesse de Bruin.
Wie is Dominee Ole van Dongen
Ole van Dongen is 54 jaar oud. Hij is ooit theologie gaan studeren uit
een liefde voor taal en een fascinatie voor mensen. Sinds januari
2020 maakt Ole deel uit van de invalpoule van de PKN als ambulant
predikant.
Na zijn eerste klus in Zaandam is hij momenteel bezig zich voor te
bereiden op zijn volgende aanstelling. Naast zijn werk als predikant
heeft hij een deeltijdaanstelling als Thuishulp A in Amsterdam.
Ole zingt graag en veel, als koorzanger in verschillende projectkoren
en incidenteel als gastcantor, momenteel vooral in de Nassaukerk in
Amsterdam. In zijn woonplaats Amsterdam is Ole tevens betrokken
bij jongerencommunity Taizé in Amsterdam.
Met Jesse de Bruin hopen we in een volgend kerkblad meer kennis
te laten maken.
Jesse de Bruin is 24 jaar oud en student aan de Protestantse
Theologische Universiteit - PthU - in Amsterdam.
Hij heeft theologie in Groningen gestudeerd en gaat in 2022 het
laatste jaar van de predikantsopleiding in.
Greet Hoffman-Weijtze
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Vergeet de mooie dagen niet
Als je moe bent, als je overhoop ligt met je omgeving,
als je geen raad meer weet en je diep ongelukkig voelt,
denk dan even terug aan de mooie dagen, dat je lachte en danste,
dat je tegen iedereen vriendelijk was,
als een kind zonder zorgen!
Vergeet de mooie dagen niet!
Als de horizon, zover je kunt kijken, donker blijft,
zonder een teken van licht,
als je hart vol verdriet is, en misschien vol bitterheid,
als schijnbaar alle hoop op nieuwe vreugde en geluk verdwenen is,
zoek dan toch zorgvuldig in je herinnering,
ik vraag 't je, de mooie dagen.
De dagen dat alles goed was, geen wolkje aan de hemel,
toen er iemand was, bij wie je je thuis voelde,
toen je enthousiast kon zijn over die ander
die je nu ontgoocheld heeft en misschien bedrogen.
Vergeet de mooie dagen niet!
Want als je ze vergeet, komen ze nooit meer terug!
Neem jezelf opnieuw helemaal in handen,
vul je hoofd met blijde gedachten,
je hart met vergevingsgezindheid, tederheid en liefde
en je mond met een lach en alles wordt weer goed.
Omdat de mens een stuk natuur is, met lentedagen en herfstdagen,
met de warmte van de zomer en de kou van de winter.
Omdat de mens het ritme van de zee volgt, bij eb en vloed.
Omdat ons bestaan een voortdurende herhaling
is van leven en sterven.
Als je dit begrijpt, kun je vol moed en vertrouwen verder.
Want dan weet je, dat na elke nacht weer een nieuwe morgen komt.
Als je dit aanvaarden kunt,
zul je door dit regelmatig ‘op’ en ‘neer’
steeds dieper en vreugdevoller gaan leven.

Citaten van Phil. Bosmans
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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. Een bloemengroet is een stukje van
medeleven en verbondenheid.

24 november is de bloemengroet gebracht bij mevrouw S. de Kiewit
na een operatie.
8 december werden de bloemen gebracht naar mevrouw Dijkshoorn
vanwege een gebroken heup.

30 december kreeg de heer T.R.P. Bijlsma de bloemengroet voor zijn
92 ste verjaardag.
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ZACHTE GELUIDEN leesgedachte
Soms denk ik weleens: zouden de vogeltjes
kunnen horen, wat voor mij absoluut
onmogelijk is?
Zouden roodborstjes bijvoorbeeld de wormen
kunnen horen als ze bezig zijn hun gangen
te graven,
heel stil, heel zacht, onder de grond?
Mijn oren zijn op mijn oudere leeftijd,
zeg maar rustig, bedorven, geteisterd door het lawaai van buiten.
Al dat verkeer, dat geschreeuw en krijsen.
De tv en de radio op geluidssterkte voor doven!

Dank, o God, voor de zachte geluiden.
Een lading sneeuw, die van een dak afglijdt,
of de wind door de bomen,
de zachte snik van een beminde, in rouw…
of, boven mij, de roep van de ganzen,
in hun vlucht naar andere landen.
Zachte geluiden,
’s nachts kan ik ze horen, in stilte,
maar in het lawaai overdag zelden of nooit.

Ik dank U Heer,
dat ik in die geluiden
Uw fluistering hoor,
Uit: U prijs ik in mijn avondlied van Catharine Brandt

BROODKRUIMELS
Muziek begint altijd met stilte
Mistilav Rostroporich
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ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN GAAN NAAR
DE JARIGEN! Zij allen zijn 70+
JANUARI

05 januari
07 januari
09 januari
09 januari
10 januari
13 januari
16 januari
19 januari
20 januari
21 januari
23 januari
27 januari
28 januari

de heer C. Damen in Hoorn
mevr. T.J. Koeman – Koeman in Berkhout
mevr. G. Leeflang – Bron in Avenhorn
de heer C. Veldhuisen in De Goorn
de heer K. Knol in Berkhout
mevr. A. Haisma – Bosgraaf in Berkhout
de heer C.J. Booi in Berkhout
mevr. A.W. van den Bosch – Ramp in Berkhout
mevr. M. Berkelaar in Zuidermeer
mevr. M.C. Dierx - de Bruijn in Berkhout
mevr. G. Driesse - Bij ’t Vuur in Scharwoude
mevr. A. Brouwer in Berkhout
de heer J. Wijnja in Berkhout

FEBRUARI

02 februari mevr. E.T. Ootjers – Helder in Berkhout
10 februari de heer H.C. Rink in de Goorn
12 februari mevr. N. Bruins - van Iterson in De Goorn
14 februari de heer H. van Dok in Scharwoude
17 februari mevr. C.L. van der Hoek – Vink in Ursem
21 februari mevr. H. Weissenbach – Tuls in Berkhout
21 februari de heer P.M. Ootjers in Berkhout
27 februari mevr. W. Dolfing – Kuiper in Berkhout

23

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN

De kern van wie je bent
Één van mijn favoriete Bijbelteksten is: 'Houd van de Heer, je God,
met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met al je
kracht. En houd evenveel van je medemensen als van jezelf.' (Lucas
10:27, BGT) Waar ik altijd aan moet denken bij deze tekst is dat het
voor veel mensen juist een uitdaging is om evenveel te houden van
zichzelf als van hun medemensen.
Dat gold ook voor mij. Op de middelbare school had ik moeite met
zelfdiscipline en met vrienden maken, en dat nam ik mezelf erg
kwalijk. Dat was toen voor mij genoeg reden om mezelf te gaan
haten. Ik stelde hoge eisen aan mezelf, en als ik die niet haalde, gaf
ik mezelf ervan langs. Zo hardvochtig als mijn innerlijke dialoog zou ik
echter nooit met anderen praten. Ik waardeerde de christelijke
normen en waarden, maar vergat die toe te passen op mezelf.
Volgens Priester Henri Nouwen heeft zo'n gebrek aan zelfliefde te
maken met drie illusies over onszelf:
1. Ik ben wat ik heb
2. Ik ben wat ik doe
3. Ik ben wat anderen over mij denken
1. 'Ik ben wat ik heb' is het credo van de moderne ratrace, die
menigeen ertoe brengt om zich uit te putten op zijn werk, tot de
volgende burn-out. Bezit maakt hen die het niet hebben ontevreden,
en hen die het wel hebben hoogmoedig. En heb je ooit genoeg?
'Verzamel schatten in de hemel (...), want waar je schat is, daar zal
ook je hart zijn' (Lucas 12:34, NBG51).
2. De ene dag doe je iets goeds, de andere dag misschien niet. Als je
je identificeert met wat je doet, maakt dat je dus instabiel. Successen
zijn mooi, en goede daden waardevol, maar uiteindelijk ligt de waarde
van je ziel op een nog dieper vlak. Had ik dat maar eerder begrepen.
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3. 'Als je voor je eigenwaarde afhankelijk bent van anderen, dan heet
het anderenwaarde', las ik eens. Iedereen bekijkt je door zijn eigen
bril, dus geen mens kan je ooit geheel recht doen, dat kan alleen
God. Als je loskomt van verlangen naar waardering door anderen,
word je pas echt vrij.
En wat is dan je ware identiteit, de kern van wie je bent? Henri
Nouwen verwijst hiervoor naar de woorden van God toen Jezus werd
gedoopt: 'Dit is mijn geliefde Zoon, van wie ik heel veel houd'
(Matteüs 17:5, BB). Wij zijn allemaal zijn geliefde kinderen, en hij
houdt heel veel van ons allemaal. Hij schiep ons stuk voor stuk,
precies zoals we zijn. En Hij zag dat het goed was.
Luc Carrière

GEBED VOOR HET NIEUWE JAAR
Heer vergeef ons, dat wij het leven soms
zo moeilijk maken voor elkaar
en dat wij ons zo snel gekwetst voelen.
Maak ons meer geduldig voor elkaar
zeker nu wij aan het begin staan van een nieuw jaar.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen
hun schuld vergeven.
Laten vergeving en liefde
de laatste woorden zijn van al uw mensen.
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Jeugd van Nu Nieuws
Ook voor jullie als jongeren:
‘alle goede wensen vanuit de kerkelijke gemeente Koggenland.’
Oubollige tekst uiteraard want zo praat je niet meer naar en met
elkaar, toch?
Jullie reactie zal vast wel zijn: Doe fff normaal!
Want kerk en naar de kerk gaan is helemaal uit de tijd, toch? Of niet?
Kerk en naar de kerk gaan is iets voor oude mensen, toch? Of niet?
Je zal toch op school vertellen dat je naar de kerk gaat, pfff.
Wie van jullie of jullie klasgenoten gaat nog naar de kerk? Of toch?
Zoiets nog mooi en gezellig vinden is helemaal uit de tijd, toch?
Of niet?
Net zo moeilijk misschien wel als dat je anders geaard bent en je ‘uit
de kast’ komt. Pfff!
Een hele opgave. En dat aan het begin van het nieuwe jaar.
Hier in onze omgeving in West-Friesland helaas wel. In andere delen
van ons land bloeit de kerk. Waarom? Om contact te maken met
anderen!
Maar een nieuw jaar biedt nieuwe kansen.
Daarom is de tekst fff anders, speciaal voor jullie.
Wij willen graag

Spirit in de kerk

De kerk is Cool!
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Hoe zie jij de kerk?
*Misschien met meer eigentijdse muziek en bespeel je een
instrument?
*In de kerk staat een piano en mocht je de kunst van orgelspelen in
de vingers hebben, laat je horen in de kerk.
*Zing je graag, laat ons meegenieten.
*Heb je andere talenten, kom er over vertellen.
Wil je reageren…
Wie durft en schrijft.
Nu alvast genoeg tijd om er over na te denken voor de editie van
maart- april 2022.
De redactie ziet jouw verhaal graag voor 15 februari in de mailbox.
We gaan graag met jullie om tafel om een mooi programma in elkaar
te zetten.
Greet Hoffman-Weijtze

BROODKRUIMELS
Wat je vandaag moet doen
moet je doen zoals je morgen denkt
dat je het had moeten doen.
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DRIE KONINGEN 6 JANUARI
De drie wijzen; Melchior vertelt
We hebben een lange reis gemaakt. Dagen zijn we onderweg
geweest, Caspar, Balthasar en ik, Melchior. Niemand weet wie we
zijn in dit vreemde land. Ze noemen ons de Wijzen uit het oosten.
Nou, ik weet niet of we zo wijs zijn, maar we hebben wel verstand van
sterren kijken. De mensen denken dat het een soort toverij is, om
dingen te zien in de sterren.
Een week geleden stonden we op de toren van het paleis van
Balthasar en we zagen opeens iets heel bijzonders. Een ster, die we
nog nooit hadden gezien, zo helder en mooi, onvoorstelbaar. Geen
van drieën wisten we wat het was en waar het vandaan kwam. We
zijn gaan zoeken in alle boekrollen die we konden vinden. In een hele
oude boekrol vonden we de oplossing: in Israël zou een heel
bijzonder kind geboren zijn, een kind dat alles in het land zou
veranderen. Toen we dat hadden ontdekt, zijn we op weg gegaan.
Zo’n bijzonder kind, dat wilden we graag zien. Maar waar zouden we
moeten zoeken? “Dit kind is vast een koningskind”, zei Caspar, “laten
we in Israël de koning zoeken, dan is dat kind vast in de buurt.”
Koning Herodes
Maar de koning, Herodes, wist van niks. Hij werd er nogal chagrijnig
van. “Hoe weten jullie dat?”, snauwde hij. Toen we het hadden
uitgelegd liep hij kwaad weg, schreeuwend om de geleerden uit het
paleis. Toen hij terugkwam was hij ineens poeslief. “Mijne heren, ik
stel bijzonder veel belang in uw zoektocht,” zei hij deftig. “Houdt u mij
alstublieft op de hoogte van uw vorderingen, zodat ikzelf het kind ook
met een bezoek kan vereren. Wellicht vindt u het kind in Bethlehem,
dat lijkt mijn geleerden het meest waarschijnlijk.” Of we dus nog maar
eens terug wilden komen, als we het kind gevonden hadden.
Een armoedige toestand
Nou, die geleerden uit het paleis hadden wel gelijk. We vonden het
kind in Bethlehem, in een stal, met z’n vader en moeder. Eerlijk
gezegd vonden we het nogal vreemd, een armoedige toestand, in elk
geval. Maar het waren vriendelijke mensen, die ouders, en helemaal
vol van hun kind. En bijzonder was het ook. Er was zo’n rust in die
stal, zo’n vredig geheel. En dat terwijl het kind geboren was toen ze
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onderweg waren. Geen wiegje, geen bed voor de moeder, alleen een
kribbe en wat stro. Wij gaven hem goud, wierook en mirre, die we
meegebracht hadden.

Droom
Toen we terug wilden gaan, gebeurde er iets bijzonders. Alle drie
hadden we dezelfde droom, tegelijkertijd. Dat kan toch geen toeval
zijn? In die droom kwam er een engel naar ons toe. “Ga niet terug
naar koning Herodes,” zei hij. “Hij wil het kind doden, omdat hij bang
is dat het zelf koning wil worden. Ga naar huis.” Natuurlijk deden we
wat de engel zei.
Jozef, de vader, had in zijn droom ook een engel gezien. Die vertelde
hem dat hij met Maria en Jezus, het kind, naar Egypte moest
vluchten. En dat heeft hij gedaan.
Een wijs besluit. Want achteraf hoorden we dat in Jeruzalem duizenden kinderen zijn vermoord, alleen omdat Herodes er zeker van wilde
zijn dat hij van het koningskind niets meer te vrezen zou hebben.
Waarom gaven ze goud, mirre en wierook?
Volgens de Bijbels tekst kreeg Jezus drie geschenken:
goud van Melchior, mirre van Caspar en wierook van Balthasar.
Het zijn niet de cadeaus die gewoon mee zou nemen naar een
kraamvisite. Meer dan cadeaus aan het kindje, moeten de
geschenken gezien worden als symbolen:
Goud staat voor de koninklijke status van Jezus, wierook voor zijn
goddelijkheid en mirre voor zijn menswording.
Sint Bernardus van Clairvaux heeft een meer wereldlijke interpretatie
bedacht:goud om de armoede te verlichten, wierook om de stank uit
de stal te verjagen en mirre om het kind te verzorgen.
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Maar wat is WIEROOK?
Wierook is een mengsel van
aromatische organische stoffen
dat aangestoken kan worden en
dan een als aangenaam beoordeelde
geur verspreidt. Met wierook wordt ook
wel bedoeld de hars (olibanum) van de
wierookboom -Boswellia-.
De oorspronkelijke betekenis van het
woord wierook is "wijrook" -rook om te wijdenzoals in de katholieke kerk gebeurt.
Desondanks wordt het woord uitgesproken
met een verlengde eerste lettergreep, als wier-rook.
Wierook staafjes
Met name voor huishoudelijk gebruik worden vaak wierookstaafjes
gebruikt. Dit zijn houten stokjes -traditioneel gespleten bamboe waar
omheen een brandbaar wierookmengsel is gerold. Dit mengsel
bestaat naast geurende stoffen uit een bindmiddel en uit stoffen die
de verbranding bevorderen. De geurende stoffen kunnen bestaan uit
fijn gemalen harsen, etherische olie en andere geurende stoffen. De
staafjes worden boven aangestoken en branden -afhankelijk van de
grootte- in 10 tot 45 minuten op.

Wat is MIRRE ?
Mirre -myrrhe- is een gomhars.
Het wordt gewonnen uit verschillende soorten
van het plantengeslacht Commiphora,
voornamelijk de Commiphora africana
De ruwe hars wordt bewerkt door middel
van stoomdestillatie: het eindresultaat is een
dikke lichtgele olie met een warme, kruidige,
zoetige en enigszins rokerige geur.
Gestookt brengt mirre een zware geur voort.
De aanduiding mirre is via het Grieks afkomstig
uit een Semitische taal: de wortel mrr betekent "bitter".
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BIJBELSE WOORDZOEKER
Wanneer de Bijbelse woorden en namen zijn doorgestreept vormen
de overgebleven letters een tekst uit de wetten en voorschriften van
Deuteronomium.

Ark
Bok
Bijl
Bron
Droom
Fluit
Harp
Talent
Zee
Vat
Sanhedrin
Stamme
Sabbat
Vis

Arabieren
Aalmoes
Ballingschap
Duif
Ezel
Efa
Herder
Kretenzen
Micha
Synagoge
Woestijn
Spelonk
Psalmen
Tabernakel

Astharoth
Cappadocië
Diakenen
Eerstelingen
Galilea
Hogepriester
Kamerling
Levieten
Midianieten
Trompetten
Verspieden
Mosterdzaad
Olijfbomen
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Babylon
Cederhout
Discipelen
Farizeeën
Gelijkenis
Jeruzalem
Kanaänieten
Loofhuttenfeest
Mesopetomië
Tamboerijn
Wijngaard
Schrijftafeltje
Samaritaan

Olie
Orgel
Os
Rome
Schijn
Sikkel
Profeet
Staf
Tempel
Vasten
Luit
Kroon
Wan

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
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

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
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‘C O N T A C T’ KOPIJ
voor MAART en APRIL 2022
graag vóór 15 FEBRUARI a.s.
inleveren bij het redactieteam:
Ans Versluis-Reedijk, Zuidertuin 5,
1645 WE Ursem
telefoon: 072- 502 16 68 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

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN
Zo als u kunt lezen hebben wij zeer creatieve mensen
onder ons. U kunt uw kopij insturen naar de redactie.
Wij kijken uit naar uw kopij.
Wilt u reageren op teksten?
In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van
de schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl

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

winterakonietjes
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De Walvis
Thema: Terug naar de kern

Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk
www.pknzo.nl
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Voor het komende kerkblad
Het thema voor het komende kerkblad: editie MAART - APRIL
WAT BETEKENT OPSTANDING VOOR JOU ?
Schrijft u mee in uw kerkblad? Want wie schrijft, blijft.
De redactie nodigt iedereen uit om hieraan een bijdrage te leveren.
Kopij inleveren t/m zondag 5 februari 2022

Terug naar de kern- Back to basics
Een verhaal
In een van de vele dorpen boven Amsterdam groeit een jongen op,
Geert. Zijn ouders zijn uit de stad naar dit dorp verhuisd om de drukte
achter zich te laten. Geert blijkt een echt buitenkind te zijn. Hij verblijft
het grootste deel van zijn vrije tijd bij de boer aan de overkant. De
boer heeft een dochter die niet gehecht is aan het boerenleven, dus
Geert wordt meer en meer de gehoopte opvolger in de ogen van boer
Jan.
Geerts ouders vinden dit best een leuk idee, maar ze zijn toch bang
dat hij op een gegeven moment moeite zal gaan krijgen met de
groeiende afstand tussen zijn eigen hoogopgeleide familie en die van
boer Jan aan de overkant. Daarom stellen zij als voorwaarde dat
Geert eerst een opleiding volgt, liefst aan de landbouwhogeschool
van Wageningen.
Zo gebeurt, maar Geert kiest tot ieders verbazing het vak nietwesterse economie, waarvoor hij in zijn derde jaar naar Afrika moet.
Daar krijgt hij een ernstig auto-ongeluk aan het eind van zijn verblijf
Op dat eind heeft hij zich juist erg verheugd maar het leven in een
half gekoloniseerd land vindt hij niet leuk. De verschillen tussen rijk
en arm en tussen wit en zwart zijn hem daar te groot en te
onoverbrugbaar.
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Terug in Nederland en na enige tijd in het ziekenhuis, weet hij zeker
dat hij niet meer naar de universiteit terug wil. Hij wil “back to basics”
vertelt hij zijn moeder. De boerderij trekt hem ook niet meer, zijn
verwondingen zijn daarvoor te groot geweest.
Back to basics staat vast. Maar hoe? Dat weet hij niet. Dus wordt het
een bijstandsuitkering voor Geert in Wageningen.
Na enige tijd wordt hem een cursus houtbewerking aangeboden. Hij
gaat daarop in en moet dagelijks een lange afstand afleggen om er te
komen. Na enige tijd doet hij dat graag, want hij begint weer wat
plezier in het leven te krijgen. Houtbewerking is leuk. “ik houd van
hout” zegt hij tegen zijn moeder.
Om een lang verhaal kort te maken: Geert is nu al 25 jaar meubelmaker en gaat nog elke dag met plezier naar zijn werk. Hij vindt dat
hij terug is bij zijn kern.
Lydeke Vroom

TERUG
soms leg ik mij neer in bed
zo zorgvuldig als was ik
ongeboren en legde ik mij
terug in de moederschoot
het laken zacht
dalend over mijn huid
zo vlei ik mij soms in bed
als een tros druiven nog met dauw
zoals een ongeboren kind
zo zacht leg ik mij soms in bed
Adriaan Mercuur
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Terug naar de Kern
Jaren terug in een gesprek met een buurvrouw waar groot verdriet in
haar gezin was en zij veel vragen had over - het waarom- waarom is
er verdriet, leven en dood. Ze zou iets willen vinden dat haar kon
troosten en houvast zou geven.
Ze zei tegen mij met zeer zekere stelligheid: ”Jij bent van de kerk,
jullie hebben het wel gewoon makkelijk, jullie geloven in God, de
Hemel, de Bijbel en hebben daar dan troost van.Het woord makkelijk
bleef hangen, is dat wat het is, wordt er zo naar gekeken, doen wij of
ik het zo overkomen? Waar ik toen geen raad mee wist, die vragen
kwamen weer terug. Misschien zit er meer Kern van waarheid in dan
dat ik toen besefte.
Ik vertelde over dit gesprek een paar weken geleden bij de
voorbereiding van de Dienst van Woord en Gebed na overlijden van
een dierbare nicht. Samen met haar zus en de dominee namen we
de laatste dagen voor haar overlijden door. Zo voelde ze haar
lichamelijk krachten wegvloeien. Daarvoor in de plaats kwam er een
heldere en totale vrede en overgave met de woorden.
”Ik ga terug naar onze trouwe God en Hemelse Vader.”
Zonder enige twijfel en in volste vertrouwen nam ze afscheid van ons,
een bijzonder en zeer sereen moment.
Wat is Terug naar de Kern – van Liefde en Licht
Het antwoordt voor mij kwam in de uitvaartdienst toen wij zongen
Liedboek 512: vers 7: O Jezus, hoe vertrouwd en goed.
O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.
Beter verwoordt kan het niet dan door dit lied en de bijbel zelf:
Door zijn adem een levend mens.
Uit de Willibrord vertaling 1995 – Genesis 2:7
Toen boetseerde de Heer God de mens uit stof
dat hij van de aarde nam,
en Hij blies hem de levensadem in de neus:
zo werd de mens een levend wezen.
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Hoe belangrijk en bewust zijn we nu van onze adem en ademhaling
in deze Corona tijd dat ons leven en de wereld beheerst. Zonder
adem kunnen we niet, niemand kan zonder ademhaling.
Prediker 12:7
Wanneer het stof terugkeert naar de aarde,
weer wordt zoals het was
wanneer de adem van het leven
weer naar God gaat,
die het leven heeft gegeven
Ik wens een ieder toe dat het Gewoon makkelijk is, dat Geloof, Hoop,
Liefde uw houvast en troost mag zijn in uw dagelijks leven met al zijn
vreugde- en verdrietige momenten.
Dat het Vertrouwen daar is dat u afscheid neemt van alles wat u lief
heeft en hier bindt.
Nelleke Stroo

Terug naar de kern
Vier woordjes, het lijkt niks. Totdat je erover gaat nadenken.
Ten eerste is de vraag wat de kern is.
Ten tweede lijkt het woord ‘naar’ aan te geven dat er een weg is die
naar de kern leidt.
Ten derde geeft het woord ‘terug’ aan dat ik er al geweest ben.
Zo’n veertig jaar geleden kreeg ik van mijn tante in het klooster een
kaart met daarop de tekst: “Zolang je jezelf bent, is alles oké!” Klinkt
leuk, maar wie ben ik in hemelsnaam? Waar vind ik mijn bron, mijn
oorsprong?
Ik vind mijzelf in ieder geval niet in alles wat er sinds mijn geboorte
aan mij gesleuteld, versleuteld is, in mij gestopt, over mij gegoten,
aangeleerd, in mij gepropt is. Dat wordt dus afpellen. Dat valt nog niet
mee, ik ben er al een heel leven mee bezig. Het lastige is dat ik terug
wil naar iets dat mij ooit aan het zicht onttrokken is.
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Ik heb al vroeg bedacht dat de enige methode is om alles waarvan de
oorsprong elders ligt, af te wijzen, tenzij er ergens diep in mij een
lichtje van herkenning gaat branden dwars door al die aangebrachte
lagen heen. Alleen aan dat licht kan en wil ik alles ijken. Daar past
geen harmoniemodel bij, kan ik u verzekeren.
Stanislaw Jerzy Lec zegt het zo: “Om bij de bron te komen moet je
tegen de stroom in zwemmen”.
Ik zou alles in het leven kunnen ijken aan de Bijbel, het woord van
God. Maar de manier waarop ik die verhalen lees, inter-preteer, vorm
geef in mijn leven, is er één van de vele miljoenen andere.
Denken dat ik, wij in onze kerk dat op de juiste, ware manier doen,
biedt geen soelaas omdat we daarin niet verschillen van de anderen.
Het is niet waar omdat het er staat, want dan zou ‘Mein Kampf’ ook
waar zijn. Toch lees ik de Bijbel graag omdat er bij vrijwel alle
verhalen lichtjes gaan branden en ik de blijheid, verdriet, boosheid en
angst van mijn leven herken.
Laatst mochten wij oppassen op mijn twee kleinzoons van drie en vijf.
Het was pas de tweede keer dat ze mijn vriendin zagen. Toen hun
ouders weggingen kroop de jongste als een speer bij mij op schoot
en de oudste stond in de buurt van An.
Op de tv draaide ‘Paw Patrol’. In dat half uur voordat ze naar bed
gingen, hielden ze beiden An haarscherp in de smiezen en bewogen
in de ruimte “slechts” op basis van hun eigen gevoel van
(on)veiligheid.
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An en ik zeiden en deden niets. Wij hebben zo intens genoten van die
twee jongetjes die alleen luisterden naar hun eigen bron. Wat moet je
kinderen van die leeftijd nog meer leren? Ze hebben nog een heel
leven voor zich waarin er zich van alles zal aandienen en een rol zal
spelen. Ik hoop dat ze steeds weer hun eigen bron, hun eigen kern
zullen herkennen en als startpunt nemen.
Peter Verschoor

Nieuwjaar
Een nieuw jaar is als eenregelig die zich uitstrekt.
Het begin is duidelijk,
maar aan de horizon liggen onbekende verten.
Je ziet obstakels vlakbij, dingen die je moeilijk vindt,
problemen waar je tegenop ziet.
Misschien zie je ze als een uitdaging
iets om te overwinnen en om verder te komen
iets waardoor je kunt groeien en sterker kunt worden.
Misschien zijn er struikelblokken op weg naar de toekomst.
En toch moet je verder, er is geen weg terug.
Dan helpt het als je samen oploopt
Als je elkaar moed influistert en telkens weer verder helpt.
Dan kun je elkaar eraan herinneren
dat er Iemand is die je kracht geesten je draagt.
Als je zo met elkaar op weg gaat, kun je er iets goeds van maken
Willy Imthorn

Het beheersen van je levenskracht
Hoe belangrijk is het dat wij het geschenk van de ademhaling
koesteren, beheersen en daar zorgvuldig mee omgaan.
Er is een aloude wetenschap van ademhaling de Prana-Yama.
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Prana Levenskracht en Yama beheersing. Het beheersen van je
levenskracht.
Niet van het overheersen, maar het bewust controle hebben over en zorgen vóór - een goede ademhaling.
Door een aantal keer bewust diep in te ademen door je neus,
dan rustig en geleidelijk uitademen door neus of mond,
merk je al verschil van spanning naar ontspanning.
Dit kan overal waar je ook bent en op elk tijdstip van de dag of nacht.
We hebben zuurstof nodig om ons bloed te zuiveren en afvalstoffen
te verbranden,
ook om het kalmeren van ons zenuwstelsel en het verbeteren van de
concentratie.
Het zorgen vóór je levenskracht, als je er over nadenkt, hoe mooi is
dit?
Nelleke Stroo

NIEUWS UIT DE GEMEENTE
OVERLEDEN
Op 23 november is de heer Wil Dobber uit Oudendijk op 85 jarige
leeftijd plotseling overleden.
Hij was geboren in Zuiderwoude. Jarenlang had hij een Spar-winkel in
Middenbeemster. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe om dit verlies een plaats in hun leven te geven.
Riet Koole
VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS
De redactie van Zeevang-Oudendijk is overeengekomen om aan de
namen van de jarigen in het vervolg weer de adressen toe te voegen
zodat gemeenteleden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen
sturen. Uit veel omliggende kerkelijke gemeen-ten is gebleken dat
namen worden voorzien van adressen. Wanneer u niet wilt dat uw
verjaardag wordt vermeld, kunt u dit doorgeven aan ds. Hans
Reedijk.
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VERJAARDAGEN JANUARI-FEBRUARI
We wensen u een gezegend nieuw levensjaar.
16 januari

mw E.Bouwes-van den Akker, 96 jaar
Beets 29, 1475JC Beets.

6 februari

mw J.F.M.Koole–Burggraaf, 82 jaar
IJsselmeerdijk 4a, 1474 MX Oosthuizen.

6 februari

dhr J.Bakker, 84 jaar
Beets 116a, 1475JH Beets.

8 februari

mw G.Eikenaar–Van der Kolk, 91 jaar
Burg. Jan Schoonstraat 25, 1474HS Oosthuizen

16 februari

dhr J.Haan, 83 jaar
Wieringenlaan 37, 1132MB Volendam

DE DIACONIE, WEDEROM IN CORONATIJD
Nu onze fysieke diensten voorlopig niet doorgaan, willen we, evenals
vorig jaar ook nu een oproep doen om elke maand, zolang het duurt,
uw collecte over te maken naar
NL59RABO0367300842 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Zeevang
en Oudendijk o.v.v. ‘collectebijdrage’
Verdeling van giften
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 de eigen bankrekening.
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Mensenkinderen
Tot eind december wordt er gecollecteerd voor ‘Mensen-kinderen’.
Veel mensen in Albanië, Armenië en Moldavië leven in armoede en
onzekerheid. Het afgelopen jaar is het aantal arme mensen in deze
landen enorm gegroeid door de corona-crisis. Veel mensen verloren
hun baan of werk als dagloner. En in Armenië voelen veel gezinnen
nog dagelijks de naweeën van de oorlog eind vorig jaar.
Duizenden mannen zijn gesneuveld, velen van hen waren de enige
kostwinner in het gezin. In deze landen is geen financieel vangnet
zoals in Nederland. Geen werk betekent daar: geen inkomen en dus
armoede, honger en grote problemen.
En dan is nu ook nog de koude winter in aantocht. Een periode die
extra zwaar is. Ouders zijn radeloos: Hoe moet ik mijn kinderen te
eten geven? Bejaarden zijn kwetsbaar. Wie helpt ons in deze
moeilijke tijd?
'Mensenkinderen' is begaan met deze kwetsbare medemensen. Met
hulp van lokale (kerkelijke) vrijwilligers worden hun voedselpakketten
verstrekt. Het is voor hen het verschil tussen knagende honger en
een gevulde maag. Vergeet deze mensen niet in deze voor ons zo rijk
gevulde decembermaand.

75+
Jaarlijks krijgen de 75-plussers van onze gemeente een kerststukje
aangeboden. Ook geven we aan alle vrijwilligers een presentje. Dit
jaar, nu al onze leden als gevolg van corona weer aan huis
gekluisterd zitten, zal het kerststukje voor iedereen bestemd zijn.

KledingPUNT Zeevang
Evenals vorig jaar hebben we ook nu weer financiële steun gegeven
aan het KledingPUNT Zeevang van Adinda Samantha van Oorschot
in Oosthuizen. Met haar Kledingpunt wil ze de minder bedeelden in
de Zeevang aan tweedehands kleding helpen.
In de wintermaanden kan ze haar ‘winkeltje’ in de Grote Kerk houden
maar zoals bekend is de kerk in de zomer voor andere doeleinden in
gebruik. Vanaf april moest ze dus al haar spullen opslaan en was er
vanwege corona ook geen mogelijkheid om ergens anders een
vestigingspunt te houden. Onlangs heeft ze alles weer kunnen
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verhuizen naar de Grote Kerk. Daarvoor had ze de huur van een
vrachtauto nodig, die de diaconie voor haar gefinancierd heeft.
Nog steeds kunt u haar gebruikte kleding brengen, mits van goede
kwaliteit en schoon. Ook welkom zijn verzorgings-producten,
schoenen, kleine sierraden en heel graag kinder-kleding.

Nederlandse lessen voor vluchtelingen-vrouwen
Sinds september zijn de Nederlandse lessen voor vluch-telingenvrouwen 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. Ook zijn de maandelijkse koffieochtenden weer begonnen maar helaas hebben we die wegens
corona en het grote aantal deelnemers vanaf november weer moeten
staken. Roelien de Vries is een naaicursus voor de dames begonnen
maar ook die staat nu voorlopig even stil.

Spaarbox PLUS-markt
Bij de kassa van de PLUSmarkt in Oosthuizen staat een box waarin u
uw zegeltjes kunt doen. Deze box is er 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 zal met kerst zo’n 25 van
deze kaarten, voorzien van een cadeaubon, verdelen.

Afscheid en bevestiging
Zoals u in de Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft Anneke
Hoeksema na 24 jaar trouwe dienst afscheid genomen van de
diaconie. We willen haar heel erg bedanken voor de enorme inzet die
ze altijd voor onze gemeente en met name voor de diaconie getoond
heeft. Haar inbreng zullen we zeer missen.
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Als nieuwe diakenen verwelkomen we Peter Verschoor en Ted
Landaal. Het is duidelijk dat ze met veel plezier en vol enthousiasme
aan deze taak beginnen. In de viering van 13 februari, als die fysieke
viering doorgaat, zullen ze bevestigd worden. Veel succes! Samen
met Coen van der Kamp is daarmee de diaconie met drie diakenen
voorlopig compleet.
Beleidsplan diaconie
Verder is de diaconie bezig met de gebruikelijke zaken ter
ondersteuning van personen en gezinnen in onze regio, de begroting
voor volgend jaar en een nieuw beleidsplan. Mocht u over dat laatste
ideeën hebben, dan horen we dat graag.
Coen van der Kamp

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.
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.
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09-01 Diaconie Lindendael
Verpleeghuis Lindendael is centrum voor wonen, zorg en behandeling
in het centrum van Hoorn. Zij bieden een thuis aan oudere mensen
met geheugenproblemen. Ook (jongere) mensen met een
lichamelijke aandoening kunnen er terecht.
Kerkvoogdij Instandhouding van de Eredienst.

23-01 Diaconie Rudolphstichting
Rudolphstichting in De Glind, het jeugddorp bij Barneveld, biedt aan
zo’n 120 uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige
leefomgeving. De kinderen worden opgevangen in gezinsvormen.
Onderdeel zijn van een gewoon gezin draagt bij aan het herstel en de
ontwikkeling van de kinderen. Veel kinderen zijn getraumatiseerd en
hebben ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Het jeugddorp
wordt dit jaar uitgebreid met drie duurzame gezinswoningen zodat
meer kinderen in een gewone dorpssetting kunnen opgroeien.
Kerkvoogdij Instandhouding van de Eredienst.

30-0 1 Diaconie Hub Kuijpers
We collecteren voor het werk van Hub Kuijpers in Maputo,
Mozambique. Zijn kleding- en voedselproject, de basisschool en
middelbare school en de avondschool zijn afhankelijk van vrijwillige
bijdragen, zoals de uwe. Hub werkt met zijn vrijwilligers in de armste
sloppenwijk van Maputo. Vele gezinnen, families leven met acht of
meer mensen in één vertrek. De kerk is in deze wijk de enige
instantie die de mensen een kans geeft uit de armoede te komen.
Kerkvoogdij Instandhouding van de Eredienst

06-02 Diaconie Oeganda
Goed boeren in een lastig klimaat. Klimaatverandering zorgt in het
noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen.
Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De
Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun
strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op
demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogte bestendige
zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst
goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren
geven hun kennis weer door aan anderen.
Kerkvoogdij Instandhouding van de Eredienst.
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13-02 Diaconie Nepal
: Meer werkgelegenheid voor jongeren. Omdat de werkloosheid in
Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de
Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de
lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze
arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor
2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een
menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een
landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook
worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.
Kerkvoogdij Instandhouding van de Eredienst.

27-02 Diaconie De Regenboog
Verslaving en psychische problemen gaan vaak hand in hand en ze
maken mensen eenzaam. Bij De Regenboog Groep wordt iemands
verslaving geaccepteerd en (ex)-verslaafden een buddy geboden.
Ook iemand met een psychiatrische achtergrond kan een maatje
krijgen. De Regenboog motiveert hen om structuur aan te brengen,
talenten te ontwikkelen en een (sociaal) netwerken te versterken.
Kerkvoogdij Instandhouding van de Eredienst.

06-03 Diaconie Individuele personen of gezinnen
De collecte van deze zondag is bestemd voor de ondersteuning van
individuele personen of gezinnen in de Zeevang en Oudendijk die
tussen wal en schip zijn geraakt.
Kerkvoogdij Instandhouding van de Eredienst
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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,verzendkosten rekenen.
(U kunt De Walvis kosteloos downloaden vanaf www.pknzo.nl
Redactie
Olga Landaal, Willy Imthorn, Nelleke Stroo en Willie Koole en ds.
Hans Reedijk (contact Kerkenraad)
Verdelers: Jan Bakels/ Dirk van Ark
Redactieadres
Vacature: eindredacteur
Kopij gaarne aanleveren per e-mail
E-mail: walvis@pknzo.nl
Website: WWW.PKNZO.NL
Belangrijke adressen en telefoonnummers
Predikant Ds. Hans Reedijk

tel. 0299 780 482
dominee@pknzo.nl
Neem bij afwezigheid van de predikant svp. contact op met de scriba
die vervanging kan inschalen.
Scriba

Willie Koole
IJsselmeerdijk 4

tel. 0299 403 894
1474 MX Oosthuizen

Voorzitter Kees van Lenten

tel. 0229 542 295
Info@pknzo.nl

50

Ouderlingen
Kees van Lenten
Loes Wijers
Willie Koole

tel. 0229 542 295
tel. 0299 403 890
tel. 0299 403 894

Diakenen
Coen van der Kamp (voorzitter)
Ted Landaal (secretaris)
Peter Verschoor (penningmeester)
diaconie@pknzo.nl
IBAN NL59 RABO 0367 3008 42
Kerkrentmeesters
Wim Vedder
Jan Bakker
Vacature
IBAN NL95 RABO 0367 3041 71

tel. 0299 621 716

tel. 0299 403 637
tel. 0299 403 542

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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