CONTACT
JANUARI en FEBRUARI 2019

Avenhorn

Berkhout

Ursem

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!
Predikantsplaats vacant.
Voor pastorale zorg rondom sterven en uitvaart, aanvraag huwelijk, doop,
belijdenis kunt u contact opnemen met de scriba. Bij diens afwezigheid kunt
u contact opnemen met het wijkpastoraat (zie onder vermeld ).

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
AVENHORN:

mw. A.W. (Alie) van den Bosch-Ramp
0229-27 28 94
Regenboogforel 3
e-mail: debosramp@hotmail.com
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

Overige pastorale contactpersonen Berkhout
mw. G.A. (Gerra) Klaij-Waard, Westeinde 249
0229-55 17 83
mw. A.G. (Anneke) Huisman-Helmig, Gouwkamp 14 0229-55 34 32
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Ledenadministratie
ledenadministratie@pg-koggenland.nl
Diaconie
dhr. J. (Jaap) Jonker, voorzitter
Grosthuizen 40, Avenhorn
e-mail: jjonkergrosthuizen@hotmail.com

072-50 21 805

0229-54 19 93
0229-54 30 60

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

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

072-50 21 805

Bankrekeningnummer NL18 RABO 0307 6328 06 ten name van
Protestantse Gemeente Koggenland i.o.
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen.
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl
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De roos
De één zegt: liefde is een alles
met een meeslepende vloed.
Een ander; liefde is een wapen,
het verwondt je tot het bloedt.
Men zegt; liefde, dat is honger
die nooit meer overgaat.
Ik zeg; liefde is een bloem
en mensen zijn het zaad.

Een hart dat bang is om te breken
geeft geluk geen schijn van kans.
Een droom die bang is te verbleken
blijft bij voorbaat zonder glans.
En wie niemand aan wil spreken
die hoort nog niet de helft,
en een ziel, bang om te sterven,
ontkent het leven zelf.

Vaak zijn nachten koud en eenzaam
en te lang ook duurt de weg
en de liefde lijkt alleen maar
voor de sterken weggelegd.
Maar onthoud dan; in de winter,
onder sneeuw en kou, nog broos,
ligt het zaad dat in het voorjaar
door de zon wordt tot een roos.
Tekst; Alex van Ligten
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KERKDIENSTEN
Januari
6 jan.

13 jan.
20 jan.
27 jan.

10.00 uur Avenhorn
ds. Hans Reedijk
Gezamenlijke dienst met Zeevang-Oudendijk.
Na de dienst Nieuwjaarsbrunch
10.00 uur Ursem
ds. Bart Seelemeijer
10.00 uur Berkhout
ds. Rien Erklens
10.00 uur Ursem
pastor Nico Knol, Joke Admiraal
Oecumenische viering

Februari
3 feb.
14.30 uur Berkhout
ds. Oane Reitsma
Bevestiging van ds. Hans Reedijk als predikant van onze Gemeente.
10 feb.

10.00 uur Berkhout

17 feb.
24 feb.

10.00 uur
10.00 uur

ds. Bart Seelemeijer
Avondmaal
dhr. Kees van Lenten
ds. Henk van Olst

Avenhorn
Berkhout

Er is kindernevendienst tijdens de kerkdiensten in Avenhorn
en deze wordt verzorgd door mw. Jacquelina Bajema.

Na alle kerkdiensten nodigen we graag
een ieder uit om samen een kopje koffie of
thee te blijven drinken.
U bent van harte welkom.
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Samen Gemeente Zijn.
Een echt kerstgevoel
Zondagmorgen 16 december, je kijkt naar buiten en je hart springt open,
het heeft lekker gesneeuwd. Wat is het toch dat we naar een witte kerst
verlangen? Is het de sfeer of geeft het ons een nog beter kerstgevoel.
Terwijl het de realiteit is dat een echte witte kerst al weer vele jaren terug
is.
Het hielp mij in ieder geval wel om nog positiever naar Ursem af te
reizen waar ik na de eredienst de Gemeente zou bij praten over de
voortgang van het beroepen van een nieuwe predikant. In het vorige
Contact had ik al aangegeven dat de gesprekken meer tijd in beslag
namen omdat je dit proces zeer zorgvuldig moet volgen. Ik neem U mee
in een aantal uitgangspunten van de kerkenraad, ook benoemd op de
gemeenteochtend, die dienden als basis voor de gesprekken en het
uiteindelijk resultaat.
Het beleidsstuk kerk 2025. Hierin wordt aangegeven dat er met name in
de kleinere gemeenten gekeken wordt naar buurgemeenten die een
parttime predikant hebben. Of de gebruikelijke procedure tot het instellen
van een beroepingscommissie, het horen van predikanten en daarna een
selectie maken, wetende dat daar veel energie in gaat zitten. De consulent
heeft ons steeds een spiegel voor gehouden wat de consequenties van een
keus zijn.
Een consequentie zou kunnen zijn dat een predikant die via de
gebruikelijke beroepingsprocedure bij ons binnenkomt zich toch enkel
onze op onze eigen gemeente gaat richten. Ds. Hans Reedijk gaf echter
in het begin van ons contact al aan dat hij enkel een beroep zou willen
aanvaarden van een naburige gemeente die met zijn eigen gemeente wil
samenwerken. Als je dit door vertaalt dan is onze huidige samenwerking
met Zeevang- Oudendijk een mooi voorbeeld hiervan.
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De eerste stap was het opstellen van een profielschets. Waaraan moet een
predikant voldoen en welke voorwaarden stellen wij als gemeente.
Uiteindelijk heeft de kerkenraad gekozen om één op één, aan de hand
van de profielschets het gesprek met Ds. Hans Reedijk, predikant in
Zeevang–Oudendijk aan te gaan.
De eerste vraag die gesteld moest worden was of Ds. Hans Reedijk
bereid zou zijn het gesprek aan te gaan. Hij had bij zijn aanstelling in
Zeevang-Oudendijk toch aangegeven het eerste jaar ook andere dingen te
willen doen. Hier kwam een positief antwoord op dan ga je met elkaar
het gesprek aan. Al weten beide partijen dat er een risico inzit dat er
onderweg wel een klik en overeenstemming moet komen.
De belangrijkste stap die daarna genomen is om het beleidsplan wat
begin dit jaar onder leiding Ds. Oane Reitsma vastgesteld is voor te
leggen aan Ds. Hans Reedijk. Kan hij met dit beleidsplan uit de voeten
en ook onderschrijven om uitvoering te geven aan de gestelde doelen.
Hiermee kun je ook direct toetsen of een predikant bij je past of niet. Het
beleidsplan geeft de richting aan die wij als Gemeente Koggenland de
komende jaren willen gaan.
Ds. Hans Reedijk kon zich in dit beleidsplan vinden en meent dat het een
goede basis is om het als kerkenraad en predikant samen met de
gemeente tot uitvoer te brengen.
Zelfs daarna is er nog een verdiepingsgesprek geweest over het ambitie
niveau van het beleidsplan. Waar staan we over een paar jaar?
Omdat je een gesprek hierover beter in samenspraak met de voltallige
kerkenraad kunt voeren, zal dit nog verder worden verdiept en zal dit met
Ds. Hans Reedijk in de Kerkenraadsvergadering van 17 januari nog
plaats vinden. Deze toelichting staat een bevestiging van Ds. Hans
Reedijk als onze nieuwe predikant niet meer in de weg.
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Omdat wij als Kerkenraad merken dat de periode van het geen predikant
hebben lang genoeg heeft geduurd, willen wij op korte termijn dit proces
afronden en hebben aan Ds. Hans Reedijk gevraagd of hij zijn intrede wil
doen op 3 februari 2019. Vanwege de te verwachten belangstelling is
besloten dit in Berkhout te laten plaats vinden in een middagdienst,
aanvang 14.30 uur.
Het toeval wil dat op 17 december er een overleg met ZeevangOudendijk was, waar we de buurgemeente op de hoogte konden stellen
van de gevoerde gesprekken en de uitkomst hiervan en ook de vraag voor
leggen of de gezamenlijke eredienst die voor 3 februari in Beets gepland
stond, verplaatst kan worden naar Berkhout.
Wel belangrijk om hier te vermelden is dat de huidige samenwerking
tussen de beide gemeenten niet zal veranderen. Op vele terreinen weten
we elkaar te vinden en voordeel uit samenwerking te halen.
U kunt zich voorstellen dat ik, rijdend door de sneeuw, met een zeer
positief gevoel naar Ursem reed om daar de gemeente het bovenstaande
te vertellen.
Voor u allen vanaf deze plaats heel mooie en gezegende kerstdagen
gewenst.
Wim van Hilten
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Van de Diaconie
Opbrengsten van de collectes in oktober en november 2018
21 oktober

Berkhout € 41,85

SOS familie, is onderdeel van
SOS kinderdorpen.

28 oktober

Ursem

Leger des Heils.

4 november Berkhout

€ 37,00

€ 97,27 Meer kansen voor inheemse
bevolking in Brazilië.

11 november Avenhorn € 70,25

Straatjournaal.
Krant van dak- en thuislozen.

18 november Berkhout

€ 42,30 Perspectief voor (ex)gedetineerden.

25 november Ursem

€ 32,75 Help kansarme jongeren aan hun
droombaan.

Hartelijk dank voor uw gaven.
Gert van de Roest
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In herinnering Antje Kater-Kat
Op 17 november 2018 is mevrouw Antje Kater-Kat overleden. Zij is 95
jaar oud geworden. Tijdens de afscheidsplechtigheid in Crematorium
Hoorn is er gesproken door dochter Simone en zoon Gerrit: Katten benne
taai. Ook door de kleinkinderen Eva en Anita en door de 'oude'
buurvrouw mevrouw Beemsterboer. De achterkleinkinderen hebben de
kaarsen aangestoken. Ik was verzocht om de afscheidsplechtigheid te
leiden. Door het liedje van Wim Sonneveld 'Het Dorp' konden we ons
wat verplaatsen in de jaren '30-'50 van de vorige eeuw, de tijd waarin
Antje opgroeide en haar gezin stichtte. Antje was de weduwe van Piet
Kater (overleden 1987) en de levenspartner van Siem Kat (overleden
2007).
Op het bericht van overlijden lees ik: 'Een echte Boerin is heengegaan'.
Ja, Antje was een echte boerin. Daarom werd Psalm 23 gelezen waarin
God ter sprake wordt gebracht als een zorgzame herder voor zijn
schapen. Ook op het kerkelijk erf heeft Antje zich verdienstelijk
gemaakt. Het overlijden van Antje herinnert ons ook aan onze eigen
tijdelijkheid. Zij is ons vóórgegaan, wij blijven ná. En eens lossen wij
ook op in de grijze poldermist zoals de afbeelding op de voorzijde van
het bericht van overlijden ons toont. In het bijzonder wens ik haar
kinderen Gerrit en Simone toe dat zij de mooie dagen niet vergeten, de
goede herinneringen als troost.
ds. Hans Reedijk
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Geachte gemeenteleden
Vier jaar ben ik lid geweest van de gemeente Koggenland en door
ds. Reitsma bevestigd als Ouderling/Kerkrentmeester.
Thans noopt mijn gezondheid mij afscheid van u te moeten nemen.
Ik woon te ver weg en mijn mobiliteit is ernstig beperkt waardoor
contacten onder druk komen te staan. Mijn overschrijving naar een nabij
gelegen gemeente lijkt een betere optie.
Rest mij nog u alle goeds toe te wensen zowel privé als kerkelijk.
Met een hartelijke groet,
Margreeth Hellenberg -van Zanten

Nieuw ingekomenen

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

De heer R. Stenekes in De Goorn
De heer P .J. Kooij in Ursem
De heer en mevrouw A. Weinreich in Berkhout
Mevrouw S .W. Straver in Spierdijk
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NIEUWJAARSBRUNCH
Zondag 6 januari 2019 is er na afloop van de kerkdienst in Avenhorn
een Nieuwjaarsbrunch en hopen wij als kerkenraad dat u met velen bij
ons aan schuift.
Ook de mensen van onze buurgemeente Zeevang-Oudendijk worden
voor deze brunch van harte uitgenodigd.
En wat is er nu mooier om na een gezamenlijke dienst het nieuwe jaar als
kerkburen samen in te gaan.
Predikant in deze ochtenddienst is ds. Hans Reedijk.

Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u graag aanschuiven aan de
brunch?
Graag voor 3 januari 2019 een berichtje aan:
Joke Admiraal-Haksteen
telefoon: 072-50 21 360 e-mail: waadmiraal@hetnet.nl
of
Greet Hoffman-Weijtze
telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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Start Actie Kerkbalans 2019: “Geef voor je kerk”

De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat dit jaar op 19 januari van start. Het
thema is dit jaar ‘Geef voor je kerk’.
Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie
van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun
leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u
de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee?
Behalve door te doneren, kunt u de actie ook ondersteunen door er in uw
(digitale) omgeving aandacht voor te vragen. Zo laat u weten dat u het
werk van onze gemeente van belang vindt en dat uw kerk een financiële
bijdrage meer dan waard is.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden.
Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier
ruimhartig in. In de week van 28 januari komt een vrijwilliger het
formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Kijk
voor meer informatie op www.pg-koggenland.nl . Via deze weg willen
we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!
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Uw gaven worden gevraagd voor

Zondag 6 januari: Vooruitlopend op Wereld Lepra Dag, eind deze
maand, willen wij collecteren, om mensen die aan deze ziekte lijden
medische zorg te geven. Zodat zij en hun familie niet meer uitgebannen
zullen worden.

Zondag 13 januari: Brood voor kinderen in Noord-Korea. NoordKoreaanse gezinnen hebben chronisch gebrek aan voedsel. Kinderen
raken ondervoed en blijven achter in de groei. Maar er is goed nieuws:
zes bakkerijen in Noord-Korea voorzien duizenden kinderen in scholen
en kindertehuizen dagelijks van broodjes en wanneer beschikbaar
sojamelk.

Zondag 20 januari: Duizenden Jongeren spelen Sirkelslag: Vrijdag 1
februari gaan in Nederland 700 groepen jongeren met elkaar de strijd aan
door via internet opdrachten uit te voeren. Welke groep komt er als beste
uit de bus? Dat is de uitdaging.

Zondag 27 januari: Migratie verbind kerken wereldwijd. Ook in
Nederland zijn er internationale en migrantenkerken. Ook wel
interculturele kerken genoemd. Graag willen we contact tussen
allochtone en autochtone kerken bevorderen zodat een ieder meer
zichtbaar wordt in de samenleving.
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Zondag 3 februari: Water staat Bengalen aan de lippen. Het water is
aan één kant een zegen. Vruchtbaar land ontstaat door de
overstromingen. Maar ook heel veel rampspoed door de heftigheid, die er
steeds meer optreedt. De lokale kerken worden gesteund door Kerk in
Actie om beter voorbereid te zijn en getraind in rampenpreventie.

Zondag 10 februari: Eigentijds cathechesemateriaal. Er is veel te
leren voor jongeren over de betekenis van het geloof in het dagelijkse
leven. JOP ontwikkelt materialen om jongeren mee te nemen op deze
mooie ontdekkingsreis.

Zondag 17 februari: Droogte overleven in Ethiopié. Boeren wordt
geleerd om beter om te gaan met de veranderingen in het klimaat. Zoals:
Heel zuinig omgaan met water en vruchtbare grond. de juiste zaden en
methoden gebruiken en om geld te verdienen voor tijden van nood.

Zondag 24 februari: De bijbel dichterbij. De bijbel is een bronboek
voor ons geloof en kerk zijn .Een essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’
laat zien hoe de Bijbelverhalen en het gebruik hiervan van betekenis
kunnen zijn in onze huidige tijd.
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Kerkdiensten in de Rustenburcht
dinsdag 8 januari
dinsdag

15 januari

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

22
29
5
12
19
26

januari
januari
februari
februari
februari
februari

ds. Hans Reedijk
Andrea Loman
Ad Groot
pastor Hans Nieuwkamp
pastor Alvaro
Andrea Loman
nog niet bekend
nog niet bekend

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.

Winterakonietjes en….. iedere dag weer een paar minuten langer licht.
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Kerkdiensten in de Berkenhof
Woensdag 9 januari

ds. Hans Reedijk

Woensdag 13 februari pastor Nico Knol
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.

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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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.

.

21 okt.
28 okt.
4 nov.
11 nov.
18 nov.
25 nov.

Mevr. G. Piet- van Noord in Berkhout, 75 jaar.
Mevr. C. M. Groot –Staal in Avenhorn, 75 jaar.
Dhr. G. Smit in Berkhout, 99 jaar. Overleden op 9 december jl.
Mevr. A. van Zanten in Avenhorn, vanwege een gebroken heup.
Dhr. D. Schuitemaker in Grosthuizen, 92 jaar.
Lourens en Brenda Schuitemaker, voor de geboorte van hun
zoontje Aris Jacob.
9 dec. Dhr. W. van der Ploeg in Avenhorn, 75 jaar.

Ook dhr. de Haas in Berkhout, 90 jaar en mevr. H. Smit -van der Veer in
Berkhout, 80 jaar hebben een bloemengroet ontvangen.
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Stichting Humanitaire Hulpgoederen, Weesp
Max Veenstra heeft tijdens een kerkdienst in Oosthuizen deze zomer verteld
wat de stichting zoal doet. Hij vertelde dat hun werk hard nodig is. De situatie
in landen zoals in Syrië, Irak en omliggende landen is nog steeds zorgwekkend.
Duizenden mensen zijn op de vlucht voor geweld, natuurrampen of vanwege de
honger. Daarom blijven ze doorgaan. Ze vragen zich soms weleens af of het zin
heeft. Maakt het daadwerkelijk verschil, op de wereldschaal van alle ellende?
Maar dat hangt af, van hoe je het bekijkt. Voor hen is elk mens er één. Elk mens
in nood is het waard om voor in beweging te komen. Om voor op te staan en
ervoor te zorgen dat er hulp onderweg is. Want het is niet alleen die jas, die
broek of die schoenen, maar het is ook een teken dat er iemand is, die aan je
denkt! Midden in alle ellende is er iemand die je bemoedigt met een warme trui.
Het is een kaartje zonder woorden, maar de boodschap is luid en duidelijk: ‘We
zien je en je bent niet alleen!’
Max nodigde ons uit, om eens een kijkje in Weesp te komen nemen en daar een
middag mee te draaien. 19 november was het zo ver. Met twee auto’s vol
enthousiaste vrijwilligers uit Koggenland en een uit Zeevang/Oudendijk,
vertrokken we naar Weesp. In de grote loods van de stichting, op een
industrieterrein, werden we hartelijk ontvangen door Lida, met koffie, thee en
iets lekkers. Max vertelde ons daarna wat onze werkzaamheden waren die
middag. Er moest gedragen kleding worden gesorteerd. In de ruimte stonden
twee grote hoge tafels met daarop A-4tjes, waarop de kleding stond afgebeeld,
die we eruit moesten halen. Verder moesten we kijken of alle knopen aan de
kleding zaten, de zakken heel waren, de ritsen werkten en natuurlijk of het wel
schoon was. De taken werden ook meteen verdeeld. De dames gingen sorteren,
want die zijn daar beter in dan mannen, volgens Max. Dat hoorden wij vrouwen
natuurlijk graag! De mannen zorgden dat de kleding in de daarvoor bestemde
dozen kwam en ze voerden die dozen ook af. Ook werd de kleding door hen op
de sorteertafels gedeponeerd. Eerst was het even onwennig, wat wel, wat niet.
Maar al snel hadden we de smaak te pakken. Met vragen konden we terecht bij
Corine en Lida, die ons tijdens deze middag ondersteunden. Nou, vragen waren
er wel. Want moeten vale spijkerbroeken of spijkerbroeken met gaten ook met
de zending mee? Ze waren bijna in de afvalzak terecht gekomen! Ja, die
moesten mee, aangezien de jeugd helemaal verzot is op dat soort van broeken!
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Na een uurtje ging een groep met Max mee. Deze gaf ons een rondleiding door
de grote loods. Het is gigantisch, wat daar allemaal staat. In de loods was nog
een groep bezig. Deze hadden een deel van de loods gehuurd, om daar hun
gedragen kleding te sorteren. Je wilt niet weten, hoe groot die berg kleding was,
die daar lag……! De stichting krijgt niet alleen gedragen kleding, maar ook
nieuwe kleding aangeboden. Die krijgen ze van bedrijven, die zo hun restanten
wegwerken. Anders zou de kleding worden weggegooid. De hele loods stond
hier vol mee, maar er waren ook ziekenhuisbedden, rollators, pallets met
maandverband, matrassen, speelgoed etc. etc.
In 2017 ontvingen ze 2944 pallets met goederen. Die hadden een gezamenlijk
gewicht van 848.749 kg. De waarde van die goederen was € 6.126.939,00.
Vrijwilligers hebben 3128 uur voor de stichting gewerkt en er zijn 126 vrachten
naar het buitenland verstuurd. Die goederen gingen o.a. naar Irak, het MiddenOosten, Ukraine, Bulgarije, Roemenië, Moldavië, Afrika, Polen, Litouwen en
Griekenland.
Niet alle kleding gaat naar het buitenland, ook in Nederland is het nodig. Want
hier leven ook mensen op of onder de armoedegrens. Daarvoor is het project
Clothing4U in het leven geroepen. Dit om de mensen die het nodig hebben, te
voorzien van een van de basisbehoeftes: kleding. Clothing4U werft deze
kleding bij diverse grote kledingmerken. Het gaat dan om overtollige collecties,
retours en kleding met kleine productiefoutjes. Per persoon stellen zij een
kledingpakket samen, met diverse kledingstukken zoals: een jas, schoenen, een
broek, een trui en ondergoed. De gemiddelde winkelwaarde van zo’n pakket
bedraagt € 350,00. De maten van de personen die zo’n pakket krijgen, zijn van
tevoren bekend. Voor slechts € 25,00 kunnen ze zo’n pakket samenstellen en
verzenden. Kerken bestellen die pakketten bijvoorbeeld, als ze gezinnen
kennen, die in zo’n situatie verkeren.
Max kreeg eens een mailtje van een mevrouw, die met haar gezin zo’n pakket
had ontvangen. Ze zei: “Toen ik het pakket zag, dacht ik, dat mijn verjaardag,
St. Nicolaas en Kerstmis op een dag vielen”. “Ik ben naar het toilet gerend en ik
heb er een half uur op zitten huilen!” Dus ook hier in Nederland wordt er heel
goed werk verricht door deze stichting!
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Dan weer terug naar onze werkruimte, nog onder de indruk van de verhalen van
Max en de goederen die we hebben gezien. Na een poosje hadden we weer even
een pauze voor o.a. warme chocolade met iets lekkers. Daar waren we helemaal
aan toe, want het was frisjes in de loods! Tot bijna 17.30 uur werkten we door,
het liep steeds gesmeerder. We werkten hard, maar er was ook tijd genoeg voor
een grapje. Dus we hadden ook veel plezier! Later liet Lida ons zien, wat we
allemaal hadden gesorteerd. Twee pallets met een enorme hoge stapel dozen
erop en een groot rek met zakken kleding, die we apart sorteerden. We keken
ervan op, van wat we hadden gedaan. Met koude handen en een koude neus,
maar met een warm hart, gingen we weer naar huis. We hadden allemaal een
heel goed gevoel over onze werkzaamheden en over het werk van deze
stichting. Dit zou best voor herhaling vatbaar kunnen zijn en een voordeel, we
weten nu hoe het moet! Beste vrijwilligers uit Koggenland en
Zeevang/Oudendijk, allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet
en misschien nog eens tot ziens bij de Stichting Humanitaire Hulpgoederen in
Weesp!

Hilda Kuijper
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Vriendschap
Vriendschap is zwijgen, niets zeggen,
maar een arm om schouders leggen.
Vriendschap is in iemands leven,
samen vreugde en verdriet delen.
Vriendschap is niets vragen,
maar gewoon helpen dragen.
Vriendschap is gauw even mailen,
om laatste nieuwtjes te delen.
Vriendschap is durven tonen,
welke gevoelens er in je wonen.
Vriendschap is delen in iemands geluk
en dan bidden “ Ga toch nooit stuk “ .
Vriendschap zit in kleine dingen,
die je niet tot wedervriendschap dwingen.
Aan een goede vriendschap komt geen end,
waar ter wereld je ook bent.
Vriendschap is een kostbaar kleinood,
dat met je meegaat tot in de dood.
En heb je echte vriendschap gevonden,
legt ze een pleister op vele wonden.
Daarom is het fijn om goede vrienden te zijn.
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ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN
GAAN NAAR DE JARIGEN! Zij allen zijn 70+:
Januari
5 jan. Dhr. C.J. Damen, Hoorn
9 jan. Dhr. C. Veldhuisen, De Goorn
9 jan. Mevr. G. Leeflang-Bron, De Goorn
10 jan. Dhr. K.Knol, Berkhout
14 jan. Dhr. S. de Jongh, Ursem
16 jan. Dhr. C.J. Booi, Berkhout
19 jan. Mevr. A.W. van den Bosch-Ramp, Avenhorn
20 jan. Mevr. Berkelaar, Zuidermeer
21 jan. Mevr. M.C. Dierx-de Bruijn, Berkhout
23 jan. Mevr. G. Driesse-Bij ’t Vuur, Berkhout
27 jan. Mevr. A. Brouwer, Berkhout

Februari
2 feb. Mevr. E.T.Ootjers- Helder, Berkhout
10 feb. Dhr. H.C.Rink, De Goorn
12 feb. Mevr. N. Bruins-van Iterson, De Goorn
17 feb. Mevr. C.L. van der Hoek-Vink, Ursem
21 feb. Dhr. P.M.Ootjers, Berkhout
22 feb. Mevr. J.A.van der Veen-Westerdiep, Ursem
27 feb. Mevr. W. Dolfing-Kuiper, Berkhout
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Alpha Cursus in Berkhout
Op 8 februari 2019 start er een Alpha cursus op de vrijdagochtend van
09.30 tot 11.30 uur. Het tijdstip is speciaal voor cursisten die ’s avonds
moeilijk van huis kunnen. Deze cursus is een laagdrempelige
kennismaking over het christelijk geloof voor geïnteresseerden die meer
van het christelijk geloof willen weten.
We ontmoeten elkaar, stellen vragen en ontdekken wat erover in de
bijbel staat – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere
deelnemers over Bijbelse onderwerpen. Alpha is voor iedereen! Heb je
vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt
iets voor jou. Op Alpha cursus ontdek je altijd iets nieuws. Je ontmoet
nieuwe mensen die ook meer willen weten over het christelijke geloof.
En het is helemaal gratis!
Na een inleiding over een onderwerp uit de bijbel is er alle ruimte om je
vragen en gedachten te delen met elkaar onder het genot van koffie/thee
met wat lekkers.
Er zijn circa twaalf Alpha-bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst staat een
ander onderwerp centraal die in een cursusboekje uitgewerkt staan
Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:
Is er meer?
Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus
Bidden: waarom en hoe?
De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Hoe zit het met de kerk? En hoe nu verder
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op de Alpha
cursus. Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken?
Neem dan contact op met: Minne Boelens, Schuitenmaker 22.
Telefoon; 06 8007 9113 email : minne.ngk@gmail.com
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Puzzel
U leest de puzzels vaak achter in het kinderhoekje. Wie weet maakt u ze
ook wel. Gewoon voor de gezelligheid, als tijdverdrijf of om te kijken
wat u nog allemaal kent uit Bijbelverhalen.
De Bijbel noemt mensen die vaak direct gekoppeld worden aan een
ander. Mensen die dus vaak in één adem samen worden genoemd.
Zoals bijvoorbeeld: Adam en………, iedereen vult dan meestal gelijk
aan met: Eva. Maar zo makkelijk zijn ze in deze opgave niet allemaal.
Schrijf de naam die erbij hoort op de stippellijn.
Kaïn en

………………….

( broer- Genesis 4: 2)

2 Abram en

………………….

( neef –Genesis 11: 26-28)

3 Jacob en

………………….

( broer- Genesis 25: 24-26)

4 Jozef en

………………….

( jongste broer- Genesis 35: 18)

5 Mozes en

………………….

(broer- Exodus 4:14)

1

6 Saul en

……………………..

( zoon- 1 Samuël 14: 1)

7 David en

………………….

( Filistijnse reus- 1 Samuël)

8 Isaak en

………………….

( vrouw- Genesis 24: 62-67)

9 Jakob en

………………….

( oom-Genesis 29: 12-14)

10 Maria en

………………….

( man- Lucas 2: 4-5)
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Hoop, hoop en nog eens hoop!
Als je geconfronteerd wordt met een lichamelijke beperking staat je
leven vaak op z'n kop. Je krijgt te maken met allerlei narigheid die
eigenlijk niet wilt. Dingen die je eerst wel kon en nu of tijdelijk niet meer
kan. Het is heel begrijpelijk dat je hier verdrietig van wordt je zult een
nieuwe weg moeten kiezen. Recent nog de langdurende griepepidemie.
Je normale dagelijkse doen en laten is dan belemmerd. Help elkaar, laat
weten wat je nodig hebt en prettig vindt. Dit kan met woorden, maar je
kunt ook af en toe de hand van je partner of een bekende vasthouden.
Vervelende lichamelijke beperkingen b.v. een gebroken arm of been
kunnen heel ingrijpende gevolgen hebben voor iemands manier van
leven.
Zo heeft pijn invloed op alledaagse dingen als: gedrag, anders moeten
zitten , liggen, lopen, - emoties, angstig, onzekerheid, verdrietig of boos
voelen. - denken aan de toekomst, die pijn toch. - lichamelijk snel moe
je conditie holt achteruit . – het sociale leven krijgt een deuk je gaat niet
op verjaardag en naar een theater e.d. Moeten inleveren is lastig en een
zware beslissing. Wat het einde van een weg lijkt, is misschien juist een
bocht... dus trap niet te gauw op de rem! '... de Here bewaart de
getrouwen...Wees sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de
Here hoopt.' Psalmen 31:23-24.
De nadruk ligt op het woord beslissing. Je kunt theoretisch begrijpen dat
je moet accepteren. Tussen theorie en praktijk ligt een wereld van
verschil. Werkelijke verandering heeft altijd een beslissing nodig: “Ik
snap niet dat……, alleen dat ik het moet accepteren!” Die beslissing
wordt makkelijker als je inziet dat er geen alternatief is. In elke situatie
heb je drie keuzes: actie, frustratie en acceptatie. “ Ik ga ervan uit dat je
geen actie meer kunt nemen, omdat dit buiten je invloedssfeer ligt” of “
Ik ga ervan uit dat je geen zin hebt in frustratie”. Dan blijft er nog maar
één mogelijkheid over: acceptatie – leren accepteren van wat je niet kunt
veranderen. Neem de beslissing dit te accepteren – er is geen alternatief.
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Als u in een diep dal zit, bedenk dan dat het vanaf daar alleen nog maar
bergopwaarts kan gaan! 'Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal
mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt
heeft.' Psalm 121:1-2.
Hans van Kampen

Antwoorden van de namenpuzzel op bladzijde 25
1. Abel, 2. Lot, 3. Esau, 4. Benjamin, 5. Aaron, 6. Jonatan,
7. Goliat, 8. Rebekka, 9. Laban, 10. Jozef.
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Kinderhoekje
Een bijzondere ster
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.”

Bij koning Herodes
Maar de koning, Herodes, wist van niks.
Hij werd er nogal chagrijnig van.
“Hoe weten jullie dat?”, snauwde hij.
Toen ze 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. Maar dat was natuurlijk niet de echte gedachte van koning
Herodes. Hijzelf wilde de belangrijkste koning zijn.
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Zondag 6 januari is het feest van de Drie Koningen.
Zij kwamen aan bij de stal in Bethlehem
waar het Kindje Jezus geboren was.
Als geschenken hadden Balthasar,
Caspar en Melchior goud, wierook en
mirre voor Jezus mee.

Wat weten we eigenlijk over deze
drie wijzen uit het oosten?
De namen Balthasar, Melchior en
Caspar dateren uit de middeleeuwen.
Rond de 8e eeuw werden ze genoemd als
Bithisarea, Melichior en Gathasp.

In de Griekse grondtekst van het Bijbelboek Mattheüs worden de wijzen
uit het oosten met het woord ‘Magoi’ aangeduid. Omdat dit woord soms
priesters aanduidt, is wel voorgesteld dat de wijzen uit het oosten
Perzische priesters waren.
Er is bovendien een ‘apocrief boek’ (het Arabische evangelie van de
Kindertijd van Jezus) waarin staat dat de wijzen Jezus bezochten omdat
zijn komst door de profeet Zoroaster voorspeld was.
Magoi wordt ook gebruikt voor mensen die toekomstige gebeurtenissen
kunnen voorzien, of voor "magiërs" en "astrologen".

Kan je ook vertellen en uitleggen wat deze woorden betekenen?
Jullie hebben er vast wel eens van gehoord.
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Het muntje dat kwijt was.
In een klein huisje, aan de rand van de stad, is een vrouw druk aan het
werk. Met een doek maakt ze de kasten schoon. Ze verschuift de bank en
de tafel. Ze veegt overal, ook op plekken waar ze moeilijk bij kan. Niet
omdat het heel vies is. Ook niet omdat ze schoonmaken zo leuk vindt.
Maar ze is iets kwijt. Gisteren had ze nog tien munten. Ze lagen allemaal
bij elkaar, in de la van haar bureautje. De vrouw is blij met de tien
munten. Daar kan ze nog veel plezier van hebben!
Maar toen ze vanmorgen in de la keek, schrok ze. Er lagen nog maar
negen munten! Zou er een op de grond gevallen zijn? Of is ze vergeten
dat ze hem ergens heeft neergelegd? De vrouw weet het niet meer.
Daarom is ze gaan zoeken. Het hele huis wordt opgeruimd, alles wordt
gepoetst en geveegd. Hopelijk zal ze de munt dan vinden. De vrouw is al
vroeg in de ochtend begonnen. En ’s middags is ze nog steeds bezig.
Maar aan het eind van de dag, als het al een klein beetje donker begint te
worden, klinkt er plotseling een stem in het kleine huisje. ‘Hoera!’ juicht
de vrouw. ‘Ik heb mijn munt weer gevonden!’
Blij kijkt ze naar de tiende munt. Ze kan het nog bijna niet geloven, maar
het is echt waar: de munt is terecht. ‘Hoera!’ roept ze nog eens.
‘Jippiede-pippie!’ Haar stem klinkt zó vrolijk, dat haar buren het kunnen
horen. En haar vriendinnen, een paar huizen verderop, horen het ook. Ze
gaan kijken wat er aan de hand is. ‘Kijk!’ zegt de vrouw. ‘Dit is de munt
die ik kwijt was, maar nu heb ik hem weer gevonden!’ De buren en
vriendinnen kijken naar de munt en het blije gezicht van de vrouw. Ze
lachen. ‘Gelukkig maar!’ roepen ze. ‘Gelukkig heb jij je munt weer
terug!’
Dit verhaal staat in de Bijbel. En weet je waarom? Omdat God een beetje
lijkt op die vrouw. Niet dat God munten spaart hoor, nee, hij vindt iets
anders nog veel meer waard. Zoals de vrouw zuinig is op haar munten,
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zo is God zuinig op mensen. Hij is blij met alle mensen die bij hem
horen. En als iemand niet meer in zijn buurt is, als hij een mens even niet
meer ziet, dan zegt God nooit: ‘Ach, ik heb er nog genoeg over.’ God
zoekt net zo lang tot hij die ene mens weer teruggevonden heeft. En als
dat gebeurt, is hij blij. Dan viert hij feest met de engelen in de hemel.
Bronvermelding; schatzoekers

Zoek de tien verschillen in de tekeningen.

Hoeveel verschillen kan jij vinden?
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KOPIJ voor
het MAART en APRIL CONTACT 2019
vóór 19 FEBRUARI
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
0229- 56 15 91
e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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