CONTACT
MEI en JUNI 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!
Predikant
Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale zorg 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
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
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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
Ledenadministratie
ledenadministratie@pg-koggenland.nl
Diaconie
dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris
Kantbeugel 9, De Goorn
e-mail: adaengert@gmail.com
mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren
Rietsikkel 22, De Goorn
e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com
College van Kerkrentmeesters
dhr. A. (Harry) van Doornum
Reigerlaan 45, Ursem
e-mail: info@pg-koggenland.nl

072-50 21 805

0229-50 52 39

0229- 54 08 23
06-40 28 96 31

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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Vrijheid

Vrijheid om te gaan
waar je wilt
vrijheid om te zeggen
wat je wilt
vrijheid om te doen
wat je maar wilt
we zijn er voor elkaar
vrijheid is liefde
en geven
vrijheid is
wat kan ik delen
niet om te stelen
houd vrede met elkaar
Jezus is het grote
voorbeeld voor
ons allemaal

Els Brunelli
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KERKDIENSTEN

Mei
5 mei
12 mei
19 mei

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

26 mei

10.00 uur

Avenhorn
ds. Rien Erkelens
Ursem
ds. Bart Seelemeijer
Avenhorn
ds. Hans Reedijk
Gezamenlijke dienst met Zeevang-Oudendijk
Bevestiging van een nieuwe ambtsdrager.
Ursem
ds. Henk van Olst

Juni
2 juni

10.00 uur

Berkhout

9 juni

10.00 uur

16 juni
23 juni
30 juni

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

dhr. Kees van Lenten
Zondag na Hemelvaart
Oosthuizen ds. Hans Reedijk Pinksteren
Gezamenlijke dienst met Zeevang-Oudendijk
Avenhorn
ds. Hans Reedijk met Avondmaal
Ursem
ds. Hanna Smit
Berkhout
ds. Hanna Smit

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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Uit de pastorie
Mijn vroegste herinnering aan Pinksteren gaat terug naar de tijd dat ik op
de kleuterschool zat. Halverwege de zestiger jaren. De juffrouw vroeg
ons kleuters of wij die smalle lege flesjes haarversteviging mee naar
school wilden brengen. Van die haarversteviging kreeg mijn moeder
altijd een beetje paars haar. De kleur van de pinksterbloemen maar dan
veel donkerder. Op school werden de flesjes versierd met crêpepapier en
met water gevuld zodat er wat bloemetjes in konden staan.
Pinksterbloemen natuurlijk.
Toen ik op de middelbare school zat, volgde ik de catechisatie bij de
dominee. Daar werd mij voorgehouden dat op het Pinksterfeest de
uitstorting van de Heilige Geest werd gevierd. Maar wat dat precies
betekende, was abracadabra voor mij. Daarbij werd ik ook nog eens in
verwarring gebracht door het ingewikkelde dogmatische leerstuk van de
Drie-eenheid. Daarin werden God, Jezus en de Heilige Geest als drie
personen voorgesteld die toch weer één waren. Het kwam mij over als
een wiskundige formule die niet mijn hart kon raken.
Eenmaal op de theologische faculteit van de Vrije Universiteit werd ik op
het spoor gezet door de betekenis van het woordje 'geest' als 'gezindheid'.
Iemand kan bijvoorbeeld het werk voortzetten in de geest (gezindheid)
van haar vader, of in de geest (gezindheid) van zijn moeder. Dat betekent
iets voortzetten in de lijn van het gedachtegoed van je vader of van je
moeder. In het geval van Jezus van zijn hémelse vader en moeder.
'Heilige' betekent dat het gaat om een ándere dan alledaagse geest, de
geest van God, die gezindheid van Jezus is.
Als - om het in oude kerkelijke taal te zeggen - de geest van Pinksteren
over ons wordt ‘uitgestort’, betekent het dat wij dingen doen en laten die
in de lijn van God liggen. En dat wij proberen te denken en te handelen
vanuit het gedachtegoed van Jezus. Dat ziet God graag. En daartoe helpt
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ons de Geest van God. Dat gebeurt nog steeds, maar in het bijzonder op
die allereerste pinksterdag. Pinksteren is het Feest van de Geest en de
kerk was geboren. Leerlingen van Jezus die plotseling bevlogen raakten
door de geest van God. Nu wij nog.
Hans Reedijk

Bevestiging van een nieuwe ambtsdrager.
Op zondag 19 mei vindt de bevestiging plaatst van een nieuwe
ambtsdrager.
De heer Jan Huisman uit Berkhout zal als belijdend lid van onze kerk
het ambt van diaken op zich gaan nemen.
De bevestiging vindt plaats in de kerk in Avenhorn in de gezamenlijke
dienst met onze kerkburen uit Zeevang en Oudendijk.

De kerkenraad van de PG Koggenland
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Overleden in onze kerkgemeente
Vanaf januari dit jaar hebben wij als kerkgemeente door overlijden
afscheid moeten nemen van
1 januari 2019

Mevrouw Marie Spaander-Groot

93 jaar

16 februari 2019

De heer Cornelis Gerrit Worp

bijna 93 jaar

23 februari 2019

Mevrouw Hanneke Bruyel

bijna 81 jaar

28 maart

2019 de heer Karel Hendrik Bakker

66 jaar

29 maart

2019 de heer Simon de Jongh

78 jaar

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

Het diepste verdriet
wordt zo dikwijls verzwegen.
Voor ’t diepste geluk
schieten woorden tekort.
Wij zijn met ons diepste
verlangen verlegen
waar ’t liefst bezit
slechts herinnering wordt.
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In herinnering: Karel Bakker
Op 28 maart 2019 is Karel Hendrik Bakker in Bobeldijk overleden.
Karel laat zijn vrouw Sandra achter, zijn kinderen Manuel en Ruben met
hun kinderen, zijn tweelingbroer Dirk met zijn gezin, zijn moeder, en
Erna de moeder van hun kinderen. In het knusse witte dijkhuisje aan de
Bobeldijk hebben Karel en Sandra hun leven gedeeld. Karel kwam mij
over als een zachtaardige en bescheiden man. Slechts vijf jaar heeft hun
relatie geduurd. Wat zij nog hadden gewild... aan liefde... aan het
ontdekken van elkaar... aan wandelen in de duinen... een jaar geleden
begon een hersentumor langzaam een einde te maken aan het leven van
Karel hetgeen een groot verdriet werd voor al zijn geliefden om hem
heen die met het gemis van Karel verder zullen moeten leven.
Zijn afscheidsdienst was op 3 april 2019 in de kerk van Berkhout. Dat
zijn gedachtenis tot zegen mag zijn, de herinnering tot een troost. Op het
bericht van zijn overlijden stond het gedichtje van Sandra te lezen:

Als een rots in je eigen branding bleef je staan,
Met geloof, hoop en liefde begaan,
En zei met goede moed 't komt goed',
En rustig verdween je uit ons bestaan.

ds. Hans Reedijk
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In memoriam Hanneke Bruyel
Op 23 februari jl. is Hanneke Bruyel van ons heengegaan. De laatste
periode van haar leven was door ziekte niet gemakkelijk; zij heeft die
ziekte met alle complicaties die erbij kwamen, dapper gedragen, waarbij
zij veel steun ontving van haar dochter en schoonzoon, en van een flink
aantal buren in Grosthuizen, alsook van gemeenteleden die haar in alles
terzijde stonden. Ook vanaf deze plaats willen wij deze vriendenkring
hartelijk dank betuigen voor alles wat zij voor Hanneke betekend hebben.
Hanneke werd geboren op 9 maart 1938 te Haarlem; het zou te ver
voeren als we hier haar achtergrond en levensweg zouden willen
uitdiepen; we kunnen slechts een enkel punt aanhalen. Haar vader was
musicus (pianist), haar moeder verpleegster; zij was afkomstig uit
Duitsland.
Aanvankelijk had Hanneke arts willen worden; Albert Schweitzer was
haar ideaal, haar voorbeeld. Het liep anders; zij ging Duits studeren en zo
is zij lerares geworden. Het mooist vond zij het onderwijs geven in de
literatuur.
Al op vrij jonge leeftijd werd Hanneke moeder van een dochtertje,
Carlien. Er brak voor haar een tijd aan met zorgen en moeiten; dan
vertelt Hanneke:
Toen gebeurde er een klein wonder. Op een vroege zondagochtend liep
ik in Amstelveen en daar zag ik opeens tegen een hele stralende hemel,
de zon kwam net op, een kerkje. Ik ben het beeld nooit vergeten.
Toch had ik niet het gevoel dat met deze nieuwe situatie mijn leven een
totaal nieuwe wending had gekregen. Er ontstond een behoefte naar meer
geestelijk inhoud. Een kleine aanleiding deed mij besluiten eens naar een
dienst van Ds. de Jong te gaan. Hij woonde vlak bij ons in de buurt, was
natuurlijk ook geen gewone dominee van een kerk. Hij was iets
bijzonders. De dienst was in zijn eigen huis waar een zaaltje was
gemaakt voor diensten en lezingen.
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Année Rinzes de Jong (geb. 1883) was ooit begonnen als predikant in de
Hervormde Kerk, later was hij voorganger van de Ned. Prot. Bond te
Bussum, daar trad hij uit en hij werd de leider van de Onafhankelijke
(later de Open) Religieuze Gemeenschap. Voor hem was het Johannesevangelie zeer fundamenteel; de laatste tien jaar van zijn leven heeft
Hanneke met haar dochter bij hem ingewoond, en daar was een
geestelijke herkenning, een geestelijke band. Toen Hanneke verhuisde
naar Grosthuizen, was er nog altijd een kring, bij haar thuis, waar men
banden beluisterde van ds De Jong. Daar kwamen o.a. ook ds Hero en
Elly Bos.
Toen ds De Jong in 1970 overleed, had Hanneke geen contact met een
kerk of gemeente. Totdat ds Bos op een keer zei: probeer het eens in
Avenhorn. Het was met Pasen 2002, toen Hanneke voor het eerst bij ons
in de dienst kwam; zij bleef komen; zij nam deel aan onze Johanneskring, zeker gedurende tien jaren.
Hanneke zei het vaak: wij mogen bouwen aan het Gebouw dat reikt tot in
het Eeuwige. Zo heeft zij veel mogen betekenen in onze gemeente, wij
gedenken haar in dankbaarheid.
Op 1 maart hebben wij in de kerk van Ursem stil gestaan bij haar leven,
zoals vanouds gezegd wordt: de gedachtenis van de rechtvaardige zij tot
zegen. Het thema van de preek was:‘De Verloren Zoon.’ De begrafenis
vond daarna in besloten kring plaats in Haarlem.
Op de kaart stond een klein gedicht van Guido Gezelle, dat A.R. de Jong
aanhaalde in zijn laatste preek, die hij hield enkele dagen voor zijn
sterven:
Met ‘t Kruis in top
zoo varen wij
door ’t wereldtij
ten hoogen Hemel op.
Zo mogen we vertrouwen dat Hanneke is opgenomen in die andere
dimensie, waar de grote harmonie is van het Al.
Ds Klaas D. Govers
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Vanuit de Diaconie
Opbrengsten van de gehouden collectes in februari en maart.

3 febr. Berkhout

€ 143,80

Water staat Bengalen aan de lippen.

10 febr.

Ursem

€ 32,25

Cathechesemateriaal voor JOP

17 febr.

Avenhorn

€ 40,90

Droogte overleven in Ethiopië.

24 febr.

Berkhout

€ 35,20

De Bijbel in Nederland

Ursem

€ 25,30

SOS in Yamoussoukro

3 mrt.
10 mrt.

Avenhorn € 98,70

17 mrt.

Berkhout

€ 31,22

Verlaat de gevangenis…en dan?

24 mrt.

Ursem

€ 23,25

Stop kinderarbeid in India.

31 mrt.

Avenhorn

€ 70,05

Buurtwerk van het Leger des Heils.

Stichting Vluchteling

Hartelijk dank voor uw gaven.
Gert van de Roest
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De nederlaag en de overwinning

- kort verhaal-

De nederlaag en de overwinning kwamen elkaar eens op straat tegen. Op
de schouders van de nederlaag lagen doden en gewonden. Op de
schouders van de overwinning lagen zware tanks en geweren. De
nederlaag was spaarzaam gekleed in lappen en vodden. De overwinning
was gekleed in wol en leer en op zijn borst schitterden goden medailles.
Ze raakten met elkaar in gesprek.
De nederlaag begon over haar lijden te praten en over haar zware last. De
overwinning daarentegen sloeg zich trots op de borst en liet zijn trofeeën
en zijn modernste wapens zien. Jaloers keek Vrouwe nederlaag naar Heer
overwinning.
Plotseling slaakten beiden een vreselijke schreeuw en stortten onder hun
zware last ineen.
Op de grond liggend sprak de nederlaag met medelijden over de
overwinning: ‘Arme stumper, een paar minuten geleden leek hij nog
meester van de wereld en nu ligt hij met al zijn pracht en praal in het
slijk.’
En de overwinning benijdde de nederlaag; ‘Zij is gelukkig, want ze is aan
smaad en leed gewend. Ze draagt haar lot gelaten, want ze is eraan
gewend. Maar ho kan ik weer omhoog komen? De herinnering aan mijn
verleden drukt e nog dieper in de ellende.’
Toen ze zo met zijn tweeën naast elkaar op de grond lagen, besloten ze
elkaar te helpen en noch jaloers te zijn noch medelijden te hebben, maar
samen uit het stof op te staan en zonder zware lasten vreedzaam met
elkaar hun weg te vervolgen. Maar voor ze op weg gingen, begroeven ze
hun doden en ook hun wapens.

Bronvermelding; Nieuwe Joodse Sprookje
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Uw gaven worden gevraagd voor

Zondag 5 mei: Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië. Op deze dag vieren wij
in grote dankbaarheid onze vrijheid. Op heel veel plekken in de wereld is
dit niet het geval. Zo lijden miljoenen mensen al jarenlang in Syrië onder
de burgeroorlog. Ook de kerken en gemeenten die zwaar getroffen zijn
proberen toch een helpende hand te bieden.

Zondag 12 mei: Op school het geloof ontdekken. JOP ondersteunt
kerken bij het opzetten, van school-en kerk-vieringen, om jongeren toch
wat meer vertrouwd te maken met het geloof.

Zondag 19 mei: Timon Thuis. Dichterbij hoop, herstel en
perspectief. Als mensen kunnen we niet leven zonder hoop. Daarom
kunnen relaties met anderen hoopgevend zijn. Vrijwilligers die zich
onvoorwaardelijk inzetten voor jongeren die met grote problemen
worstelen.

Zondag 26 mei: ORA helpt over de hele wereld met allerlei projecten,
zodat mensen zich zelf wat beter kunnen redden. Bvb. In Noord-Korea
mogen bewoners op max.100m2, groenten voor eigen gebruik
verbouwen. Daarom worden er groentezaden pakketten gedistribueerd.
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Zondag 2 juni: Bijbel verspreiding op het Chinese platteland. In de
Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen
taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen daar zijn er 40.000
christenen onder wie veel analfabeten.
Naast een alfabetiseringsprogramma wordt ook voor hen de bijbel uit het
Chinees vertaald,zodat zij in hun geloof maar ook in hun identiteit
gesteund worden. Het Nieuwe Testament is af en er wordt nu aan het O.T
gewerkt.

Zondag 16 juni: MAF piloten gaan tot het uiterste. “Wij zin geroepen
onze naaste lief te hebben en te dienen”. Dat gebeurt op allerlei
manieren. Door met mensen te bidden, maar ook met levensreddende
vluchten.

Zondag 23 juni: Vergeten vluchtelingen in Nigeria. Op deze zondag
na Wereldvluchtelingendag, staan we in het bijzonder stil bij Noordoost
Nigeria war nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht zijn
voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest. Ze
zijn bang en getraumatiseerd. Samen met de lokale kerken wordt
noodhulp verleend en gestimuleerd Moslims en Christenen te laten
samenwerken.

Zondag 30 juni: Het Bartimeusfonds helpt jonge blinde mensen een
weg te vinden door en in de maatschappij door middel van hulpmiddelen
zoals een speciale navigatieapp, maar ook door het aanschaffen van
duofietsen en tandems. Zo zijn er meerdere initiatieven, zoals meedoen
aan een circustheater met hun vertrouwde begeleider.
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Kerkdiensten in de Rustenburcht
dinsdag 7 mei
dinsdag 14 mei
dinsdag 21 mei
dinsdag 28 mei

Ad Groot
ds. Hans Reedijk
Tineke de Boer
Pastor Hans N.

dinsdag 4 juni
dinsdag 11 juni
dinsdag 18 juni
dinsdag 25 juni

Pastor Alvãro
Tineke de Boer
nog in te vullen
Andrea Loman

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.

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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Kerkdiensten in de Berkenhof
Woensdag 15 mei ds. Hans Reedijk
Woensdag 12 juni voorganger uit de
RK parochie.
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.

Nieuw ingekomenen
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente.
Mevrouw L.D. Hoogland - Bood in Zuidermeer
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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.

3 maart de heer C. Zegers in Ursem werd 85 jaar.
10 maart de heer A. Korver in Avenhorn werd eveneens 85 jaar.
17 maart mevr. N. Bruins -van Iterson kreeg de bloemen voor haar
91ste verjaardag.
24 maart gingen de bloemen naar mevr. T.G. Groot – Oudt voor
haar 75ste verjaardag.
31 maart werden er bloemen gebracht naar mevr. T. Schuijtemaker –
Zijp en mevr. A. Beemsterboer- Dirkmaat. Zij werden beiden 90 jaar.
7 april
14 april
21 april
28 april

de heer J. Naber in Berkhout. Hij werd 91 jaar.
mevr.. E.T. Peereboom – Slagter in Avenhorn werd 85 jaar.
de heer. H. Klos in Scharwoudevoor zijn 96ste verjaardag.
mevr. J.C. van Zanten -van den Ham in Avenhorn werd 91 jaar.
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Oecumenische Vesper Kwadijk
Zondag 12 mei 2019 om 16.30 uur
in het Kerkje van Kwadijk

Geborgen in de Stilte
Een vesper wordt meestal gehouden als het buiten begint te schemeren
en de wereld om je heen verstilt. Bedoeld als een moment van rust
tussen de week die voorbij is en de week die komt.
De vesper bestaat uit stilte en muziek, enkele liederen uit het
oecumenisch repertoire, een instrumentale bijdrage en een korte
overweging. Aansluitend gelegenheid voor ontmoeting.

Met medewerking van: Jeanne Valk, hobo
Peter van Voorst, orgel
Ds. Hans Reedijk

info: ds. Hans Reedijk
dominee@pknzeevangenoudendijk.nl
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4 mei -herdenkingen in onze gemeente
Op 4 mei gedenken wij alle oorlogsslachtoffers die gevallen zijn sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, tot
aan vandaag de dag.
Helaas is de wereld nooit zonder oorlog.

De gemeente organiseert herdenkingsbijeenkomsten, omdat het goed is
eens per jaar stil te staan bij wat nooit meer gebeuren mag.
Ook de kerken werken graag mee aan deze herdenkingen, omdat ook wij
inzien hoe belangrijk het is om stil te staan bij het lijden in de wereld.

Herdenking zaterdag 4 mei 2019 Berkhout

In de Berkhouter Kerk start om 19:15 uur een
herdenkingsbijeenkomst met burgemeester Franx.
Tegen 20:00 uur is de kranslegging bij het monument
voor de kerk.

Herdenking zaterdag 4 mei 2019 Spierdijk
Bij het gedenkteken bij de Parochie Kerk Sint Georgius
vindt om 19:45 uur een herdenkingsbijeenkomst met
kranslegging plaats.
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Herdenking zaterdag 4 mei 2019 Ursem

In de H. Bavokerk start om 18:30 uur een herdenkingsbijeenkomst met wethouder Caroline van de Pol, met
aansluitend om 19:20 uur de stille tocht langs de
monumenten in Ursem en tegen 20:00 uur de kranslegging op de Gerard Veldmanbrug.
In Berkhout en Ursem staat na de kranslegging een kopje koffie voor u
klaar. Bent u niet in de gelegenheid om bij de herdenkingsbijeenkomst
aanwezig te zijn, dan u kunt uiteraard ook besluiten aan te sluiten bij de
stille tocht of alleen bij de kranslegging om 20:00 uur aanwezig te zijn.
Eerbetoon in de lucht
Om 18.17 uur vliegt het 1077 Squadron van de Royal Airforces
Association ‘De Edambusters’ in formatie over het monument voor de
Geallieerde Vliegers aan het Westeinde in Berkhout. Om 18.18 uur vliegt
de formatie over het monument in Spierdijk. Dit als eerbetoon aan de
piloten die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven.
Organisatie: Gemeente Koggenland - Werkgroep 4 Meiherdenking
Wij staan graag samen
met u stil bij
de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog
en alle conflicten en
vredesmissies nadien.
Om hen en
om wat er is gebeurd,
nooit te vergeten
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EEN GLIMLACH

Ik liep over straat
en iemand zag mijn glimlach.
Toen zij op haar beurt glimlachte naar mij
besefte ik dat ik mijn glimlach aan haar had doorgegeven.

Ik heb over deze glimlach nagedacht
en besefte plots de waarde ervan.
Een glimlach van iemand
zou dus gerust de wereld rond kunnen gaan.

Als er dus een glimlach om je mond verschijnt
moedig hem dan aan.
Laat die glimlach uitgroeien
tot een daverende orkaan
en laat iedereen glimlachen.
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ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN
GAAN NAAR DE JARIGEN! Zij allen zijn 70+

Mei
5 mei mevr. J. E. van der Horst- Todd in Berkhout
7 mei mevr. J. Hilberts- Timmer in Scharwoude
10 mei de heer J Broertjes in Ursem
14 mei de heer J. de Weerd in Berkhout
15 mei de heer N.C.E. Bruynsteen in Avenhorn
16 mei mevr. J.J. Offringa- Kuiper in Scharwoude
16 mei de heer K. Vos in ,Berkhout
20 mei mevr. L.D. Hoogland - Bood in Zuidermeer
31mei mevr. B. van Doornum-de Baat in Ursem

Juni
10 juni
14 juni
16 juni
17 juni
27 juni

de heer K. de Reus in Ursem
mevr. A.G. Huisman- Helmig in Berkhout
de heer F.A. Boogaart in Berkhout
de heer H.E.C. Versluis in Ursem
mevr. C.G. Schouten- Blank in Avenhorn
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Gebed
Heer onze God, schepper van hemel en aarde,
wij zijn gewend om van alles aan U te vragen.
En meestal staan we niet stil bij wat we al gekregen hebben.
Het is zo gewoon dat we leven, dat er mensen zijn die van ons houden
en ons waarderen.
Dat we te eten hebben, dat we kunnen genieten van muziek
en dat er voor ons gezorgd wordt.
Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo gewoon
en zouden we zulke dingen best eens wat meer kunnen waarderen.
Daarom bedankt Heer, dat u altijd bij ons bent.
Bedankt voor die hele wereld, die u aan ons hebt gegeven.
Voor de toekomst die voor ons en onze kinderen open ligt.
Voor de kracht, die we op moeilijke momenten krijgen als het leven
ons tegen zit.
Voor het leven dat de moeite waard is om geleefd te worden.
En, we weten het wel: U laat ons niet in de steek.
U hebt beloofd dat U bij ons bent door uw Geest.
U hebt beloofd dat we iets van U zullen merken,
dat U om ons heen bent en ons troost en helpt….
Maar Heer we voelen ons vaak zo heel alleen.
We voelen ons verloren als we denken aan al die grote problemen,
die we als mensheid moeten oplossen.
Hoe krijgen we haat en geweld de wereld uit?
Hoe voorkomen we dat we vastlopen met het milieu?
God, U doet wat u belooft, geef dat we dat ontdekken.
Misschien kijken we wel niet goed genoeg om ons heen,
misschien is ons vertrouwen niet genoeg.
Geef ons oog voor mensen die in uw Geest leven en zo laten zien dat
U niet ver weg bent.
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Heer onze God, wij maken plannen voor de toekomst.
Wij sturen ons leven een bepaalde kant op.
Maar soms gebeuren er dingen die ons de macht over het stuur doen
verliezen.
Even staat alles stil en dan beseffen we dat het anders moet.
Dat er een nieuwe situatie is ontstaan en dat we niet meer op de oude
voet door kunnen.
Als we niet weten hoe het verder moet, wilt U dan wijzen waar we
heen kunnen en desnoods even het stuur van ons overnemen.
Geef ons het vertrouwen dat er altijd een weg is als u naast ons staat.
Daarom bidden wij U: Heer, raak ons aan met uw Geest.
Heer onze God, soms stelt dat geloof van ons niet zoveel voor.
Dan gebruiken we wel mooie woorden en hebben we het wel over
mooie idealen, maar er komt niets van dat alles terecht.
Soms bent U zover weg, dan merken we niets van U.
Dan bent U bijna uit onze gedachten verdwenen.
Zo leeg, zo weinig zeggend kan geloven soms zijn.
Maar het wordt anders als we maar even aangeraakt worden door
uw Geest.
Soms gebeurt dat en dan verandert alles.
Dan is het alsof uw Geest door ons heen stroomt.
Dan kunnen we bergen verzetten en dingen doen
die we ons nooit hadden kunnen voorstellen.
Daarom bidden wij U: Heer, raak ons aan met uw Geest. Amen.
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Programma: Vrijdag 24 mei 2019
10.30 uur Inloop en ontvangst door de Oecumenische Werkgroep
De Egmonden.
11.00 uur Welkom door pastoor Rudolf Scheltinga, voorzitter
Oecumenische werkgroep De Egmonden.
11.10 uur Oecumenische viering voorbereid door de
Oecumenische Werkgroep de Egmonden.
11.40 uur Welkom door de Kerngroep van het Oecumenische
Platform en toelichting op het programma.
11.45 uur Start van de wandeling langs de drie kerken in Egmond
aan Zee en presentaties.
12.45 uur Lunch.
13.30 uur Inleiding met enkele gedachten bij het thema
‘Oecumenische Viering: hier valt iets te beleven! door ds. Stefan
Bernhard, predikant Evangelische Broedergemeente NoordHolland/lid van de Kerngroep van het Oecumenische Platform
Noord-Holland.
13.50 uur Tijd voor het delen van verhalen en gesprek.
14.30 uur Afsluiting.
Informatie over het Oecumenisch Platform Noord-Holland.
Collecte ten behoeve van het werk van het Oecumenisch Platform
Noord-Holland.
15.00 uur Napraten.
15.30 uur Einde
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Werkbezoek De Egmonden
Oecumenische Viering: hier valt iets te beleven!
Vrijdag 24 mei 2019
11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur
Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5, Egmond aan Zee
Dit eerste werkbezoek van het Oecumenisch Platform Noord-Holland is
voorbereid met de Oecumenische Werkgroep de Egmonden. We staan
stil bij de betekenis van de oecumenische viering voor onszelf en de
bezoekers.
De oecumenische vieringen vormen het hart van de jaarlijkse agenda van
de lokale raden van kerken en oecumenische werkgroepen. Ook als de
slagkracht afneemt dan blijven de vieringen. De vieringen brengt mensen
samen op vaste tijden, zoals in januari de oecumenische viering voor de
eenheid van de christenen, in de Vastentijd en de Adventstijd, op
Wereldgebedsdag, in de Vredesweek of de Oogstdienst. Soms wordt een
oecumenische viering gehouden als onderdeel van een jaarmarkt of een
feestweek of bij ingrijpende gebeurtenissen.
Op de dag zelf gaan we samen vieren, maken we een wandeling langs de
kerken in Egmond aan Zee, zullen leden van de Oecumenische
werkgroep De Egmonden iets vertellen over hun ervaring met de
oecumenische viering en in de middag is er ruimte om goede
voorbeelden en ervaringen te delen.
Aanmelden kan via onze website:
https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact.
In de agenda vindt u het uitgebreide programma.
Kosten
Tijdens de bijeenkomst zal worden gecollecteerd.
Zorg daarom dat u contant geld op zak heeft.
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Kinderhoekje
Hemelvaartsdag wetenswaardigheden
Hemelvaartsdag valt dit jaar op donderdag 30 mei.
Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, tien dagen vóór Pinksteren.
Veel christenen zullen een kerkdienst of mis bezoeken.
Op Hemelvaartsdag wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus
Christus volgens dit geloof is opgevaren naar God, Zijn Vader in
de hemel. Negenendertig dagen na Zijn opstanding uit de dood. De
viering is onderdeel van de Paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als
de veertigste paasdag.
Hemelvaartsdag is in het Latijns: Ascensio Domini
In de volgende Europese landen is Hemelvaartsdag op donderdag een
officiële feestdag: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Portugal, Zweden en Zwitserland.
In Portugal wordt deze dag in de volksmond ‘Quinta-Feira da
Ascensão’ -Hemelvaartsdonderdag- genoemd in plaats van de officiële
benaming: ‘A Festa da Ascensão’ -het feest van de Hemelvaart-.
In andere landen, bijvoorbeeld Hongarije, Italië, Polen en Spanje, viert
men de Hemelvaart op de zondag zeven dagen voor Pinksteren.
Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur
's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou
de term ‘dauwtrappen’ vandaan komen. De dauw op het gras zou een
zuiverende werking hebben en zou terug te voeren zijn op een heidens
gebruik om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren.
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Pinksteren wetenswaardigheden.
Pinksteren valt dit jaar op zondag 9 en maandag 10 juni.
Pinksteren is een Christelijke feestdag.
Tijdens het Pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde
persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op
de apostelen en andere aanwezige gelovigen.
Pinkesteren is in de oude Griekse taal; Pentèkostè = vijftig
Het is daarmee de negenenveertigste dag ná paaszondag, of volgens een
andere definitie de vijftigste en tevens laatste dag ván Pasen.
Pinksteren wordt gevierd op de zevende zondag na Paaszondag. De tijd
vanaf de eerste maandag na Pinksteren heet ook wel groene tijd.
De maandag die volgt op Pinksteren –‘Pinkstermaandag of de tweede
Pinksterdag-‘ is een vrije dag in veel Europeselanden zoals
Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Liechtenstein,, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Cyprus, IJsland, Luxemburg, Monaco,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en Roemenië
Er hebben zich in de loop der tijd allerlei feesten en gebruiken gehecht
aan de dagen rond Pinksteren. Deze staan los van de kerkelijke
Pinksterviering en worden buiten gevierd. Voorbeelden zijn: kermissen,
schuttersfeesten,wedstrijden en voorjaarsfeesten en het bekende Pinkpop.
Pinksteren is tevens de laatste kerkelijke speciale dag tot aan november.
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Veertjes, veertjes, veertjes

verhaal

Tjip had op school het verhaal van Eva en de slang gehoord.
Toen hij tussen de middag aan tafel zat, zei hij: ‘Mam, ik vind het dom
van Eva om van die vrucht te eten. Dat zou ik nooit gedaan hebben,
hoor!’ Moeder glimlachte maar.
Na het eten zei ze: ‘Tjip, ik moet straks boodschappen doen, dus ik ben
er niet als je weer uit school komt. Je moet je maar even alleen
vermaken.’ Ze legde allerlei lekkers voor hem neer en ook een briefje.
‘Tjip, van alles mag je eten, maar blijf van die doos af die op tafel staat.
Tot straks, mamma.’
Tjip vond het niks erg, dat moeder er niet was. Hij zette zijn favoriete tvprogramma aan, at ondertussen een schaaltje chips en dronk een pakje
limonade. Toen het programma afgelopen was keek hij eens naar de
doos. ‘Wat zou er in zitten? Misschien wel van die grote bonbons.
Even kijken, heel voorzichtig.
Hij tilde het deksel een beetje op en … help! Er zaten allemaal
donsveertjes in. Die wipten er uit. De wind, die door het openstaande
raam naar binnen kwam, blies ze alle kanten uit.
Tjip probeerde ze te vangen en weer in de doos te stoppen, maar er
vlogen er steeds meer uit.
Zo vond moeder hem.
Tjip zei beschaamd: ‘Mam, nou ben ik net zo dom geweest als Eva, hè?’
Moeder lachte alleen maar. Ze was echt niet boos, want … Ze had dat
doosje daar expres neergezet om Tjip een les te leren.
Gebeurt dat jouw ook wel eens dat je soms doet wat eigenlijk niet mag?
Nee toch, dat overkomt jou vast niet, of toch…..misschien?
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AANBRAK
ALLEMAAL
ANDEREN
BEGONNEN
BIJEEN
BUITEN
DADEN
EIGEN
GALLILEERS
GEEST
GELUID
GEWELDIGE
GODS
GROTE
HEILIGE

HELE
HEMEL
HUIS
IEDER
JERUZALEM
JODEN
MANNEN
MENIGTE
ONDER
PINKSTERDAG
PLOTSELING
SAMEN
SPOTTEND
SPREKEN
TAAL

TEVEEL
TONGEN
VERBAASD
VERDEELDEN
VERTOONDEN
VERVULD
VERWONDERING
VOLKEN
VROME
VULDE
VUUR
WERDEN
WINDVLAAG
WOONACHTIG
ZICHZELF
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ZOETE

MIJN (ONZE) PERSOONSGEGEVENS ZIJN VERANDERD

Naam: …………………………………………………..
Oud adres: ………………………………………………
Nieuw adres: …………………………………………….
Wij kregen een zoon/dochter: …………………………..
Wij trouwden: ……………………………………………
Onze zoon/dochter vertrok uit de gemeente:
Mijn vader, moeder, echtgenoot, huisgenoot
is gestorven: ……………………………………………..

KOPIJ
voor het JULI en AUGUSTUS CONTACT 2019
vóór 19 JUNI
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
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