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Beste lezeressen en lezers van het Contact en De Walvis,
Voor u ligt een nieuw gezamenlijk kerkblad van de PG Koggenland
en de PG Zeevang en Oudendijk.
U was reeds bekend met het kerkblad als 'keerblad'. In beide
kerkenraden hebben we de voor- en nadelen daarvan afgewogen en
als uitkomst daarvan hebben de redacties het fiat gekregen om het
'keerblad' door te ontwikkelen. We hebben ons best gedaan om de
voorpagina voldoende herkenbaar te laten zijn voor beide kerkelijke
gemeenten terwijl de inhoud iets anders is geordend.
Tussentijds vernemen we graag uw reacties.
De kerkenraden stellen voor om na enkele edities een gemeentelijk
evaluatiemoment te organiseren.
Voor nu veel leesplezier toegewenst.
Met vriendelijke groet van de redacties,
Willie Koole, Greet Hoffman-Weijtze, Olga Landaal, Willy Imthorn,
Ans Versluis, Lydeke Vroom, en Hans Reedijk (namens de kr).
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KERKDIENSTEN
Maart
1 maart 10.00 uur Avenhorn ds. Hans Reedijk
Gezamenlijke dienst met Zeevang en Oudendijk
8
15
22
29

maart
maart
maart
maart

April
5 april

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Avenhorn
Ursem
Berkhout
Avenhorn

ds. Henk van Olst
ds. Bart Seelemeijer
de heer Cees van Lenten
ds.Marino Camarassa

10.00 uur Avenhorn ds. Hans Reedijk Palmzondag
Gezamenlijke viering met Zeevang en Oudendijk

9 april

19.30 uur Beets
ds. Hans Reedijk W. Donderdag
Gezamenlijke viering bij Zeevang en Oudendijk

10 april

19.30 uur Avenhorn ds. Hans Reedijk Goede Vrijdag
Gezamenlijke viering met Zeevang en Oudendijk

12 april

08.30 uur Oudendijk Paasontbijt 1e Paasdag
10.00 uur Oudendijk ds.Hans Reedijk
Gezamenlijke viering bij Zeevang en Oudendijk

19 april
26 april

10.00 uur
10.00 uur

Mei
3 mei

Ursem
Berkhout

ds. Henk van Olst
ds. Hanna Smit

10.00 uur Avenhorn ds. Hans Reedijk
Gezamenlijke viering met Zeevang en Oudendijk

Na alle kerkdiensten nodigen we graag een
ieder uit om samen een kopje koffie of thee
te blijven drinken en gezellig na te praten.
U bent van harte welkom.
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KERKDIENSTEN

ZEEVANG EN OUDENDIJK

Volgende edities: 03-2020 mei/juni
inleveren kopij 14 april
Thema: Verbondenheid

VIERINGEN:
Datum plaats
voorganger
01-03 Avenhorn
Ds. H. Reedijk
Gezamenlijke dienst

organist

08-03

Kwadijk

J. Stens

15-03

Kwadijk
Ds. H. Reedijk
Aanvang 16.30 uur; Vesper

22-03
29-03
05-04

Oudendijk
Ds. H. Reedijk
D. Schuijtemaker
Beets
Ds. B. Stobbelaar E. Hinfelaar
Avenhorn
Ds. H. Reedijk
A. Pronk
Palm- en passiezondag; Gezamenlijke dienst

09-04

Beets
Ds. H. Reedijk
A. Pronk
Aanvang 19.30 uur; Witte Donderdag, gezam. dienst

10-04

Avenhorn
Ds. H. Reedijk
A. Pronk
Aanvang 19.30 uur; Goede Vrijdag, gezam. dienst

12-04

Oudendijk
Ds. H. Reedijk
08.30 uur aanvang Paasontbijt
10.00 uur gezamenlijke dienst

A. Pronk

19-04
26-04
03-05

Kwadijk
Dhr. T. Heijboer
Beets
Mevr. N. Boon
Avenhorn
Ds. H. Reedijk
Gezamenlijke dienst

J. Stens
D. Schuijtemaker
D. Schuijtemaker

Ds. A. Wessels

M. Setttels en Ars Musica

Alle vieringen beginnen om 10.00 uur tenzij anders is aangegeven.

Agenda
Datum; 15-04 Tijd: 09.30 uur Redactievergadering in Oosthuizen.
25-04
Gemeentereis Neviges.
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Vernietiging
Deze aarde, wij hebben ze opgebruikt,
grond, wateren, beemden, bomen,
de vrucht die smaakt, de bloem die ruikt
en ‘t land waarvan wij dromen.
Wat geven wij onze kinderen mee
behalve spreuken en kogels?:
niet eens het zuivere zout van de zee
en ‘t zingen van de vogels.
Maar wel gif en het haastige kruit
en haat die alom kan passen.
Sindsdien doven de lentes uit
en dorren vroeg de grassen.
Belofte slaat over in ongeduld
voor wie geen hoop meer bewaren.
Wat zijn wij onder zoveel schuld?:
bedriegers of barbaren?

van: Herwig Hensen

Lied van de aarde
Aarde
enig denkbare
rond en blauw in de ruimte
met zon, maan en sterren, seizoenen
rivieren die stromen naar zee
en niets valt omhoog en alles valt omlaag
en niets is nog af want alles is nog nergens.
Maar hier en daar mensen en steeds meer
overal mensen die doen
wat vandaag nog gedaan moet
en langzaam maar zeker
bezeten van liefde
de aarde opdelven
uit de onderste
afgrond

6

UIT DE PASTORIE
In de tachtiger jaren ontstond binnen de kerken het Conciliair Proces
voor Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping. Dit
conciliair proces, waarvan het idee in 1983 ontstond, was een
initiatief van de Wereldraad van Kerken, bedoeld om alle gelovigen
die bij de lidkerken zijn aangesloten wereldwijd met hetzelfde thema
bezig te laten zijn. Dat leidde tot talrijke kerkelijke initiatieven. Van het
Conciliair Proces horen we nu helaas weinig meer. Daarentegen
ontstonden in het afgelopen jaar diverse jongerenbewegingen die
dringend onze aandacht vroegen voor de zorg voor de aarde.
Waarom moeten mensen goed voor de aarde zorgen? Misschien
omdat we er maar één van hebben? Want hoe ver weg er
tegenwoordig naar een andere aarde wordt gezocht… een
vervangend alternatief, voor wanneer we onze huidige planeet
hebben opgebruikt, blijkt er nog steeds niet te zijn gevonden. En hoe
goed we ook in de ruimte turen… een tweede als deze met zoet
water, zuurstof en een overvloed aan veelkleurig leven, hebben we
tot op vandaag niet kunnen ontdekken. Daarom zouden we de aarde
toch zorgvuldige moeten beheren. Want, waar moeten we anders
naartoe?
Vorige week had André Kuipers een interview ten behoeve van een
natuurwetenschappelijk tijdschrift voor hen die in het onderwijs
werkzaam zijn. Kuipers (1958) is ruimtevaarder en is na Wubbo
Ockels de tweede ruimtevaarder met de Nederlandse nationaliteit die
de ruimte in ging. Kuipers vertelde hoe hij vanuit de ruimte
gefascineerd was door de aarde, prachtig blauw en rond in de ruimte
met haar dunne en kwetsbare dampkring die het leven op aarde
mogelijk maakt. Ik hoop dat zijn bevlogen zorg om de aarde ons tot
inspiratie mag zijn. Want een tweede aarde... hebben we niet.

Hans Reedijk
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ALGEMEEN KERKELIJK NIEUWS
LECTUURTAFEL IN DE KERK
Meenemen - Lezen - en Terug leggen op de lectuurtafel voor een
andere lezer.
In de PG Koggenland was dit inmiddels een bekend item. Maar
aangezien een vaste plek voor de boekjes nogal een lastig gegeven
is, wordt de doos helaas niet bij iedere kerkdienst neergezet.
Mocht u de boekjes niet zien liggen, vraagt u er dan even naar.
Nu er definitief een gezamenlijk kerkblad is voor onze beide PG
Gemeenten gaan we de lectuurtafel nieuw leven in blazen.
Wanneer u thuis boekjes heeft en er op een leuke manier afscheid
van wil nemen, dan is dit misschien een mooi gegeven. Het gaat wel
om boekjes en boeken die voor een kerkelijke leestafel geschikt zijn.
Alles wordt voorzien van een sticker zodat u er altijd aan herinnerd
wordt dat het geleende boek weer terug gaat naar de kerk.
U mag lectuur inleveren bij Greet Hoffman-Weijtze.

HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN
Bent u het spoor kwijt? Wilt U praten over uw problemen.
De Stichting Hulpverlening vanuit de
Westfriese Kerken is er voor iedereen. Zij
biedt gratis hulp en begeleiding aan
mensen in moeilijke crisissituaties.
Samen met u zoeken we naar een weg
om verder te gaan. HWK Hulpverlening
p/a Dampten 16, 1624 NR Hoorn
telefoon 0229-27 16 84
e-mail: hwkhulpverlening@live.nl
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Een goed Nieuwjaar
Dit is het eerste nummer van ons kerkblad – Zeevang en Oudendijk.
red.- in dit jaar. We beginnen met een nieuwjaarswens die een van
de redactieleden heeft ontvangen in december 2019. Het past
helemaal bij het thema “Behoud van de aarde” en toont bovendien
een prachtig kunstwerk van een Australische kunstenaar, helemaal
gevuld met dieren uit dat land, als illustratie bij de oproep om de
biodiversiteit in stand te houden:

We hopen dat jullie in het
nieuwe jaar veel zult ontdekken
dat de moeite waard is.
Probeer maar eens te tellen
hoeveel levende wezens
deze Australische kunstenaar
heeft afgebeeld.
Een ode aan de biodiversiteit.
Ver weg of dichtbij
Laten we onze planeet beschermen.
Lydeke Vroom
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WERELDGEBEDSDAG vrijdag 6 maart
Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond.
Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die
door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun
omgeving.
In 173 landen houden mensen op deze vrijdag de handen gevouwen
en wordt er gezongen. Het is Wereldgebedsdag. In Nederland
gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. Nederland doet sinds 1929 mee
met de jaarlijkse viering van de biddag.

Eenheid
Dat wij allen onderling
één mogen zijn
naar het verlangen van Christus.
Dat wij alle verdeeldheid afwijzen en uitbannen
die in strijd is
met de ware gemeenschap van Christus.
Dat wij onze krachten inzetten
voor de opbouw van de kerk
om eenheid en liefde in onze wereld te bevorderen.
Dat onze onderlinge verbondenheid
uitnodigend mag zijn en ruimte scheppend
voor allen die op zoek zijn naar de Heer.
Dat het vieren van de maaltijd
onze eenheid mogen versterken
met de Heer en met elkaar.
Bidden wij tot God
die één is als Schepper en Vader
en doe zijn Geest één is met ons mensen
Heer, maak ons één.
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TAIZÉ WESTFRIESLAND
Op zondagavond 8 maart a.s. organiseert Taizé Westfriesland weer
een viering in de PKN-kerk in Westwoud.
Aanvang 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur is de kerk open.
Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizéliederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase
van rust en bezinning in een hectische wereld.
Vóór de viering zijn we stil in onszelf en na afloop is er gelegenheid
tot ontmoeten onder het genot van een kopje thee.
Goed idee: neem zelf een herbruikbare beker mee.
Liederen die we zingen zijn
vanaf medio februari te vinden op onze
website.
www.taizéwestfriesland.com
Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige Facebookpagina en
op de website www.taizewestfiesland.nl
e-mail: taizewestfriesland@gmail.com

Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 45 min.
met weinig gesproken woord en veel zang. Een moment van rust en
bezinning in deze hectische wereld waarin het de kunst is om tussen
de waan van de dag ook het mooie te blijven zien.
De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar
binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor
wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden.
Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte
gebeden. En hoewel er stoelen genoeg zijn, zitten veel mensen bij
voorkeur op de grond, dus neem desgewenst een kussen of
bidbankje mee. Buiten de vieringen gaat het vooral om ontmoeten.
Ontmoetingen van generaties, culturen, gelovigen van verschillende
richtingen en niet-gelovigen.
We hopen met de vieringen vooral ook jongeren aan te spreken.
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Zingen in de 40-dagentijd
Ons gelegenheidskoor gaat in deze 40-dagentijd liederen instuderen
voor Witte donderdag en Goede vrijdag. Ria Zomer maakt samen met
onze predikant Hans Reedijk het programma. Kom zingen en noteer
alvast de data in uw agenda. Verleid andere zangvogels mee te
komen
Datum - tijd: Oefenen op dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.00 uur
op 17 en 24 maart, en 31 maart en 7 april 2020
Plaats :
Bij Ria Zomer-van Klaveren,
Rietsikkel 22,1648 HE De Goorn
Informatie : Ria Zomer (06-40289631)

Schilderen in de 40-dagentijd
Ook op de zondagen van de 40-dagentijd presenteert de schildersgroep weer haar schilderijen als illustraties bij de Bijbellezingen op de
zondagen. Met begeleiding door Reijer Sluis uit de Amsterdamse
Jordaan levert dat een pallet van veelkleurigheid op. Het blijft
spannend wat er telkens uitkomt afhankelijk van hoe ieder in
beeldende zin de teksten interpreteert. De schildersgroep bestaat nu
uit schilders uit Zeevang & Oudendijk, Koggenland en Oosthuizen.
Wil je volgend jaar ook schilderen, schilder dan mee, en geef je op
Lydeke Vroom, e-mail: lmvroom@gmail.com

Veertigdagentijd
Het Paasfeest is voor velen het belangrijkste christelijke feest in het
liturgische jaar. De voorafgaande periode heet de Veertigdagentijd en
is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Daarom wordt er de gehele periode geen
glorialied gezongen met uitzondering van de avondviering op Witte
Donderdag.
De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag en 's avonds kun je een
askruisje halen in de Purmerendse Nicolaaskerk. Een askruisje
bestaat uit de as van het uitgedroogde en verbrande palmtakje dat op
Palmzondag van het vorig jaar werd uitgereikt. Veel katholieken
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hangen dat palmtakje aan de muur tot de Aswoensdag van het
volgende jaar.
De eerste zondag (1 maart) van de Veertigdagentijd begint met de
liturgische kleur paars. De Veertigdagentijd heeft zes zondagen
waarvan er vier de liturgisch paars hebben. Op de vierde zondag
schijnt de witte liturgische kleur van Pasen al even door het paars
heen en krijg je roze; deze zondag wordt daarom Klein Pasen
genoemd.
De zesde zondag is liturgisch rood en heet Palm- en passiezondag.
Met deze zondag begint de Goede Week die uitloopt op de Dagen
van Pasen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake/
Paasmorgen. De vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag
worden bijgestaan door het Zeevang-Oudendijk-Koggenland-Koor
onder leiding van Ria Zomer.

Pasen
De week, waarin we witte donderdag, goede vrijdag en de eerste
paasdag vieren, heet De Goede Week. Maar waarom wordt deze
week ‘goed’ genoemd? Wat kan die week tot ‘een goede week’
maken?
Dat is, omdat de Goede Week het lijden en sterven, het graf en de
opstanding van Jezus gedenkt als een beweging van Donker naar
Licht, die ons uitnodigt, om die beweging ook zélf mee te maken
tijdens deze drie dagen van Pasen.
In de beweging van donker naar licht gaat Jezus ons voor. In de hoop
dat Zijn beweging ook onze beweging wordt. Pasen is: tegen beter
weten in, uit onmacht, proberen de dood weg te zingen en te
verjagen met licht, al is het maar voor een moment: louter licht, licht,
overal licht.
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Witte Donderdag
Is de uittocht uit Angst-land (Egypte) naar het beloofde Rust-land
(Kanaän) niet ook het verlangen van ieder mens? Om veilig en in rust
te mogen leven? Om het leven te vieren met elkaar? Daarom lezen
we een verhaal van barmhartigheid en vieren het laatste avondmaal
na van Jezus met zijn vrienden. In de Judas-passie verplaatsen we
ons in de persoon van Judas, want niets is ons mensen vreemd.

Goede Vrijdag
“Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen” is het
onvermijdelijke gevolg als je gaat, waarvoor je staat. De kruisweg van
Jezus laat ons 14 keer stilstaan bij de weg die wij zelf gaan. Het
sterven van Jezus vestigt ook de aandacht op onschuldige mensen
die overal ter wereld geslachtofferd worden omdat zij trouw zijn aan
de waarheid en niet zwichten voor onwaarheid.

Eerste Paasdag
Uit de stilte van het graf verschijnt Jezus aan Maria van Magdala. “Hij
is niet dood, hij leeft.” We zingen dit goede nieuws van een dode die
niet dood is omdat zijn geest voortleeft in wie hem volgen op de weg
van bevrijding. Het opstandingsverhaal van Jezus daagt ons uit, en
zegt tegen ons: sta jij óók op, en keer je naar het licht. Eén mens Jezus - heeft het voorgedaan, (nu jij nog…).

We vieren de Dagen van Pasen als één doorlopende viering. Dus
aan het einde van de witte donderdag en de goede vrijdag géén
afsluitende zegen en amen. Dus aan het begin van de goede vrijdag
en de eerste paasdag géén bemoediging en groet en géén
afsluitende zegen en amen. Op witte donderdag en goede vrijdag is
er geen koffiedrinken na de dienst maar verlaten we de kerk in stilte.
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Als u wilt deelnemen aan het paasontbijt,
geeft u dan op bij Anneke Hoeksema
email; info@pknzeevangenoudendijk.nl
Graag voor 5 april a.s.
Het Paasontbijt is
op zondag 12 april om 08.30 uur
in de kerk van Oudendijk.
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Het wonder van de schepping
Een vast onderdeel op de Eerste Paasdag is het liturgisch onderdeel
van 'De Geschiedenis van de Schepping'. In een zestal teksten met
het aansteken van zes kaarsen en het zingen van een bijbehorend
lied met zes coupletten, hebben we in de twee voorbije jaren het
Bijbelse scheppingsverhaal uit het Bijbelboek Genesis onder onze
aandacht gebracht.
Zoals misschien bekend is, stamt het Bijbelse scheppingsverhaal uit
de tijd waarin het volk van de Israëlieten naar Babylon was
gedeporteerd in de zesde eeuw voor Christus. Het scheppingsverhaal
was geschreven door hun priesters en was bedoeld als een hart
onder de riem voor het in ballingschap levende volk dat hun God zijn
volk niet was vergeten.
Voor de komende Eerste Paasdag hebben Coen van der Kamp en
Hans Reedijk een liturgisch geheel gemaakt met als titel 'Het Wonder
van de Schepping'. Dit bestaat ook uit een zestal teksten met het
aansteken van zes kaarsen en het zingen van een bijbehorend lied
met zes coupletten dat onze aandacht voor het wonder van de
schepping vraagt.
Toen de tekst klaar was, hebben we aan Adriaan Mercuur gevraagd
om de teksten en kaarsen te voorzien van evenveel coupletten met
bijpassende liedteksten. Adriaan is er goed in geslaagd om op de wijs
van 'Morning has Broken like the first Morning' liedteksten te schrijven
waarbij de gesproken en gezongen teksten elkaar versterken met
verbindend licht.
Het 'Wonder van de Schepping' is bedoeld als een Loflied op de
Schepping als je je bedenkt hoe wonderlijk het is, dat het leven op
aarde zich heeft ontwikkeld vanuit niets tot op de dag van vandaag.
We hopen dat het geheel bijdraagt aan de bewustwording dat de
aarde een bijzondere parel in het heelal is en mensen motiveert om
haar te behoeden en te bewaren.
Coen van der Kamp
Hans Reedijk
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GEMEENTEREIS naar Neviges in Duitsland
PG Zeevang en Oudendijk met PG Koggenland
Laatste kans om je op te geven voor deze dagexcursie.
Kunstkenner Adriaan Mercuur en dominee Hans Reedijk organiseren
een excursie op zaterdag 25 april 2020 omdat wij u graag kennis
willen laten maken met een bijzondere kerk.
Maar we beginnen met een bezoek aan Konditorei und Café
Langensiepen, bekend om haar Kuchen und Torten en op de
terugweg slaan we ons diner niet over.
De Maria Koningin van de Vredekerk is de Bedevaartskerk op de
Hardenberg in Neviges, Duitsland en werd in de jaren 1963-1972
opgebouwd uit gewapend beton en heeft de vorm van een tent.
Haar bouw maakt het kerk-zijn volgens het Tweede Vaticaanse
Concilie zichtbaar want in plaats van een vaste burcht werd de vorm
van een tent gekozen als verblijfplaats voor het zwervende volk van
Gods volk onderweg.
De eigen bijdrage bedraagt € 30,- per persoon, gaarne gepast aan
mij te betalen in de bus. Er hebben zich 40 personen opgeven in de
verhouding van 50/50 Zeevang en Oudendijk / Koggenland.
Begin april ontvangt ieder een persoonlijke brief met informatie over
deze dag.

Onze reis gaat dus door én er zijn
nog enkele zitplaatsen beschikbaar.

`

Geef je snel op voor dit leuke en
inspirerende gezamenlijke
gemeente-uitje.

Opgaven per mail naar: hans@reedijk.org
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NIEUWS VANUIT DE

Overleden in onze kerkgemeente
Als kerkgemeente hebben wij door overlijden op de tweede Kerstdag
26 december 2019 afscheid moeten nemen van de heer C.-CornelisAaij in Ursem op 83-jarige leeftijd.
Aan het begin van dit nieuwe jaar 2020 is op 5 januari overleden de
heer D. -Dirk- Schuijtemaker op 93-jarige leeftijd.
Op 19 januari is de heer M. Leeuw op 86-jarige leeftijd overleden in
Berkhout.
Wij wensen alle familie en nabestaanden veel steun en sterkte toe
om dit verlies een goede plek te kunnen geven. Dat er veel mooie
herinneringen mogen zijn om over hen te blijven praten met elkaar
zodat zij niet vergeten zullen worden.
Namens het pastoraat
Greet Hoffman-Weijtze

In herinnering Dirk Schuijtemaker
Op zondag 5 januari overleed de heer Dirk Schuijtemaker in Huize
Anna in Middenbeemster. Wie bij Dirk thuis is geweest, herinnert zich
de voorname foto aan de muur waarop hij, zijn vrouw Tine en nog
enkele andere personen staan geportretteerd. Schuijtemaker - zoals
hij wilde worden aangesproken - was ter zake kundig op tal van
gebieden in de samenleving. In de diaconie van de Protestantse
Gemeente Koggenland gaf Dirk met slagkracht zijn eigen markante
manier vorm en inhoud. Zijn geloof speelde een rol in zijn leven en
daardoor ook in het gezin dat hij en Tine stichtten. Het Bijbelgedeelte
dat ik las, gaat over een boer die zijn land inzaait.
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In deze gelijkenis presenteert Jezus zichzelf als een boer die zijn
goede nieuws met gulle hand uitstrooit over Jan en alleman opdat zijn
woorden wortel schieten. Dit verhaal nodigt uit tot zelfreflectie - met
andere woorden - of ik (lees: jij of wij) zélf goede voedingsbodem zijn
voor liefde, vrede, geduld, vergevingsgezindheid, enz. Daarna
hebben we Dirk begraven in Grosthuizen waar hij op 9 november
1926 was geboren. Zijn geliefden moeten nu zonder Dirk verder.
Moge de herinneringen blijven en zijn gedachtenis tot zegen zijn.
ds. Hans Reedijk

AFSCHEID
Je blijft met lege handen achter
je zou zo graag nog willen zorgen
de tijd van waken en van wachten
is voorbij en elke morgen
brengt nu een lege dag vol pijn
er rest alleen herinnering
aan in-gelukkig samenzijn..

In de leegte staat zijn naam geschreven
komt alle goeds naar boven drijven
het aller diepste van zijn leven
zal altijd in ons midden blijven:
een dierbaar mens die in zijn eenvoud
zo vol betekenis kon zijn
gaf aan ons leven rijke inhoud.
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VANUIT DE DIACONIE
Opbrengsten van de gehouden collectes in de maanden
8 december

Berkhout
€ 55,45 ORA Een levensmiddelen
pakket voor de winter in Oost- Oekraïne.

15 december

Ursem

€ 18,75 Stichting Parkinsonfonds.

24 december

Berkhout

€ 112,80 Nationaal fonds Kinderhulp.

25 december

Avenhorn

€ 128,08

31 december

Ursem
€ 50,95 Voor extra steun en hulp
aan Christenen in Roemenië waar het leven niet
zo makkelijk is in de wintermaanden.

Fonds Slachtofferhulp.

5 januari

Avenhorn
€ 103,60 De Regenboog groep. Deze
organisatie helpt o.a. zelfredzame daklozen.

12 januari

Berkhout
€ 50,25 Heifer Nederland. De sleutel
naar voedselvoorziening op het Afrikaanse platteland

19 januari

Ursem
€ 41,60 Een goed verhaal dat de
Bijbel ons vertelt. Gods Woord in mensentaal,

26 januari

Berkhout

€ 99,80

Hartelijk dank voor uw gaven.
Gert van der Roest
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Wereld Lepradag

Actie Kerkbalans 2020
Geef voor je kerk

Op 11 februari jl. kwamen de helpers om de actie Kerkbalans tot een
succes te maken weer bijeen om hun ingezamelde enveloppen in te
leveren.
Afgelopen jaar 2019 kon ik op dit gelijke tijdstip meedelen dat er een
bedrag van € 13.745, = toegezegd was aan vrijwillige bijdragen. Dit
keer kan ik meedelen dat er een bijdrage van € 13.560 = toegezegd
is. En dat op een moment dat nog niet alle enveloppen binnen zijn.
Bent u gewend aan grotere bedragen? Nou, die zijn er ook.
Ik kan u bijvoorbeeld meedelen dat er afgelopen jaar totaal een
bedrag van €.15.912,-- ontvangen is terwijl er een bedrag van
€.15.879,-- toegezegd was.
Ook dit jaar zijn de vooruitzichten dus weer goed.
Dit is de 3e stijging van bijgedragen aan Kerkbalans sinds de afgelopen 3 jaar. Met deze ervaring gaan we opnieuw het lopende jaar in,
met de hoop en verwachting dat we op u kunnen rekenen.
Vanaf deze plaats wil ik alle lopers bedanken voor hun bijdrage om
ook dit jaar zich in te zetten om alle enveloppen te bezorgen en weer
op te halen. Ik kan u verzekeren dat dit werk geen sinecure is.
Bovenal wil ik iedereen bedanken voor zijn financiële steun zodat het
werk in onze gemeente voortgezet kan worden.
Het college van Kerkrentmeesters
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VERSLAG VERGADERING KERKENRAAD
Op 6 februari vond de eerste kerkenraadsvergadering van 2020
plaats.
Wij spraken uiteraard over de aanstaande kerkenveiling op 2 april.
Het college van kerkrentmeesters deelde ons mede dat de opbrengst
gebruikt wordt voor het maken van een nooduitgang in de kerk van
Ursem. Dat is een kostbare ingreep, mede omdat het natuurlijk om
een rijksmonument gaat. De kerkenraad wenst de organisatie van de
kerkenveiling veel plezier en succes toe!
Verder hebben we besloten dat we dit jaar voor het eerst ook onze
Oudejaarsviering op 31 december gezamenlijk met buurgemeente
Zeevang en Oudendijk hebben in de kerk van Avenhorn.
Zoals u gemerkt heeft is het kerkblad nu definitief een gezamenlijke
editie. Heeft u op- of aanmerkingen of goede tips, geef het door.
Ook is afgesproken dat er drie nieuwe paaskaarsen besteld worden.
De oude kaarsen zullen door de pastoraleraad een goede en
passende nieuwe bestemming krijgen.
De heer van Doornum kon over de Kerkbalans meedelen dat er al
veel toegezegde bedragen daadwerkelijk op de rekening stonden
bijgeschreven.
Onze volgende vergadering is op 16 april, we bespreken dan onder
andere de locaties voor de kerkdiensten in 2021.
De kerkenraad houdt u graag op de hoogte.

Rosalien van Dolder
Namens de kerkenraad
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DE PERIODE VOOR PASEN - VESPERS
Het thema ter bezinning is:
opstaan, opstand, opstandigheid, sta op!

Woensdag 4 maart in de Hervormde kerk in Ursem
voorganger : Pastor Nico Knol en Anneke Huisman- Helmig
Bij deze vesper is er een sobere maaltijd. Aanvang 18.00 uur
Als u bij deze maaltijd aanwezig wil zijn kunt u zich opgeven bij
Joke Admiraal- Haksteen, tel: 072-50 21 360 of
Greet Hoffman-Weijtze, tel. 0229-56 15 91
Woensdag 11 maart in de Berkhouterkerk
Voorganger: nog niet bekend
Woensdag 18 maart in RK kerk in De Goorn
Voorgangers: ds. Hans Reedijk en Jantien Koning- Frans
Woensdag 25 maart in de RK kerk in Zuidermeer
voorganger : Pastor Nico en Joke Admiraal-Haksteen
Woensdag 1 april in RK in Spierdijk
Voorganger: pastor Anne-Marie van Straaten
De aanvang van de Vespers is telkens om 19.00 uur.
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UW GAVEN WORDEN
GEVRAAGD VOOR

Zondag 1 maart: De Rudolphstichting, is een binnenlands diaconaal project, wat zich inzet voor gezinshuiskinderen in Jeugddorp De
Glind. Zij ondersteunt op het gebied van herstel en ontwikkeling van
kinderen die al te veel hebben meegemaakt in hun jonge leven.
Zondag 8 maart: Als kerk naar mensen toe. Voor mensen die bijna
of nooit in een kerk komen is het lastig om zomaar een kerkdienst bij
te wonen. Daarom worden er hier en daar bijeenkomsten gestart om
hen toch bij het Christelijk geloof te betrekken op een wat informele
manier.
Zondag 15 maart: Zuid-Soedan, Overleven in een burgeroorlog.
Ondanks dat de burgeroorlog nog niet voorbij is proberen veel
mensen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale
kerk wordt er gereedschap en zaaigoed verstrekt aan boeren en
boerinnen om de draad weer op te pakken.
Zondag 22 maart: Vakanties met aandacht.
Diaconale vakantieweken geven mensen die niet meer zelf op
vakantie kunnen een week vol warmte aandacht en gezelligheid.
Zondag 29 maart: Ghana nieuwe kansen voor straatmeisjes.
Door grote armoede op het platteland trekken veel mensen naar de
stad voor een beter leven. Helaas belanden er veel van hen op straat
waaronder veel jonge meisjes. De kerk spoort ze op en geeft ze
psychologische hulp, medische zorg en vaktraining om zelf in hun
onderhoud te voorzien.
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Zondag 5 april: Jongeren doorleven het Paasverhaal. Met zijn
revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op zijn kop zetten.
Jongeren worden meegenomen om het Paasverhaal te beleven in al
de facetten van het leven waar ze nu vaak ook nog mee te maken
hebben in hun leven.
Zondag 19 april: Onderwijs geeft kansarme kinderen in India een
toekomst. Duizenden kastloze Dalit=kinderen worden daar buitengesloten en gediscrimineerd. Samen met lokale partner-organisaties
wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor-en
naschoolse bijeenkomsten krijgen zij huiswerkbegeleiding, muziek-,
dans- en sportlessen, waardoor ze sterker in het leven komen te
staan.
Zondag 26 april: Vluchtelingen Werk Nederland, luidt de noodklok.
Uit het hele land komen er berichten dat het asielsysteem is
vastgelopen...Door het eindeloze wachten raken vluchtelingen hun
veerkracht kwijt, waardoor ze minder snel integreren wanneer de
asielprocedure is afgerond.
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KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT
Dinsdag 3 maart pastor Alvaro en Truus Dol
Dinsdag 10 maart pastor Hans en Ans Stam
Dinsdag 17 maart Andrea Loman en Ria
Dinsdag

7 april ds. Hans Reedijk

Helaas zijn verdere data nog niet bekend.
U kunt deze inzake de Paasdagen lezen op het informatiebord.
De diensten worden gehouden in de grote zaal om 10.00 uur. Het zijn
diensten van een half uur met Bijbellezing, gebed en samen zingen.
De katholieke pastores vieren ook eucharistie of communie.
Voor bewoners, mensen uit de aanleunwoningen en ouderen uit het
dorp.
U bent van harte welkom.

De lente is de manier waarop de natuur zegt;
‘Tijd voor een feestje!’
Robin Williams

Vlinder
De zomerwei des ochtends vroeg.
En op een zuchtje dat hem droeg
vliegt een geel vlindertje voorbij.
Heer, had het hierbij maar gelaten.
M.Vasalis
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KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF
Woensdag 11 maart pastor Nico Knol
Woensdag

8 april ds. Hans Reedijk

De diensten worden gehouden in de grote zaal van de Berkenhof,
steeds vanaf 15.30 uur. Het zijn korte diensten met Bijbellezing,
gebed en samen zingen.
Zowel mensen van Protestantse als van Katholieke huize en ook alle
anderen zijn van harte welkom!
Ook Berkhouters die niet in de Berkenhof wonen, zijn van harte
uitgenodigd.

Geluk lijkt een beetje op paaseieren:
Er naar zoeken is het leukst.
Yvonne Kroonenberg
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KERKENVEILING 2020
‘Samen werken voor de kerken”

Onder dit motto organiseert het comité Kerkenveiling Ursem op
4 april voor de 21e keer een kerkenveiling.
De opbrengst van de kerkenveiling zal door de Bavoparochie en de
Protestantse Gemeente worden besteed aan de modernisering van
de kerkgebouwen naar de eisen van de tijd.
De Stichting Vrienden van de Bavo Ursem en de kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Koggenland hebben het comité Kerkenveiling, met een 40-tal vrijwilligers, bereid gevonden om voor onze
beide kerken in Ursem een wervelende veiling te organiseren. De
veiling zal plaatsvinden onder toeziend oog van Appel Notarissen en
als veilingmeester zal fungeren de heer Richard de Beer uit
Wervershoof.
Graag kloppen wij bij alle inwoners van Ursem aan en vragen u iets
voor de kerkenveiling te geven. Wij vragen om bruikbare koopjes,
zoals planten, een lekkere taart, een pondje paling, een tegoedbon
enzovoort. Of verzin, eventueel gezamenlijk met familie, buren of
kennissen, een originele activiteit of een leuke workshop! De
vrijwilligers komen in de periode van 4 tot en met 15 februari bij u
langs om uw koopje te noteren. Met uw medewerking kunnen we er
een mooie veiling van maken!
Alvast bedankt en u bent van harte welkom bij de kerkenveiling op
zaterdag 4 april in café de Rode Leeuw, aanvang 20.00 uur.

Comité Kerkenveiling Ursem
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AFSCHEID VAN DE KERKENRAAD
In 2015 is mevrouw Alie van den Bosch-Ramp bevestigd in haar ambt
als ouderling door ds. Oane Reitsma.
In de kerkenraadsvergadering van donderdag 6 februari jl. heeft Alie
aangegeven graag te willen stoppen met haar werkzaamheden als
lector, ouderling, haar werk in pastoraat en het bezorgen van de
kerkbladen Contact. In dit verzoek is Alie gesteund door de
kerkenraad en ontving zij voor al haar werk een mooie bos bloemen.
Echter, Alie stopt dan wel met de kerkelijke taken, zij heeft
aangegeven graag te blijven helpen met hand en spandiensten.
Op zondag 9 februari jl. is het meegedeeld aan de aanwezigen
tijdens de dienst in de kerk van Ursem.
Alie, heel veel dank voor al het werk
dat je in onze kerkelijke gemeente
PG Koggenland hebt gedaan.
Namens de kerkenraad, Greet Hoffman-Weijtze

NIEUW INGEKOMENEN
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente.

Mevrouw D. Blei in Ursem
De heer G. du Pree in De Goorn
Mevrouw A. Haisma- Bosgraaf in Berkhout
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Vastenbezinning
Wie durft in de spiegel kijken
als ogen haat en verdelging uitstralen?
Wie durft zijn leven op het spel zetten
als vreemdelingen aan onze grenzen kloppen
en om werk en geld vragen?
Wie durft in liefde geloven
als concurrentie en macht ons verdelen?
Wie durft van verandering spreken
als de wereld blijft doordraaien
volgens de wet van de sterkste?
Misschien,
als we nu beginnen.
Wij eerst:
delen, en niet stelen.
samenbrengen, en niet verdelen,
bemoedigen, en niet vernederen.
Zeker,
als we blijven spreken:
woorden van hoop, geloof en liefde
omwille van die Ene
die heeft gezegd:
“Ik zal er zijn.”
En die Andere
die het heeft voorgeleefd.
tot het einde.

Roos Maes
Bron: Woord & Weg
Protestantse Kerk feb. 2020.
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BLOEMENGROET

De bloemen die tijdens de kerkdienst op tafel staan gaan na de dienst
naar mensen die ziek zijn, een steuntje in de rug nodig hebben,
nieuw in onze gemeente zijn gekomen of als felicitatie.
De bloemengroet is op deze manier een stukje van medeleven en
verbondenheid.

5 jan. De heer C. Veldhuisen in De Goorn voor zijn 93-verjaardag.
12 jan. De heer C. Damen in Hoorn vierde zijn 83 -verjaardag.
19 jan. Mevrouw A. van den Bosch in Avenhorn voor haar verjaardag
en als beterschapgroet.
26 jan. Mevrouw A. Brouwer in Berkhout voor haar 91-verjaardag.
9 febr. Mevrouw Marinissen ter bemoediging.
16 febr. ds. Hans Reedijk inz. een jaar predikant in de PGKoggenland
en voor de familie Reedijk ter bemoediging.
23 febr. Mevrouw W. Dolfing-Kuipe in Berkhout vierde haar 80 jaar.
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Broodkruimels
Oog om oog maakt de hele wereld blind.

Ik zeg niet alles wat ik denk,
maar probeer na te denken over alles wat ik zeg.

Schelden op het weer,
is schelden op de Heer.

Wijsheid is de kunst
per ongeluk de waarheid te zeggen.

Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen,
mensen ook.

We leven allemaal onder dezelfde hemel,
maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon.

Wees niet bang om langzaam te groeien,
Wees bang om stil te staan.
Chinese spreuk.

Iedereen kan de wereld verbeteren,
gewoon een kwestie van beginnen.
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ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN GAAN NAAR
DE JARIGEN! Zij allen zijn 70+
3 maart
7 maart
9 maart
13 maart
13 maart
16 maart
20 maart
26 maart
27 maart
30 maart

de heer C. Zegers in Ursem
de heer J.C. Huisman in Berkhout
mevr. C.H. Bregman-Spaans in Berkhout
de heer P.M. Burger in Berkhout
mevr. A. de Jongh- Jansen in Ursem
mevr. A. Naber-Schuffel in Hoorn
de heer M. Leeuw in Berkhout
de heer J. Jacobs in De Goorn
mevr. A. Beemsterboer-Dirkmaat in Berkhout
mevr. T. van Santen- van der Velde in Avenhorn

1 april
2 april
2 april
3 april
4 april
4 april
5 april
9 april
9 april
11 april
14 april
17 april
26 april
27 april

de heer J. Naber in Berkhout
mevr. B.H. Scheringa- Tromp in Avenhorn
mevr. C. Jacobs- Pondman in De Goorn
mevr. T. Smid -van Soest in De Goorn
de heer P. Dikstaal in Avenhorn
de heer E.J.M. Seuren in Avenhorn
mevr. E.T. Peereboom-Slagter in Avenhorn
mevr. T. de Haas- Ottens in Berkhout
mevr. G.N. Muntjewerff in Grosthuizen
mevr. T. Hoeksma-Lebbing in Scharwoude
mevr. C.N. Broertjes- Ursem in Ursem
mevr. P.Bontekoning-Bakkum in Berkhout
de heer H. Klos in Scharwoude
mevr. J.C. van Zanten-van den Ham in Avenhorn
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Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk

NIEUWS VANUIT

DE

Verjaardagen en jubilea
80 jaar of ouder worden in de maanden maart en april 2020:
08-03 mevr. R. Hooijberg - Klomp te Hobrede: 84 jaar;
19-03 dhr. J. Hooijberg te Hobrede: 89 jaar;
21-03 mevr. J. de Haan - Klaver te Oosthuizen: 89 jaar;
22-03 dhr. S. van Schalkwijk te Beets: 81 jaar;
25-04 dhr. T. Lursen te Oudendijk: 84 jaar.
Wij wensen u allen een gezegend nieuw levensjaar.

Dan is er op 24 april het 50-jarig huwelijksjubileum van
dhr. A. Burggraaf en
mevr. H. Burggraaf -Houtman te Oosthuizen.
Wij wensen u nog vele gelukkige jaren samen.

Annie van Ark

Oecumenische Vesper Kwadijk
In de namiddag van zondag 15 maart organiseert het Liturgisch koor
voor Waterland en omstreken Ars Musica onder leiding van Marcel
Settels een vesper in de Dorpskerk van Kwadijk met medewerking
van ds. Hans Reedijk. In deze vesper staat de ontmoeting centraal
net zoals in het Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers. Dit verhaal
wordt echter niet gelezen maar uitgespeeld door leden van Ars
Musica. De samenzang wordt ondersteund door Ars Musica als
geheel. De aanvang van de vesper is 16.30 met aansluitend koffie,
thee en gelegenheid voor ontmoeting. De kerkdeur is open om 16.00
uur. De toegang is vrij maar de collectezak gaat rond. Met vriendelijke
groet, Monique, Marcel, Johan, Mary, Marian, Lida, Irene en Hans.
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Bedankje
Heel veel dank aan iedereen voor de belangstelling die ik heb
ondervonden in de periode dat ik moest wachten op een operatie aan
mijn ruggenwervel, en de herstelperiode daarna.
Het was fijn om bloemen, kaarten, telefoontjes, e-mails te ontvangen
en een praatje te maken.
Dat heeft zeker bijgedragen aan mijn herstel.
Het gaat goed met me, ik kan “letterlijk” weer rechtop lopen.
Nogmaals dank voor de aandacht die ik heb mogen ontvangen.
Annie van Ark.

Bloemengroet
De bloemen die tijdens de kerkdienst op tafel staan, gaan na de
dienst naar mensen die ziek zijn of een steuntje in de rug nodig
hebben.
22-12
24-12
12-01
19-01
26-01

Mevrouw Vos uit Oosthuizen
Mevrouw A. Pronk uit Avenhorn
Familie Wijker uit Oosthuizen
Familie Kuster uit Beets
Mevrouw Pauw uit Kwadijk
Mevrouw A. van Ark uit Middelie
02-02 De heer. Albers uit Oudendijk
09-02 Mevrouw Keune uit Warder

Collecten
Collectebonnen
Collectebonnen kunt u voor of na
de kerkdiensten verkrijgen bij Wim Vedder.
Er zijn bonnen t.w.v. € 1,-- en € 2,-Collectebonnen hebben o.a. als voordeel
dat de ontvangststroken gebruikt kunnen
worden voor belastingdoeleinden.
U kunt ze contant betalen of het verschuldigde
overmaken per IBAN betaling.
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De collecten in de komende weken
Tijdens de dienst wordt als 1e de diaconale (D) en als 2e de
kerkvoogdelijke (K) collecte gehouden
08-03 D:De collecte is bestemd voor verpleeghuis Lindendael.
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.
K: Instandhouding eredienst
15-03 D:Kleding en voedselproject in Mozambique
K: Instandhouding eredienst
22-03 D: Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde.
Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf
op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en
gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die
zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim
1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een
heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten,
(persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. We
collecteren voor het werk van het Vakantiebureau, zodat zoveel
mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.
K: Instandhouding eredienst
29-03 D: De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels
afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken
veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven.
Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes.
Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale
organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg
en een korte vak training om in hun onderhoud te kunnen voorzien.
Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het
gebied waar de meisjes vandaan komen. Met deze collecte geven we
straatmeisjes een nieuwe kans
K: Instandhouding eredienst
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12-04 D: In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil
Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kasten-systeem
en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse
bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbege-leiding en
muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en
verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. We collecteren om de
armoede onder de Dalits in India te doorbreken.
K: Instandhouding eredienst
19-04 D: De collecte van deze zondag is bestemd voor de ondersteuning van individuele personen of gezinnen in de Zeevang of
Oudendijk die tussen wal en schip zijn geraakt.
K: Instandhouding eredienst
26-04 D: 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 (sociale) netwerken te versterken.
K: Instandhouding eredienst

Kerkbalans 2020
Actie kerkbalans zit er weer op, in tien dagen waren vrijwel alle
antwoordenveloppen weer terug.
De kerkvoogdij is er heel blij mee dat zoveel mensen onze kerk een
warm hart toe dragen, en wil alle gevers hartelijk bedanken voor hun
vrijwillige bijdrage.
Tevens bedanken wij alle bezorgers/ophalers van kerkbalans die
ieder jaar weer de actie kerkbalans tot een groot succes maken.
De totale opbrengst is nu nog niet bekend, maar daar gaat Jan Henk
Wijers zich mee bezig houden.
Namens de kerkvoogdij Wim Vedder
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GEZAMENLIJKE BERICHTEN EN VERHALEN
Oproep van de Quakers
naar aanleiding van het vredesplan van Trump.
Quakers in Engeland en het Oecumenisch Begeleidingsprogramma
in Palestina en Israël, hebben zich aangesloten bij vele humanitaire,
ontwikkelingssamenwerkings- , mensenrechten- en geloofsorganisaties om krachtig de rechten van het Palestijnse volk te verdedigen.
Zij zeggen dat een duurzame vrede voor Palestijnen en Israëli’s
alleen kan worden gebouwd op de fundering van het internationale
recht.
De volledige tekst van hun verklaring luidt als volgt:
Mei jongstleden sloeg een groep van in het Verenigd Koninkrijk
gevestigde organisaties voor hulpverlening en mensenrechten,
ontwikkelingssamenwerking en geloof, allen werkzaam om de
rechten en het welzijn van het Palestijnse volk te bevorderen, alarm
over het zogenaamde vredesplan van president Trump.
Vanaf dat moment hebben we alleen maar meer verwoestende
effecten van de bezetting gezien, het beletten van de toegang tot
gezondheidszorg en onderwijs, de chronische verslechtering van de
Palestijnse economie die leidt tot werkeloosheid en verwoesting van
levensonderhoud.
Er is een groot risico dat het zogenaamde vredesplan, dat dreigt
onmiddellijk in te gaan, zal leiden tot de formele annexatie van het
Palestijnse land, tot eeuwigdurende bezetting door Israël en het
ontkennen van het Palestijnse recht op zelfbeschikking.
Zo’n uitkomst zal de armoede en de polarisatie alleen maar
verdiepen. Formele annexatie zal ook zeer ernstig het basisprincipe
van de naoorlogse internationale juridische orde verstoren, met
gevolgen die veel verder gaan dan de Israëlisch-Palestijnse context.
Palestijnen raken reeds hun land kwijt, met een kruipende de facto
situatie van annexatie van de Westbank, waardoor ze constant
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afhankelijk zijn van hulpverlening, ondanks hun overvloedige eigen
natuurlijke bronnen.
Een duurzame vrede voor Palestijnen en Israëli’s kan alleen gebouwd
worden op de grondvesten van het internationale recht.
Wij maken ons grote zorgen dat de basis mensenrechten en
burgerlijke bescherming die gegarandeerd werden aan het
Palestijnse volk nu in nog groter gevaar zijn.
Daarom herhalen wij onze dringende oproep aan de regering van het
Verenigd Koninkrijk, parlementsleden en civil society organisaties om
hun toewijding aan de beginselen van het internationale recht
opnieuw uit te spreken in deze kritieke tijden en hun representatieve
wettige en morele verantwoordelijkheden, ter wille van een krachtige
verdediging van de rechten van het Palestijnse volk, overeind te
houden.
We hebben herhaaldelijk verkondigd dat de annexatie van gedeelten
van de Westbank “in strijd zou zijn met het internationale recht, dat
het schadelijk zou zijn voor pogingen tot vrede en dus niet
onweersproken kan blijven.”
Het is nu de tijd om aan te geven in welke vorm dat zou kunnen en
hoe daarin kan worden samengewerkt met andere landen om het
Palestijnse volk te steunen in hun strijd voor het fundamentele recht
tot zelfbeschikking.
Er is een mogelijke weg om te komen tot een duurzame vrede
wanneer we luisteren, leren en meer stemmen laten horen.
Vrede moet gebaseerd zijn op de erkenning van de mensenrechten
en de waardigheid van alle Palestijnen en Israëliërs , evenals een
stevige fundering in het internationale recht.

Bron: “Palestinian Updates”. Dit is een journalistiek doorgeefluik van
allerlei publicaties over Palestina en Israël.
Lydeke Vroom
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN

Verandering
Enkele maanden geleden was ik aanwezig bij de viering van de 70ste
verjaardag van mijn klasgenoot Pieter Myburgh. We zaten samen in
de eindexamenklas van 'Hoërskool Transvalia' in Vanderbijlpark,
Zuid-Afrika in 1967. Al de jaren sindsdien hebben we contact
gehouden en we zijn 'oumaats' geworden. Mijn idee was om in de
speech (op verzoek van zijn kinderen) een opvallend artikel aan te
halen. Maar ik vond niets!, het had de krant van vandaag kunnen zijn:
grote en kleine internationale problemen, grote en kleine lokale
problemen. Ik kon er niets uithalen dat wezenlijk anders is dan
vandaag.
Er zijn uiteraard zaken die wel veranderen. Ik zie nog de huisarts bij
ons thuis binnenkomen met een zware koffer. Daarin zat een grote
(lood)accu en een apparaat dat een zoemend geluid gaf als zijn
praktijkassistente wilde dat hij belde. Wel een verschil met de huidige
slimme telefoons. En dan mijn auto die de deuren van het slot haalt
als ik nader met de digitale 'sleutel' op zak. Hij gaat nog net niet
kwispelen. Ik sluit niet uit dat er een auto komt die dat gaat doen,
maar dat wordt dan elektronisch geregeld. Van technologische
ontwikkelingen en de vooruitgang in de medische wetenschap
worden we wel blij. We kunnen met geluid én beeld contact maken
met onze geliefden aan de andere kant van de aarde en vele ziekten
kunnen worden voorkomen en/of genezen.
Maar emotie, gevoelens zijn dingen van mensen, van het leven. En
die zijn door de eeuwen heen niet veranderd. Mensen worden boos,
angstig, verdrietig, blij, jaloers, verliefd, enz. om dezelfde redenen als
2000 jaar geleden. Dat is waarom de Bijbel nog altijd actueel is. Mijn
onlangs overleden tante Jeanne, ztr. Alberica was non in een
completatieve geloofsgemeenschap en ik heb daar meer dan eens
een aantal dagen doorgebracht. De stilte, de serene gezangen, de
rituelen, het bracht mij tot inkeer. Maar het was vooral de
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onvoorwaardelijke acceptatie van mijn aanwezigheid die mij zo goed
deed (ik mocht bv deelnemen aan de Eucharistie). Ik was goed zoals
ik was met al mijn fouten en gebreken en juist dat inspireerde mij om
te veranderen. Met de woorden van psychiater dr. Anna Terruwe: te
worden wie ik was, maar nog niet kon zijn, op mijn manier en in mijn
tijd. Ik kwam in beweging en merkte daardoor mijn eigen ketenen op
(Rosa Luxemburg). Ik ging op weg naar wie ik in aanleg was: met
durf om te groeien, lef om dingen te proberen en de vrijheid om zelf te
bepalen hoe ik leef (Peter Faber).

Die verandering is een keuze, zoals het een keuze was van Zacheus
om zichtbaar in de boom te gaan zitten en van de doofstomme man
om zich te laten raken door Jezus. Ook zij moesten oude zekerheden
loslaten om in vertrouwen verder te leven. Dan hoef je niet de hele
trap te zien om de eerste stap te zetten. Zo word ik nog altijd
geïnspireerd door die eeuwenoude woorden. En ik hou mij vast aan
Loesje die zegt: "Leven is het meervoud van lef" en Pipi Langkous:
"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan".
Peter Verschoor
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Een knipoog van…….

Heeft u dat ook weleens, dat er iets gebeurt precies op het moment
dat…….
Sommige mensen noemen het telepathie, toevaltreffers of spiritueel
en zeggen dat je niet zo ‘zweverig’ moet doen. Anderen geloven er
totaal niet in.
Met Irene, een dorpsgenote waar ik goed contact mee heb, hebben
we het wel over deze speciale momenten.
Beiden kennen we de ups en downs van het leven uit eigen ervaring
heel goed.
*Soms… precies op het juiste moment dat de telefoon over gaat als
je er even doorheen zit.
*Soms…net een zonnestraal die door de wolken komt en je laat
merken: “ Je bent niet alleen, er is meer tussen hemel en aarde”
*Soms… is het iemand die bij je aanbelt op het moment dat je er
eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Achteraf ben je blij dat deze
persoon juist op dat moment bij je langs kwam.
*Soms… is het een vlinder die zomaar langs je vliegt en vlak bij je
neerstrijkt, er een lieveheersbeestje is dat op de mouw van je jas gaat
zitten of een vogel die even de speciale aandacht trekt.
*Of je loopt aan iemand te denken en je juist die persoon op straat of
in de winkel tegenkomt.
*Of je wilt iemand opbellen maar de telefoon gaat over en…… aan de
ander kant klinkt de stem van die persoon.
*De lucht is zwaar bewolkt, je kijkt bij toeval omhoog en je ontdekt
een klein ‘hemels sleutelgat’ waardoor een heldere blauwe lucht of
zon is te zien.
Heel vreemd is het als je een kaars uitblaast, je geen vlammetje meer
ziet en de kaars toch weer branden gaat.
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Of juist een kaars die je ziet uitgaan terwijl je niet blaast en er geen
zuchtje wind te bekennen is en de kaars nog lang niet opgebrand is.
Later hoor je dan dat er op dat moment iets is gebeurd in je omgeving
of familie.
Je rijdt in de auto en kijkt op het klokje wat precies op dat moment de
tijd aangeeft van een bepaalde datum. Bij mij is dat meestal de datum
van een verjaardag.
Of de tijd geeft een speciaal getal aan: 12.34 uur, 11.11 uur, 14.14,
5.55 uur of exact het ronde uur.
En waarom kijk je precies op de kilometerstand en zie je de laatste
getallen verschuiven in een afgerond getal of allemaal nullen op het
eind? Waarom zie je dat juist op dat moment?
Vult u zelf maar verder in, ook u zal ongetwijfeld van die bijzondere
momenten hebben en ervaren in uw leven.
Deze speciale momenten noemen wij “ EEN KNIPOOG VAN BOVEN “
Want die bijzondere ogenblikken kunnen zonder dat je erbij stilstaat
je dag ineens een gouden randje van dankbaarheid geven.
Greet Hoffman-Weijtze
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OVERBRUGGEN
Een gratis leesplan voor de veertigdagentijd
Op 26 februari start de veertigdagentijd.
Wilt u bewust toeleven naar Pasen? Vraag dan nu het gratis leesplan
aan:
Overbruggen - 40 dagen tussen hemel en aarde.
De weken voor Pasen zijn voor velen een tijd om stil te staan bij wat
ons ten diepste beweegt. We houden ons leven tegen het licht en
gaan op zoek naar een nieuw perspectief. Waar sta ik? Waar naartoe
ben ik onderweg? Wat houdt me gaande?
Het Nederlands Bijbelgenootschap biedt u dit boekje aan om die
zoektocht vorm te geven aan de hand van het Matteüs-evangelie.
Steeds weer slaat Jezus in dit evangelie een brug tussen het
koninkrijk van de hemel en ons leven op aarde.
Leesrooster veertigdagentijd
Iedere dag een korte uitleg bij een tekst uit het Matteüs-evangelie.
Bezinningsvraag om de tekst met uw eigen leven te verbinden.
Interview met migrantenvoorganger en Theoloog des Vaderlands
Samuel Lee.
Exegetisch essay waarin dieper wordt ingegaan op de manier waarop
Jezus in het Matteüs-evangelie hemel en aarde met elkaar verbindt.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon:
Petra Blijdorp, kerkvrijwilliger petrablijdorp@gmail.com
Aanvragen: https://www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd
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Bijbelkieswijzer
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) introduceert de
Bijbelkieswijzer. Deze online kieswijzer helpt mensen aan de hand
van vragen om te ontdekken welke bijbelvertaling het best bij hen
past. De Bijbelkieswijzer is te vinden op debijbel.nl/kieswijzer.
‘De Bijbel is in allerlei Nederlandse vertalingen te lezen’ , zegt NBGdirecteur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Mensen vragen zich af waarom er
zoveel vertalingen zijn, en wat er nou écht staat in de Bijbel. Immers,
soms klinkt een bepaalde Bijbeltekst in de ene vertaling heel anders
dan in de andere. Lang niet altijd begrijpen Bijbellezers hoe dat komt.
Ook merken we dat veel mensen zoeken naar een voor hen
geschikte Bijbelvertaling. Als je de kieswijzer doet – een soort
kieskompas – krijg je daar advies over én leer je aan de hand van
voorbeelden veel over de gemaakte vertaalkeuzes. Zo ontdek je op
een leuke manier dat iedere vertaling een uniek venster op de tekst
opent.’
Buitenwerf benadrukt dat het NBG met de kieswijzer alle Bijbellezers
wil dienen. ‘Niet alleen vertalingen die door het NBG zijn gemaakt
doen mee, maar ook andere bekende Nederlandse vertalingen. Onze
missie is immers: de Bijbel dicht bij mensen brengen.’
Vertaalprincipes en voorkeuren
De Bijbelkieswijzer geeft inzicht in de negen bekendste Nederlandse
vertalingen: de NBG-vertaling-1951, de Statenvertaling (editie 1977),
de Groot Nieuws Bijbel (editie 1996), de Nieuwe Bijbelvertaling
(2004), Het Boek (editie 2008), de Herziene Statenvertaling (2010),
de Willibrordvertaling (editie 2012), de Naardense Bijbel (editie 2014)
en de Bijbel in Gewone Taal (2014). Elk van deze vertalingen belicht
de brontekst op haar eigen manier. De ene vertaling blijft dicht bij de
formulering van het Grieks of Hebreeuws, een andere kiest voor
soepel Nederlands, een derde wil vooral de betekenis overbrengen.
De Bijbelkieswijzer werkt met 23 vragen die onder meer gaan over de
vertaalprincipes van deze vertalingen. http://debijbel.nl/kieswijzer
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
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Jeugd van Nu Nieuws
Paasverhaal door Stephan de Jong

Mevrouw de Hoop
Pasen, opstanding, leven uit de dood, ze zijn niet te begrijpen. Maar
wat een mens niet kan begrijpen, mag hij of zij wel hopen.
Daarover gaat het verhaal van Mevrouw de Hoop.
Annemarie en Gerard wilden de kerk gaan klaarmaken voor het
Paasfeest. Nadat ze hadden geschrobd, gestofzuigd en alles hadden
recht gezet, keken ze tevreden rond. Ineens schrokken ze. De vlam
van de paaskaars was weg! Waar was de Paasvlam gebleven?
Gerard keek in de keuken en in de kasten, Annemarie keek in de
kelder en op zolder. Maar nergens was de Paasvlam te vinden. En
morgen zou het Paasfeest zijn. Dan moest de Paaskaars branden.
Gelukkig wisten Annemarie en Gerard dat er vlakbij een heel geleerde man woonde. Hij was zelfs hooggeleerd. Hij had wel honderd
boeken. Ze belden aan en vertelden over de Paasvlam. De geleerde
man ging meteen naar zijn boekenkast en zocht eerst in al zijn dikke
boeken, toen in zijn gewone boeken en tenslotte in zijn dunne
boeken. En ja, in het laatste boek vond hij het. Daar stond het heel
duidelijk: ‘De Paasvlam komt uit de hemel.’
Annemarie en Gerard bedankten de o zo geleerde man en keken
elkaar aan. Ze moesten snel naar de hemel om de Paasvlam op te
halen.
Maar waar is de hemel? ‘Ergens daarboven,’ dacht Gerard. Hij
haalde zijn luchtballon uit het schuurtje en samen met Annemarie
steeg hij op om de Paasvlam te gaan zoeken. De eerste die ze
tegenkwamen, was een meeuw. Waar de Paasvlam was? Hij wist het
niet. ‘Vraag het aan de vuurvogel, die heeft er meer verstand van.’
Maar de vuurvogel wist het ook niet. ‘Vraag het eens aan die engel
op die wolk daar. Die heeft er nog meer verstand van dan ik.’
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Gerard en Annemarie vroegen de engel naar de Paasvlam. ‘Ja,’ zei
de engel, ‘die komt uit de hemel, maar is nu op aarde.’
'Waar dan?' vroegen Gerard en Annemarie.
‘De Paasvlam is bij mevrouw De Hoop’, antwoordde de engel. ‘Recht
naar beneden, dan linksaf en tweede straat rechts.’
Annemarie en Gerard lieten hun luchtballon snel weer dalen. Ze
gingen linksaf en in de tweede straat rechts stond een bord in een
tuin met daarop: ‘Mevrouw De Hoop’. Ze belden aan en mevrouw De
Hoop zelf deed open. Nadat Annemarie en Gerard een lekker kopje
thee hadden gekregen, vroeg mevrouw De Hoop: ‘Wat kan ik voor
jullie doen?’ Gerard was een beetje nieuwsgierig en vroeg waarom ze
mevrouw De Hoop heette. ‘Dat komt,’ vertelde zij, ‘doordat ik altijd zit
te hopen. Dat doe ik graag.’
‘Wat doet u dan met die hoop?’ vroeg Annemarie. ‘Nou, gewoon, als
er mensen verdrietig zijn, dan ga ik hoop brengen, zodat ze weer blij
worden. Als er op een school ruzie is, strooi ik wat hoop rond en hoop
ik dat de kinderen het weer goedmaken. In de winter heb ik het heel
druk. Dan breng ik hoop naar alle kale bomen en struiken, zodat ze
gaan hopen dat het lente wordt en hun bladeren weer gaan groeien.
Vroeger hielp mijn man me daarbij. Maar ja, die is een paar jaar
geleden gestorven. Ik hoop dat hij op een goede plek is, in de hemel.’
Annemarie dacht na: ‘Maar hoe kan iemand die dood is dan weer
leven in de hemel?’ De vrouw glimlachte: ‘Dat begrijp ik ook niet,
maar wat ik niet begrijp, kan ik nog wel hopen. En als het mij soms
niet lukt om dat te hopen, helpt dat vlammetje op die kaars mij
ermee.’
Ineens zagen Gerard en Annemarie de kaars in de hoek van de
kamer. Met daarop de Paasvlam! ‘Die hebben we nodig, voor
morgen, het Paasfeest,’ riepen ze. ‘Natuurlijk,’ zei mevrouw De Hoop,
‘een Paasfeest zonder Paasvlam kan niet. Neem maar mee.’
Dankbaar gingen Annemarie en Gerard weg. Bij het weggaan hield
mevrouw De Hoop hen nog even tegen: 'De mensen in de kerk weten
toch wel dat dit een heel bijzondere vlam is? De Paasvlam kan niet
alleen branden op de Paaskaars, maar ook in ieders hart!’
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PAASKAARSJES
Wanneer vele Paarskaarsjes branden
is dat een prachtig gezicht.
Want dan zie je iedereen
als in een zee van licht.
Ik denk dan stiekem bij mezelf,
zo moest het altijd zijn;
Een zee van licht waar je ook gaat
en nergens donkere pijn.
Het licht van Jezus in de straat,
op school, op elk plein.
In alle steden, klein en groot,
zou het dan vrede zijn!
De grote vraag dus, waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin,
Hoe krijgen we dit zuivere licht
de hele wereld in?
Hoe wandelt het naar stad en land,
naar mensen groot en klein?
Hoe wandelt het de huizen in
om er voor goed te zijn?
Ik heb er over nagedacht
en heb mijn antwoord klaar,
Het licht komt er door jou en mij,
“ WIJ zijn die wandelaar ”

De Paaskaars brandt, het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen dat, dat licht nooit meer verdwijnt
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PAASZOEKPUZZEL
Hierin moeten onderstaande woorden worden doorgestreept. Zoek ze
op, horizontaal, vertikaal en diagonaal. In alle richtingen. Als alle
woorden goed zijn doorgestreept blijven er letters over. Daarvan kan
de zin gemaakt worden waarmee vroeger de Christenen elkaar met
Pasen begroetten.

AARDBEVING
EMMAUSGANGERS
MARIA MAGDALENA
VERSCHRIKT
WENTELDE
VOETEN
WACHTERS
OPGESTAAN
ENGELEN
DISCIPEL
STEEN

WIT
GELD
DEUR
RAAD
GING
VREES
PLAATS
GEGROET
DODEN
SNEEUW
RAAD
STAD
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GALILEA
JEZUS
MORGEN
VROUWEN
KLEDING
GEDAANTE
BLIKSEM
KLEOPAS
HEMEL
SABBAT
GRAF

COLOFON

CONTACT is het kerkblad van de:
Protestantse Gemeente Koggenland
Bankrekeningnummer NL18 RABO 0364 0036 77 ten name van
Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom!

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. Bij diens
afwezigheid kunt u contact zoeken met de scriba of met het
wijkpastoraat.
ds. J. J. (Hans) Reedijk
0299 - 78 04 82
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

06-47 26 49 66

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
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Overige pastorale contactpersoon in Berkhout
mw. A.G. (Anneke) Huisman-Helmig,
Gouwkamp 14

0229-55 34 32

Ledenadministratie
ledenadministratie@pg-koggenland.nl

072-50 21 805

Diaconie
dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris
Kantbeugel 9, De Goorn
e-mail: adaengert@gmail.com

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

06-51750800

Bankrekeningnummer NL18 RABO 0307 6328 06 ten name van
Protestantse Gemeente Koggenland.
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen.
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl
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Colofon

Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk

"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse
Gemeente te Zeevang en Oudendijk.
In deze gemeente participeren veel mensen die officieel lid zijn van
een andere (meestal) protestantse geloofsgemeenschap, maar zich
in onze kleine open geloofsgemeenschap thuis voelen.

Redactieadres
Vacature: eindredacteur.
E-mail: walvis@pknzeevangenoudendijk.nl
Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.
Redactie:Lydeke Vroom, Olga Landaal, Willy Imthorn en Willie Koole
en ds. Hans Reedijk (contact Kerkenraad)
Verdelers: Jan Bakels / Dirk van Ark
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.

Website

www.pknzeevangenoudendijk.nl
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
Predikant

Ds. J.J. (Hans) Reedijk,
Kwadijk 36, 1471 CB Kwadijk; tel. 0299 780482
dominee@pknzeevangenoudendijk.nl
Neem bij mijn afwezigheid s.v.p. contact op met de scriba, die een
vervanger inschakelt.
Scriba

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

Voorzitter Kerkenraad
Kees van Lenten, Lange Weide 65, 1632 DM Oudendijk,
tel. 0229-542 295
E-mail
info@pknzeevangenoudendijk.nl
Ouderlingen
Kees van Lenten
Loes Wijers
Willie Koole

0229-542 295
0299-403 890
0299-403 894

Diakenen
Anneke Hoeksem
0299-621 944
Coen van der Kamp
0299-621 716
IBAN: NL59 RABO 0367300842
Kerkrentmeesters
Wim Vedder
0299-403 637
Theo Lursen
0229-541 563
Jan Bakker
0299-403 542
IBAN: NL95 RABO 0367304171
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
en wijk 8 Oosthuizen –West
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0229-542 295
0299-403 542
0299-621 642
0299-401 981
0299-621 225
0299-401 699
0299-403 415

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor het Kerkblad
Het gezamenlijke kerkblad 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 het kerkblad met een minimum van
€ 15,-- per jaar. Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge
portokosten, € 25 rekenen.
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen.
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl
Bankrekeningnummer NL18RABO0364003677 ten name van
Kerkblad Contact, te Ursem.
U kunt DE WALVIS kosteloos downloaden vanaf onze website.
Bankrekeningnummer NL95 RABO0367304171 ten name van
Kerkblad De Walvis te Zeevang en Oudendijk.

DE REDACTIE DOET EEN OPROEP VOOR:
GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN….
Een kerkblad vullen is telkens weer een uitdaging voor de redactie. Er
wordt helaas weinig tot geen kopij door gemeenteleden aangeleverd.
Daarom vragen wij uw medewerking voor een mooi leesbaar kerkblad
jaar 2020. Schrijft u mee?
Het is de bedoeling dat u over bijzondere belevenissen schrijft zoals
bijvoorbeeld een kerkbezoek in het buitenland, of
een kerkelijke verzameling van….. noem maar op.
Misschien borduurt u, of heeft u Bijbelse schilderijen geborduurd…
Of …zijn er mannen die houtsnijwerk maken zoals kandelaars.
Maximaal twee van deze pagina’s per verhaal.
U kunt uw kopij insturen naar DE REDACTIE.
Geschreven teksten zijn uiteraard ook van harte welkom.
Namens de redactie bij deze alvast DANK.
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‘ C O N T A C T’ KOPIJ
voor MEI en JUNI 2020
graag vóór 19 APRIL a.s.
inleveren bij het redactieteam:
Ans Versluis-Reedijk,
Rustenburgerdijk 20, 1645 RB Ursem
telefoon: 072- 502 16 68 e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl
of
Greet Hoffman-Weijtze, Dr. Bloemstraat 58,
1641 LR Spierdijk
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl
..

.

‘ DE WALVIS’ KOPIJ
voor MEI en JUNI 2020
graag vóór 14 APRIL a.s.
inleveren bij voorkeur per e-mail:
walvis@pknzeevangenoudendijk.nl
.

Protestantse Gemeente
te Zeevang en Oudendijk
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