CONTACT
NOVEMBER en DECEMBER 2018

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
dhr. A. (Harry) van Doornum
Reigerlaan 45, Ursem
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

mw. M.M. (Margreeth) Hellenberg-van Zanten
Korteling 25, Midwoud
e-mail: mm.vanzanten@ziggo.nl

0229- 84 49 65

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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Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.
Ik bad voor wat moeilijk was;
ik wilde graag blij leven.
Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden,
toen voelde ik een groot verdriet;
mijn last was niet verdwenen!
‘Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer, wilt U niet verhoren
wat ik U vroeg in mijn gebed?”
Toen hoorde ik deze woorden;
“Ik wil je helpen, o, mijn kind;
je last mag je Mij geven.
Al je zorg neem Ik op Mij,
op heel je weg door ’t leven.
Doch, weet één ding, onthoud het goed’
jouw tobben zal niet baten.
Jouw lasten kan Ik dragen slechts
als jij ze los wilt laten.”

Naar het Engels van Betty Curti
vertaald door Corrie ten Boom.
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KERKDIENSTEN
November
4 nov. 10.00 uur

Berkhout

ds. Bart Seelemeijer
Gedachtenisdienst

11 nov. 10.00 uur
Avenhorn
ds. Bart Seelemeijer
gezamenlijke dienst met de gemeente Zeevang-Oudendijk
18 nov. 10.00 uur
25 nov. 10.00 uur

Berkhout
Ursem

ds. Bart Seelemeijer
ds. Henk van Olst

December
2 dec. 10.00 uur
9 dec. 10.00 uur

Oudendijk
Avenhorn

ds. Hans Reedijk
ds. Hanna Smit
Avondmaal

Ursem
Berkhout
Avenhorn
Berkhout

dhr. Kees van Lenten 3e Advent
dhr. Ton Heijboer
ds. Bart Seelemeijer Kerstnacht
ds. Henk van Olst
1e Kerstdag

Ursem

dhr. Kees van Lenten Oudjaar

16 dec.
23 dec.
24 dec.
25 dec.
30 dec.
31 dec.

10.00 uur
10.00 uur
21.30 uur
10.00 uur
geen dienst
19.00 uur

1e Advent
2e Advent

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 lege Pastorie.
Hoe U het ervaart weet ik niet, maar er wordt toch een leegte gevoeld na
de afscheidsdienst van dominee Oane Reitsma. 10 juni jl. voelt alsof het
gisteren was en toch is het alweer vier maanden geleden. Wat wel opvalt
is, dat we als Gemeente Koggenland gewoon door functioneren. Dit zal
vast komen doordat Ds. Reitsma een goed overdracht dossier had
gemaakt en daarnaast hanteren we als Kerkenraad een takenlijst zodat
iedereen weet wanneer de dingen – op tijd- uitgevoerd moeten worden.
Daarom de titel van dit stuk dat aangeeft dat er nog geen predikant
beroepen is om die –gevoelde- leegte op te vullen. In goed overleg met
onze consulent Ds. Nico Schroevers hebben we afgesproken dat we ook
zelf kijken hoe wij in de toekomst Protestante Gemeente willen zijn.
Vooral aan de hand van de vertaling van het vastgestelde beleidsplan.
Deze vraag willen we in de procedure meenemen om voor een nieuwe
predikant duidelijk te zijn. Deze procedure neemt meer tijd dan wij zelf
gedacht hadden. Zodra we een vervolg stap zetten in die procedure,
beleggen wij een gemeenteochtend na een Eredienst om u op de hoogte
te stellen.
Op 11 september jl. is er een kerkenraadsvergadering geweest en hier
wil ik u graag over berichten. Van een aantal onderwerpen vindt u
verder op in Contact een bijdrage. In dit verband wil ik noemen: de
voorbereiding van de Gedachtenisdienst op 4 november en de start van
actie Kerkbalans. Daarnaast vanuit de Oecumenische werkgroep: de
voorbereiding voor de Oogstdankdag en de Vespers.
Afgesproken is ook dat ondergetekende naar de ‘eerste Ringbijeenkomst’ zal gaan. Deze Ringbijeenkomsten komen in de plaats van
de oude Classis vergadering Hoorn-Enkhuizen. Er is nu ‘één Classis ‘ in
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Noord-Holland. Deze Ring bijeenkomst was op 9 oktober jl. en stond
geheel in het teken van zang. De deelnemers was gevraagd een lied uit te
kiezen wat ze graag zongen of waar ze een bepaalde herinnering aan
hadden. Bij de afsluiting van die avond werden een aantal van deze
liederen samen gezongen. Voor de volgende Ringvergadering komt een
ander thema. Bij deze Ringbijeenkomsten is het voor iedereen vrij om te
komen.
Zoals ik al eerder heb aangegeven zijn we in gesprek met een aantal
inwoners van Scharwoude om te kijken of wij de daar bestaande
begraafplaats over kunnen dragen. Deze inwoners hebben als
achtergrond de Belangengroep Scharwoude of Meerzicht.Deze keer zijn
de voorwaarden duidelijk op tafel gelegd. Dat wanneer het tot een
overdracht komt- waar die voorwaarden aan moeten voldoen. U moet
hier denken aan: stichtingsvorm, behoud karakter en tijdspad etc.
Wat ik u niet onthouden wil is ons teambuildings uitje. Eenmaal per jaar,
zo rond begin november is er een gezamenlijk bijeenkomen met de
partners. Deze keer gingen wij wat terug in de tijd, namelijk naar het
Speelgoedmuseum in Avenhorn.
Bij het schrijven dit stukje, zo rond half oktober met nog ruim 20 graden
in de zon, kan ik mij niet voorstellen dat we over twee maanden al
midden in de kerst tijd zitten. Toch zal de buiten temperatuur naar
beneden moeten anders raakt de natuur van slag.
Wim van Hilten

7

Groet’n oet Twente
Beste Koggenlanders,
Met een onvervalste ‘Zomer-van Klaveren’ aan de muur van onze
woonkamer (als ware het een Rembrandt), en luisterend naar de sublieme
muziek van Heinrich Schütz, even een bericht uit het verre Oosten.
Omdat door veel drukte in mijn nieuwe gemeente de tijd vliegt, lijkt ons
afscheid van Koggenland op 8 juni alweer tijden geleden. En
tegelijkertijd ligt het nog zo vers in het geheugen! Wat een bijzondere
dag – nogmaals dank daarvoor, namens ons beiden!! Wat ons bijblijft is
de zegen die het koor, samengesteld uit leden van twee buurgemeentes,
ons toezong. Daarmee zijn wij zeer gezegend uit Ursem vertrokken.
Een predikant draagt de herinneringen en ervaringen op zijn eerste
werkplek zijn hele werkzame leven mee. Daar was het immers waar hij
zijn eerste echte kerkelijke ervaring opdeed en ambtelijke verantwoordelijkheid droeg: pastoraal, bestuurlijk. Dankbaar kijk ik terug
op 4 jaar en 4 maanden in jullie midden. De pastorale contacten met
velen van u draag ik in mijn hart mee en blijven mij bij.
In die vier jaar tijd is Koggenland kleiner geworden èn gegroeid. Het
ledenaantal daalt gestaag, maar wat hebben wij hard gewerkt! En wat zijn
wij gegroeid. Gegroeid in kerkelijke presentie in de dorpen. Gegroeid in
een gelovige visie op kerkzijn in deze tijd. Liturgisch gegroeid en qua
bestuursklimaat gegroeid. Gegroeid naar samenwerking met de buren en
oecumenisch gegroeid.
Nogmaals dank ik iedereen – niemand uitgezonderd – met wie ik die vier
jaren gewerkt heb. Ook degenen met wie het soms moeilijk was om tot
een gezamenlijke visie te komen. De inzet van iedereen voor de opbouw
van de Kerk van Jezus Christus was hartverwarmend om te zien.
En nu zijn wij in Twente. Wij wonen in Enschede-Zuid, 2 kilometer van
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de Duitse grens af. Wij genieten van het Twentse landschap, dat om de
hoek is, en van de Twentse gemoedelijkheid. Daarbij moeten we wel de
aantekening maken dat Enschede als universiteits- en voormalige
textielstad altijd veel mensen van buiten heeft getrokken, dus zo
‘Twents’ is Enschede nu ook weer niet. Een gemêleerde samenstelling
van de bevolking, en dat maakt de stad bruisend.
Het werk in de kerk is een vreugde. We bedienen met 4 collega’s een
gemeente met ruim 5100 leden (terwijl ik er in Koggenland een 280
achterliet). Even andere koek dus! Niet zozeer qua kerkenwerk, want
hetzij in Westfriesland, hetzij in Twente: overal proberen ambtsdragers
en (andere) vrijwilligers de kerk naar onze opdracht gaande te houden in
onze 21ste eeuw. Met vallen en opstaan. In al onze menselijkheid.
Wij hebben hier de mankracht om de kerk het gehele jaar door iedere
werkdag open te hebben van 10 tot 16 uur. Dat trekt – altijd weer
verrassend – mensen uit de stad aan. Mensen met behoefte aan een
praatje. Of de ‘vaste’ bewoners: maandag een mannenkoffiegroep,
dinsdag de tuingroep, donderdag oudere mensen uit wijk Zuid,
enzovoorts. Dat maakt de kerk een levendig geheel, zes dagen per week
en niet alleen op zondag. De activiteiten die wij hebben heten:
Noabermaaltijd (tweemaal per maand kunnen 60 mensen voor €.2,-samen eten), Broodje Bezinning, Netwerkcafé voor jongeren, Kerk op
schoot voor peuters en hun (groot)ouders, Jeugdkerk, Zomerzin,
Meditatief wandelen, en wat niet al. Verder draaien wij als predikanten
mee in gespreksgroepen en kerkdiensten in vijf verzorgingshuizen en het
Oecumenisch Citypastoraat en verlenen wij diensten aan de
Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Daarnaast is er het
reguliere predikantswerk van pastoraat, bestuur en beleid, toerusting,
eredienst. Naast de zondagochtenddienst hebben we in de avond
regelmatige ‘Credo-vieringen’, Taizévieringen en Zing-inn’s. Een
bezoekje waard is de website: www.pgenschede.nl .
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Overzichtelijk is het niet altijd. Het is veel. Maar het samen kunnen delen
met collega’s Ellen, Jaco en Hanneke is fijn.
Ik zou nog veel kunnen vertellen, maar de samenvatting is: wij hebben
het goed hier, na een gloeiend hete zomer (ook op onze verhuisdag!! –
gezwoegd, gezwoegd…), en dragen dankbare herinnering aan iedereen in
Koggenland voor altijd mee.
Dat het jullie allen goed mag gaan, en wij zien elkaar zeker een enkele
keer terug, heb ik met de preekvoorziener afgesproken. Zoals ze hier
zeggen: GOOD GOAN!!
ds. Oane Reitsma en Hyun-Ah Kim
Kalkerlanden 33
7542 WH ENSCHEDE
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Van de Diaconie
Opbrengsten van de collectes

12 augustus

Avenhorn

€ 37,60

Vluchtelingenwerk Nederland

19 augustus

Ursem

€ 39,50

Zending over de grenzen voor
voedselpakketten.

26 augustus

Berkhout

€ 28,30

De Bijbel in 200 talen.

Avenhorn

€ 42,45

Steun voor de pioniersplekken
in Nederland.

€ 43,55

Inspirerende activiteiten voor
elke jeugdgroep bij JOP.

€ 38,20

Generaties voor vrede, Kerk in
actie en PAX.

2 september

9 september Ursem

16 september Avenhorn

23 september

Berkhout € 46,70
Versterk de kerk in het
Midden-Oosten. Voor drinkwater, voedsel en onderwijs.

30 september Ursem

€ 24,20

Hartelijk dank voor uw gaven.
Gert van de Roest
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ORA ondersteunt vijf
bakkerijen in Noord-Korea.

Deze zondag gedenken wij onze overledenen.
Het is geen herdenking, maar een gedachtenis.
Het verschil tussen een herdenking en een gedachtenis is,
dat de herinnering levend is en levend blijft,
een levend verleden.
Dat de betekenis van iemand blijft,
dat je verbondenheid met hem of haar niet ophoudt,
ook al gaat het leven door en krijgt het leven een nieuwe invulling,
ontstaan er nieuwe verbintenissen.
Maar dat gaat niet zonder wie je geworden bent,
door wie je hebt verloren.

Sla uw armen om mij heen
Heer, sla uw armen éven om mij heen,
ik ben verdrietig, mateloos alleen,
want die ik lief had, die ging van mij heen.
Ik smeek U: wilt U naar mij luisteren Heer,
ik zie geen uitweg en mijn hart doet zeer,
wie ik liefhad hoort mij niet meer.
Zie in uw liefde mij erbarmend aan,
ik heb niemand waar ik heen kan gaan
want wie ik liefhad is hier ver vandaan.
Heer, geef mij alstublieft een beetje licht,
donker is de nacht en loodzwaar zijn gewicht,
die ik zo liefhad sloot zijn ogen dicht.
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Gedachteniszondag 4 november
Op 4 november, meteen de eerste zondag na het verschijnen van dit blad,
hebben wij onze jaarlijkse gedachtenisdienst, waarbij we overledenen uit
het afgelopen jaar gedenken.
Dit jaar noemen wij de namen van mensen die lid waren van onze
gemeente of op een andere manier met de gemeente verbonden waren.
Ds. Bart Seelemeijer zal in deze dienst voorgaan.
In het afgelopen jaar zijn overleden:
6 november 2017

Oepke Jelte Eelke Offringa

77 jaar

24 november 2017

Mariska Bruynsteen – Kummer 73 jaar

25 november 2017

Adrianus Dijkshoorn

11 december 2017

Marjan Koole – Bakker

27 februari 2018

Marie Nellie de Reus- Willig 84 jaar

17 maart 2018

Jan Claij

27 mei 2018

Jan Blokker 93 jaar

5 juli 2018

87 jaar
58 jaar

91 jaar

Anna Aafje Klaij – Schouten

13

97 jaar

Uw gaven worden gevraagd voor

Zondag 4 november: Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië.
Zij hebben als minderheid te lijden onder vooroordelen over hun
specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie brengt inheemse
en niet –inheemse bevolkingsgroepen dichter bij elkaar.
Zondag 11 november: Deze zondag collecteren we voor het
“Straatjournaal”. Deze krant is opgezet om dak- en thuislozen een kans te
bieden om een eigen inkomen te verwerven en daardoor structuur, gevoel
van eigenwaarde en sociale contacten te herwinnen.
Zondag 18 november: Perspectief voor (ex)gedetineerden. Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf soms weer opnieuw de fout
ingaan. De organisatie Exodus helpt hen hierbij op weg.
Zondag 25 november: Help kansarme jongeren aan hun droombaan,
door hen te steunen, zodat zij in staat zijn hun opleiding hiervoor te doen.
Tegenwoordig hebben ze apparatuur en kleding nodig waar thuis de
financiën niet voor zijn.
Zondag 9 december: In Amuru (Noord-Oeganda) is dringend hulp
nodig voor vrouwen en hun pasgeboren baby’s. Moeders en baby’s
sterven hier heel veel doordat er een tekort aan alles is. Ook in 95% van
de ziekenhuizen zijn geen medische materialen en is geen stromend
water.
14

Zondag 16 december: Weeskinderen in Oekraïne. Veel kinderen met
gedragsproblemen worden opgevangen in staatsinternaten, bijvoorbeeld
in het stadje Vynnyky. Hier waren eten en medische zorg slecht en het
personeel onverschillig naar de kinderen toe. Dankzij het project School
van onze Dromen krijgt het personeel trainingen en is het gebouw veilig
en schoon.
Zondag 23 december: Kinderen op de vlucht in Myanmar. Ruim
honderdduizend Kachin vluchten weg vanwege gevechten tussen leger
en rebellen. Als christelijke minderheid worden hun dorpen in brand
gestoken. Ondersteuning als voedsel en medicatie zijn hard nodig.
Eerste Kerstdag 25 december: De Syrische bevolking lijdt al zeven
jaar onder een extreem gewelddadige oorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs
zijn het land ontvlucht naar Libanon. Hier worden locale kerken
ondersteunt met alles waar behoefte aan is.
Oudjaar 31 december: “Verhip” daagt je uit “je leven te spelen.” Voor
mensen waarbij contact via taal en rede niet meer vanzelfsprekend is,
heeft Verhip en programma ontwikkeld, Maar ook voor andere groeperingen spelen zij op een clowneske respectvolle manier en brengen zij
vrolijkheid.
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Kerkdiensten in de Rustenburcht
dinsdag 6 november
dinsdag 13 november
dinsdag 20 november
dinsdag 25 november
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

Pastor Alvaro
ds. Hans Reedijk
dhr. Ad Groot
mw. Andrea Loman

2 december Voorgangers voor december zijn nog niet bekend.
9 december
16 december
23 december
30 december

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 14 november ds. Hans Reedijk
Woensdag 19 december pastor Nico Knol
Kerstviering.
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.

Kleine dingen

Geef wat minder om je plannen,
leef wat meer in het moment.
Want de toekomst, die komt zeker,
ook als je er niet aan denkt.
Wees niet bang voor wat gaat komen,
het is angst, die zorgen schept.
"Later" is en blijft onzeker,
wees maar blij met dit moment.

Jildou Bakker
17

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.

2 september: Mevr. A. J. Versluis –Reedijk in Rustenburg werd 75 jaar.
9 september: Mevr. M.W.Veldhuisen – Buijs in De Goorn werd 85 jaar.
16 september: De heer W. Peereboom in Spierdijk werd 90 jaar.
23 september: Mevr. A. Kater –Kat in Berkhout werd 95 jaar.
30 september: Mevr. M.G.A. van Loon- van Hilten in Hoorn, 80 jaar.
7 oktober was er een gezamenlijke dienst in Oudendijk
14 oktober was er een gezamenlijke viering in Spierdijk
21 oktober: Mevr. G. Piet -van Noord, Berkhout voor haar 75sverjaardag.
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Inmiddels wordt er al weer druk gewerkt aan de voorbereidingen voor
de Actie Kerkbalans 2019. Toch willen wij u de voorlopige resultaten
van het lopende jaar 2018 niet onthouden.
Zoals als eerder vermeld is, is er een bedrag van € 16.350,- toegezegd.
Inmiddels is hier € 13.950,- van ontvangen. We hebben dus nog € 2500,te gaan.
In de komende maanden zal dit toch wel gaan lukken? We rekenen op u.
Vanuit het college van kerkrentmeesters kan ook vermeld worden dat
door de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland
(SBKG) een meerjaren onderhoudsplan opgesteld is voor de twee
kerkgebouwen die onze gemeente nog in bezit heeft. Afgelopen weken is
dit plan door de Rijksdienst voor het Cultureelerfgoed goedgekeurd. Dit
betekent dat van de te maken onkosten 40 % gesubsidieerd wordt door de
overheid. Dit onderhoudsplan zal de komende 6 jaar in fasen uitgevoerd
worden en zal de nodige bedrijvigheid van ons college vragen en de
nodige kosten met zich meebrengen. U kunt er op rekenen dat we de
komende jaren voor dit doel zeker een beroep op uw vrijgevigheid zullen
doen.
Het is niet alleen een noodzaak dat onze gebouwen in goede conditie
blijven maar ze zijn het ook waard.
Het college van kerkrentmeesters
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Geluksblaadje

Ik wens, dat u uw verjaardag kunt vieren, omdat er mensen zijn die van u
houden, die u dingen willen schenken, niet uit sociale verplichting, maar
omdat ze u een prachtmens vinden.
Ik hoop dat u ook dankbaar kunt zijn en van uzelf kunt houden, een
complimentje kunt accepteren en complimentjes kunt uitdelen die
welgemeend zijn.
Een heel grote verjaardagstaart wens ik u toe en veel kaarten. Het was
een goede dag toen u op de wereld kwam en het maakt een groot verschil
dat u bestaat. Er zijn zoveel mensen die alleen u kunt bereiken met troost
en een vriendelijk woord.
O ja, ik wens het allermeest dat u het grootste Geschenk van de wereld
leert kennen, dat is geen ding, maar een Kind.
ZO LIEF HEEFT GOD JOU GEHAD, DAT HIJ ZIJN ZOON JEZUS GAF.
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ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN
GAAN NAAR DE JARIGEN! Zij allen zijn 70+:
1 november
2 november
9 november
17 november
24 november
25 november
25 november
27 november
29 november
30 november

Dhr. A.J. Schouten, AVENHORN
Mevr. J. Broertjes – Kroes, URSEM
Dhr. D. Schuijtemaker, AVENHORN
Dhr. P.C. Groot, buitenland
Dhr. A. Helder, BERKHOUT
Dhr. D. de Haas, BERKHOUT
Dhr. C.P. den Otter, BERKHOUT
Mevr. C. Worp – Naber, AVENHORN
Mevr. H. Smit - van der Veer, BERKHOUT
Dhr. W. van der Ploeg, AVENHORN

7 december
9 december
12 december
13december
16 december
16 december
18 december
20 december
21 december
24 december
25 december
27 december
29 december
29 december
30 december
31 december

Mevr. A. van der Roest - van den Broek, DE GOORN
Dhr. C.H. Piet, BERKHOUT
Dhr. M.T. Meerveld, BERKHOUT
Mevr. E. Kramer – Bakker, AVENHORN
Mevr. A.C. Perlee – Wever, AVENHORN
Mevr. J.F.M. Admiraal – Haksteen, URSEM
Dhr. N.A. Braas, BERKHOUT
Mevr. A. Gazan - van de Velde, URSEM
Dhr. P.G. Aaij, URSEM
Dhr. P.R. Kramer, AVENHORN
Mevr. M. Blokker – Bakker, BERKHOUT
Mevr. J.A. Jonkers, ZUIDERMEER
Dhr. H. Goote , BERKHOUT
Dhr. A.A. Hoffman, SPIERDIJK
Dhr. T.R.P. Bijlsma, AVENHORN
Mevr. A. Druijf, DE GOORN
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Pastoraat in Koggenland
Pastoraat is misschien wel de meest centrale zaak van de kerk: omzien
naar elkaar. Zorg verlenen op de moeilijker momenten in het leven.
Luisteren, aandacht geven. Zieken bezoeken, mensen bemoedigen, een
hart onder de riem steken. Eventueel bidden, zegenen en doden begraven.
Pastoraat komt van het woord ‘pastor’- herder.
Want Jezus was de Goede Herder, die omkeek naar alle honderd
schapen, ook naar die ene die was weggelopen.
Het is een misvatting dat alleen een predikant alleen de ‘pastor’ is van de
gemeente. Pastoraat is een opdracht voor de gemeente als geheel. De
predikant kan daar wel leidend in zijn, maar heeft omgekeerd ook zijn
ouderlingen, pastorale bezoekgroep en alle gemeenteleden nodig om het
pastorale werk vorm te geven. Een gemeente kan dit niet uitbesteden aan
een predikant. Het is een taak die de hele gemeente moet vervullen.
Vooral in West-Friesland staan de mensen soms wat huiverig, of in ieder
geval op grotere afstand van de kerk. Dat mag. Daar is niks op tegen.
Wel is het belangrijk om te weten dat de kerk er is voor iedereen binnen
of buiten de actieve groep. Voorwaarde is dan wel dat u uw zorgen deelt.
Anders weet ‘de kerk’ er niet altijd van!
Kortom, de opdracht is: oren en ogen open, het hele jaar door. Met elkaar
delen ( desnoods in vertrouwen!) waar iets aan de hand is.
Wilt u een keer bezoek van de predikant of van iemand van de kerk?
Of kent u iemand in uw omgeving die aandacht nodig heeft?
Geef het dan gewoon door! Het hele jaar door in de hele gemeente!
U kunt hiervoor contact opnemen met Joke Admiraal- Haksteen,
Alie van den Bosch- Ramp, Hermien Weissenbach-Tuls of
Greet Hoffman-Weijtze. Zie hiervoor pagina 2.
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Het platteland en de dominé
De toekomst van de N.H. Kerk in ons gewest.
Kopie van een Krantenknipsel (januari 1944) van Bea N. Otjes
De nestor van de Westfriesche
predikanten, ds. Hendrik Buiskool
van Grosthuizen, heeft zijn ambt
neergelegd. Niet omdat zijn
gezondheid hem er toe noopte of dat
hij het werk moe was, allerminst,
want wie de stoere figuur met den
karakteristieken kop, waarin de
oogen
onder
de
borstelige
wenkbrauwen nog glinsteren, ziet,
die weet wel beter.
Maar ds. Buiskool werd zeventig
jaar en derhalve moest hij zijn emeritaat aanvragen.
Een Noordhollander van geboorte is ds. Buiskool niet, hij is een
boerenzoon uit het Groninger dorp Beerta, maar in den loop der jaren is
deze predikant één geworden met het volk uit deze streek.
Ds. Buiskool heeft een zeer druk leven achter den rug; reeds eerder is in
dit blad een numerieke opsomming gegeven van de verschillende
gemeenten waar hij gestaan heeft. O.a. was hij negen jaar te Paramaribo
(West-Indië). Voorts stond hij te Den Helder, ging in 1922 naar
Schagerbrug, vandaar in 1926 naar Frederiksoord om in 1928 naar
Grosthuizen te komen.
In zeer korten tijd zat hij toen in besturen van allerlei vereenigingen.
Sinds 1931 was hij praeses van de classis Hoorn, praetor van den ring
Hoorn, bestuurslid van “Avondlicht”, terwijl hij veelal de classicale
diaconale conferenties leidde.
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Door zijn pastorale werk, door zijn functies in vereenigingen op kerkelijk
en ander gebied, heeft hij de Noordhollanders leeren kennen in al hun
deugden en ondeugden als geen ander. Maar ook, omdat hij zoo’n
karaktervol mensch is, die steeds eerlijk en vol overtuiging ‘het Woord
heeft gediend – en er ook naar geleefd – kan van ds. Buiskool getuigd
worden, dat hij geworden is tot een predikant naar der Noordhollanders
hart.
En van welken anderen dominé kan dit ook gezegd worden?
’t Was dezer dagen dat wij een praatje maakten met den ouden pastor en
hem zijn meening vroegen over het protestantisme te plattenlande.
“ ‘t Is werkelijk droevig gesteld geweest met kerk en kerkgang in NoordHolland,” zoo verklaarde ds. Buiskool eerlijk, “het leek wel of de
Hervormde Gemeenten ten doode waren opgeschreven. Behoudens de
goede uitzonderingen toonden vele lidmaten niet meer de minste
interesse voor het kerkelijk leven. De kinderen werden niet meer
gedoopt, de huwelijken niet ingezegend….”
“En hoe verklaart U dien teruggang, dominé?”
“Deels door het aangeboren materialisme van de menschen hier, waaraan
door de predikanten van de zoogenaamde “moderne richting” – ik spreek
hier van zoo’n veertig, vijftig jaar terug – feitelijk voedsel gegeven werd,
en ten tweede was de verwijdering, welke tusschen diverse kerkeraden en
den zoogenaamden “Raad van Beheer” ontstond, oorzaak, dat een groot
aantal gemeenten zonder Dienaar des Woords bleven, waardoor, zooals
begrijpelijk is, het kerkelijk verband steeds losser raakte.
Gelukkig is de betreffende kwestie in de meeste gevallen nu opgelost,
waartoe ik als bemiddelaar tusschen den Raad van Beheer en de
weigerachtige gemeenten mijn steentje heb bijgedragen. Bovendien
hebben we verschillende kleine gemeenten kunnen combineeren, zoals in
W-Friesland Venhuizen met Hem, Ooster- en Wester-Blokker met
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Schellinkhout, Hoogkarspel met Lutjebroek, Andijk Oost en West met
Wervershoof”.
“En nu kunnen we weer een verbetering constateren!”
“Ja, gelukkig wel, van de diverse jonge predikanten, die hier zijn
gekomen, pakken velen hun taak goed aan. Het is een feit van belang, dat
ze, zoals één hunner mij schreef: “open, vol verwachting en begrip zijn
voor de nieuwe dingen, welke in de kerk die ons lief is gebeuren!” En
nieuwe dingen gebeuren er! Het materialistische “modernisme” heeft
afgedaan en met vreugde zie ik hoe de jonge predikanten met de nieuwe
strooming meegaan. Op jeugdwerk moeten ze zich toeleggen, de
jongeren probeeren te binden, maar ook het huisbezoek is zeer
belangrijk. En daarom is ’t wel jammer, dat de gecombineerde
gemeenten zoo geweldig uitgestrekt zijn. Er is een enorm arbeidsveld
voor de predikanten op het platteland, er moet geploegd en gezaaid
worden, maar ik twijfel er niet aan of bij gestagen arbeid zal de Ned.
Hervormde Kerk weer de plaats krijgen in het leven der gemeentenaren,
die haar toekomt: in het middelpunt. “Dat hoop ik nog eens te beleven!”
Ds Buiskool is van 1928 tot 1943 predikant geweest in Grosthuizen.
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Respecteren
Respecteren, waar horen wij dat nu niet in onze samenleving? En toch is
er vrijwel geen probleem dat niet met geduld en respect opgelost kan
worden... evenals de verwezenlijking van elke droom niet zonder geduld
kan.
De angst om egoïsme en individualisme kan leiden tot onderbelichting
van deze nuancering. Of is het liefhebben van jezelf geen ‘nuancering’
maar net zo goed een opdracht? Jezelf liefhebben!
Maar wat houdt ‘je naaste liefhebben’ eigenlijk in? Best veel eigenlijk.
‘Dat God in jou gelooft is zelfs een voorwaarde om je medemens lief te
hebben. Want – zonder egoïstisch te willen zijn – het gaat niet alleen om
de ander’. Mattheüs 22:39 Heb uw naaste lief als uzelf’ leest men
letterlijk dan word je geacht evenveel van de ander te houden als van
jezelf. Je moet eerst jezelf liefhebben om te kunnen bevatten wat dat
inhoudt.
Voor mensen die Christelijk zijn opgevoed is dit een bekend ‘gebod’.
Maar ook voor niet-gelovigen is het een bekende frase.
Dat je je naaste meer moet liefhebben ‘als jezelf’ is niet onbelangrijk.
En dat is weer zo’n verstandige tekst uit de bijbel. Want met de
psychologische kennis van vandaag weten we: zonder een gezond
positief zelfbeeld kun je ook niet positief staan tegenover andere mensen.
Dat is de psychologie van de zelfaanvaarding: het vinden van evenwicht
en het waarderen van jezelf. Van daaruit kun je echt iets voor een ander
doen en betekenen.
In iemand geloven heeft voor mij alles te maken met gehoord en gezien
worden. Een belangrijk thema in de bijbel en tegelijkertijd een heel
belangrijk thema in ons dagelijks leven. Niet gehoord of gezien worden
doet een mens scheefgroeien. Niet gekend zijn in wie je van binnen bent
is pijnlijk en misschien zelfs met een verwoestende ervaring. Als wij om
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ons heen kijken naar de jeugd, naar hun problematiek, naar zelfdoding.
Het zal je kind, kleinkind of bekende maar zijn. Soms groeit een mens
scheef aan vreselijke omstandigheden: in een oorlogssituatie, door
misbruik, als niet gewenst kind in een disfunctioneel gezin en soms
groeit een mens scheef bij goedbedoelende ouders die de aard of de
geaardheid van hun kind niet begrijpen. Of ouders projecteren al hun
hoop en verwachting in het kind: ‘Kees moet later de zaak overnemen’,
maar Kees wil eigenlijk balletdanser worden en hij voelt zich
doodongelukkig in de zaak. Dat doet van alles met het zelfbeeld van een
mens, maar ook – denk ik – met het beeld dat hij of zij heeft van de
werkelijkheid heeft.
Zelfwaardering en zelfacceptatie houden in dat je jezelf als persoon
aanvaardt met al je positieve en negatieve eigenschappen. De normen en
waarden van de samenleving om je heen, je opvoeding, de waarden die je
jezelf toekent, allemaal bepalen ze hoe je jezelf ziet en beoordeelt. Het
gaat erom – los van al die waarden jezelf te aanvaarden en tevreden te
zijn met wie je bent en wat je hebt.
Hans van Kampen
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11 november, wat weten we erover…..
Sint-Maarten is een feest dat elk jaar op 11 november gevierd wordt in
Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk en in delen van Duitsland. Elke
streek kent zijn eigen gebruiken. Vaste traditie is dat kinderen met
lampionnen langs de deuren gaan en liedjes zingen waarna ze beloond
worden met snoepgoed. Andere tradities zijn het ontsteken van
vreugdevuren en het organiseren van optochten
De teksten van de liedjes zijn in de loop van de tijd veranderd, de
uitgeholde pompoen is vervangen door een papieren lampion en het
kaarsje door een elektrisch lichtje. Het is allemaal wat moderner,
maar de traditie leeft nog steeds. Zij vieren daarmee de feestdag van
Martinus van Tours, een Romeinse soldaat die door zijn gulle giften
nu als Sint-Maarten herinnerd wordt.
Maarten van Tours
Maarten van Tours werd in 316 geboren als zoon van Romeinse ouders
in het Hongaarse Savaria. In het begin van zijn tienerjaren sloot Maarten
zich aan bij het Romeinse leger, waarna hij op 15-jarige leeftijd naar
Gallië trok. De legende gaat dat toen hij bij de stadspoorten van de
Franse stad Amiens aankwam hij daar een bedelaar aantrof. Maarten had
medelijden met de bedelaar en schonk hem de helft van zijn mantel.
Deze bedelaar zou echter de belichaming van Jezus zijn en hebben
gezegd: ‘Ik was naakt en gij hebt mij gekleed’.
Het leven van een heilige
Na deze openbaring bekeerde Maarten zich tot het christendom, waarna
hij zich richtte op een religieuze carrière. Maarten leefde een tijd als
kluizenaar en werkte als duiveluitdrijver. Hij stichtte in Pointiers het
eerste Franse klooster. In 371 werd hij verkozen tot de bisschop van
Tours. Op 8 november 397 stierf hij in Candes. Na zijn dood werd hij op
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steeds grotere schaal vereerd. In de Middeleeuwen was hij een zeer
populaire heilige.
Oorsprong Sint-Maartenviering
De oorsprong van het Sint-Maartenfeest kan echter niet per definitie in
verering van Maarten van Tours gevonden worden. Er zijn namelijk
meerdere theorieën over de oorsprong van het feest en de tradities die
daarbij horen. Van oudsher moest op 11 november de oogst binnen zijn
en het vee op stal staan. Ter ere hiervan werden er ganzen geslacht en
grote vuren gemaakt. Dit zou terug slaan op een Germaans winterfeest
ter ere van de Germaanse oppergod Wodan. Bij dit feest werden er vuren
rondgedragen en offers gebracht om het land en het vee vruchtbaarder te
maken. De kerk zou dit gebruik hebben overgenomen om zo het
vertrouwen van de niet-christelijke bevolking te winnen.
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EEN WITTE KERST

door Godfried Bomans

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren.
Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de
rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een
van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog
aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over
drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit.
Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in
een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te
komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met
een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen."
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar
warm aan.
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is."
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens
was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een
stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel
ellende in de wereld.
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En
daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid
van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet
je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er
gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht,
verstoord weer op zijn bord.
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"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn
servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij
vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was
namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik
zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan
en toen werd de een door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op
Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij sloeg de deur
hard achter zich dicht.
Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de
tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets
gebeurd, maar ik weet niet wat."
Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag
hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast
zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer
te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was,
zoals gezegd, een witte Kerst.
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in
zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het
gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die dingen
kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in
jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en
zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.
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Vredeswens: Beter samenleven
“ Klaas, ik wilde je eigenlijk dit zeggen: we hebben nog zoveel met
onszelf te doen, dat we aan haar tegenover onze zogenaamde vijanden
nog niet eens toe zouden moeten komen. We zijn onderling nog vijand
genoeg. En ik ben er ook niet klaar mee wanneer ik zeg, dat er onder
onze eigen mensen ook beulen en slechte elementen zijn. Ik geloof
eigenlijk helemaal niet in wat men noemt ‘slechte mensen’.
Ik zou die man in zijn angsten willen bereiken. Ik zou de bron van die
angst willen opsporen bij hem, ik zou een drijfjacht op hem willen
houden en hem drijven naar z’n eigen innerlijke terreinen. Het is het
enige wat we kunnen doen, Klaas, in deze tijd….
Het is het enige en het enige. Klaas, ik zie geen andere uitweg, dat ieder
van ons inkeert in zichzelf en in zichzelf uitroeit en vernietigt al datgene
waarvoor hij meent anderen te moeten vernietigen. En laten we ervan
doordrongen zijn, dat ieder atoompje haat dat wij aan deze wereld
toevoegen, haar onherbergzamer maakt dan ze al is.
Bron: Etty Hillesum, een Joodse vrouw is bekend vanwege haar
dagboeken die ze tussen maart 1941 en oktober 1942 heeft bijgehouden.
Het Etty Hillesum Centrum in Deventer is gevestigd in de eerste
synagoge van Deventer en een bezoek waard.
Archeologisch en historisch museum, Roggestraat 3

32

Lied van de goede tijding

Melodie; Roept uit naar alle stranden.

Vertel aan alle volken,
vertolk in ieder land,
dat God de mensen lief heeft,
Hij reikt aan elk de hand.
Breng overal ter wereld
de waarheid aan het licht;
God heeft zijn Zoon gezonden
die ware vrede sticht.
Als minste van de mensen
geboren in een stal,
is Hij het die de hemel
op aarde brengen zal.
Hij schenkt de zondaar gratie
en doet de arme recht,
Hij heelt die was gebroken,
bevrijdt die was geknecht.
Hij roept niet op de straten
en schreeuwt niet op het plein,
Hij noodt ons aan zijn tafel,
deelt met ons brood en wijn.
Vermoeiden en verdrukten,
bij Hem is ruimte en rust,
Hij schenkt u levend water,
kom, drink naar hartelust.
Bronvermelding; Wij hebben de zon, van Jaap Zijlstra.
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Kinderhoekje

Kerstverhaal

Stille nacht, tovernacht
kerstverhaal over ware vriendschap

Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de
mensen die nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de
haard. De tafel was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was
kerstnacht. Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn
rug was gebogen en hij liep maar voort door de sneeuw en de kou,
zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem.
Riton had geen familie en geen thuis.
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op.
Zonder achterom te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes
voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard hangen. Toch
was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan.
Waar kwam hij vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster.
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. “Ben je
verdwaald? Dan kunnen we beter bij elkaar blijven.” De hond keek hem
aan. Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk
brood uit zijn rugzak en sneed het in tweeën. “Hier!” zei hij met een
glimlach. “Het is een mager maaltje voor een avond als deze, maar meer
heb ik niet.”
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel
mooi had gevonden. Daarna floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds
luider en luider, steeds kouder en kouder.
“Kom,” zei Riton. Hij zette de kraag
van zijn oude, versleten winterjas op.
“Laten we schuilen in die hut.”
Ze zaten daar een hele poos,
lekker warm in het stro.
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Toen klonk er opeens een stem: “Schrik niet en luister. Ik ben geen hond.
Ik ben een tovenaar.”
“Jij? Een tovenaar?” zei de oude man verbaasd.
“Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die
goed voor me zou zijn wilde belonen,” zei de tovenaar. “En jij bent de
enige die goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je liefste wens
vervullen. Vertel me wat die wens is.”
“Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig,” zei Riton. “Maar ik heb
altijd al een hond gewild.”
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij
dat hij graag de beste vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf
voorgoed zijn toverkracht op.
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te
trekken. En zijn vriend, de hond, volgde hem.

Kerstbomen op een rij. Een gezellig knip en kleurwerkje.
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Heer Jezus,
U bent onze Herder
Roep ons bij onze naam zodat wij U volgen.
Blijf ons roepen, ook al vervaagt uw stem
omdat wij soms te veel afstand van U nemen.
Blijf ons zoeken als wij verdwalen en onze eigen weg gaan.
Leer ons om te zorgen voor elkaar,
respect te hebben voor de medemens
zodat wij allemaal in vrede kunnen leven.
Amen
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Kerstpuzzel

Wie of wat hoort er bij?

Jozef en ………………………
Zij reisden met een…………………waarop Maria kon zitten om uit te
rusten omdat zij………………………………..
Zij gingen naar de plaats………………....omdat er een volkstelling was.
Er was geen plaats in de herberg maar wel in een……………………..
Het kindje Jezus lag niet in een wieg maar in een…………………….,
En het werd geboren in de………………nacht.
Welke dieren stonden er in de stal? …………………….
De herders waren met de………………….op het veld.
De engelen zongen het lied………………………
Er straalde een ……………………………..boven de stal.
De koning waar de drie koningen gingen vragen waar de Koning van de
mensen was geboren heette…………………..
De namen van de Drie Koningen zijn .................................................
………………………………………………………………………
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NIEUWJAARSBRUNCH

KOMT U OOK?

Zondag 6 januari 2019 is er na afloop van de kerkdienst in Avenhorn
een Nieuwjaarsbrunch en hopen wij als kerkenraad dat u 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 als kerkburen
samen het nieuwe jaar in te gaan.
Predikant is die ochtend ds. Hans Reedijk.

Als u zich aan wil melden dan graag een berichtje voor 24 december a.s.
naar:
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.n
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Het verleden zijn herinneringen,
de toekomst kan je niet voorspellen.

Vrienden zijn net als sterren.
Je kunt ze niet altijd zien
maar ze zijn er wel.
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KOPIJ voor
het JANUARI en FEBRUARI CONTACT 2019
vóór 19 DECEMBER 2018
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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