CONTACT
SEPTEMBER en OKTOBER 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 aandacht rondom
overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf
contact opnemen met de predikant. Bij diens afwezigheid kunt u
contact zoeken met de scriba of met het wijkpastoraat.
ds. J. J. (Hans) Reedijk
0299 - 78 04 82
e-mail: predikant@pg-koggenland.nl

Scriba
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder
Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem
e-mail: scriba@pg-koggenland.nl

06-47 26 49 66

Ouderlingen
URSEM:

mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen
072-50 21 360
Noorddijkerweg 86,
e-mail: waadmiraal@hetnet.nl
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 contactpersoon in Berkhout
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

072-50 21 805

0229-50 52 39

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren
Rietsikkel 22, De Goorn
e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com

0229- 54 08 23
06-40 28 96 31

dhr. J.C. ( Jan) Huisman
Gouwlamp 14, Berkhout
e-mail: janenannekehuisman@gmail.com

0229-55 34 32

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

072-50 21 805

Bankrekeningnummer NL18 RABO 0307 6328 06 ten name van
Protestantse Gemeente Koggenland.
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen.
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl
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Een arme rijke.
Er kwam eens een rijke Chassid bij de beroemde rabbi van Tolna.
De rabbi had een lang gesprek met hem.
Later kwam er een arme Chassid, die door de rabbi al na een
paar minuten werd weggestuurd. De arme voelde zich benadeeld
en beklaagde zich erover bij rabbi dat die voor de rijke Chassidim
veel tijd had, maar arme mensen meteen wegstuurde.
Voor de rabbi zouden alle Joden toch gelijk moeten zijn.
Zeker antwoordde de rabbi. ‘maar dat zit zo ‘bij jou weet ik dat je
een arm mens bent, jou hoef ik niet lange tijd uit te vragen.
Maar die ander denkt dat hij rijk is, en ik moest uren met hem praten
om erachter te komen dat hij in werkelijkheid een arme kerel is.’
Uit nieuwe Joodse Sprookjes.
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KERKDIENSTEN

September
1 september 10.00 uur
8 september 10.00 uur

Ursem
Berkhout

ds. Rien Erkelens
de heer Kees van Lenten

15 september 10.00 uur Avenhorn
ds. Hans Reedijk
Opening seizoen: Startzondag
Samen met onze buurgemeente Zeevang en Oudendijk
22 september 10.00 uur
29 september 10.00 uur
Oktober
6 oktober

Berkhout
Ursem

de heer Ton Heijboer
ds. Henk van Olst

10.00 uur Kwadijk
ds. Hans Reedijk ~
~ naar onze buurgemeente Zeevang en Oudendijk

13 oktober

10.00 uur

De Goorn

pastor Nico Knol en
ds. Hans Reedijk
Oogstdankdag in de RK. kerk

20 oktober
27 oktober

10.00 uur
10.00 uur

Berkhout
Ursem

ds. Bart Seelemeijer
ds. Henk van Olst

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
Je hoeft geen Amsterdammer te zijn om te weten waar de Geinlijn ligt.
Voor wie het niet weet... de Geinlijn is metrolijn 54 die Amsterdam
Centraal met de wijk Gein in Zuidoost verbindt. Maar díe Geinlijn
bedoel ik niet. Misschien kunnen ouderen zich de geinlijn van Max
Tailleur herinneren. Die geinlijn was in de jaren '60 een telefoonnummer
dat je kon draaien (dat ging vroeger zo) waarna je een Amsterdamse mop
kon horen, verteld door Max Tailleur. Deze Jood was in de Tweede
Wereldoorlog een groot deel van zijn familie in concentratiekampen
verloren. Met zijn gein wilde hij zijn verdriet met humor dempen.
Het Jiddische woord gein is afgeleid van het Hebreeuwse woord genade.
Humor ligt dus dicht tegen de betekenis van genade aan. Bij genade denk
ik niet eerst aan de orthodox dogmatische betekenis van genade in de
laatmiddeleeuwse kerk waarbij de mens bij God in het krijt staat. Bij
genade denk ik aan het prachtige verrassende dat je onverwacht komt
toevallen. Zoals een bos bloemen heel je huiskamer in een ander licht
kan zetten. Hoe een regenboom na een flinke donderwolk je plotseling
boven jezelf kan uittillen. Of het uitwisselen van een begrijpende blik
waardoor je je heel sterk met iemand verbonden voelt.
In het Nieuwe Testament horen we Jezus nergens lachen maar huilen
doet hij twee keer. Eén keer bij het graf van zijn vriend Lazarus. De
ándere keer wanneer hij voor de poort van Jeruzalem staat en ontdaan is
over hoe hij de stad aantreft. Over die plek, waar Jezus, volgens de
traditie heeft staan huilen over Jeruzalem, werd een kerkje gebouwd.
Dóminus Flévit heet dat kerkje. Latijn voor: ‘de Heer weende’. De kerk
heeft de vorm van een traan. Het is een klein kerkje omdat men niet
graag aan een huilende Jezus wil worden herinnerd. Want, wat moeten
wij met de tranen van een ander?
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Wanneer Jezus onderweg is naar zijn dood op Golgotha, ziet hij zijn
vrienden niet meer. Zij zijn intussen allemaal afgehaakt. Zelfs Simon
Petrus, waarop Jezus de christelijke kerk heeft gebouwd, is nergens meer
te bekennen. Jezus ontmoet wel twee onbekenden op zijn weg: Simon
van Cyrene, helpt Jezus zijn kruis te dragen. En Veronica biedt Jezus een
doek aan om het zweet van zijn gezicht te wissen. Zomaar twee
toevallige genadevolle ontmoetingen die je lasten verlichten en je tranen
drogen, al is het maar voor een moment. Dat voor een ander te kunnen
betekenen, brengt de humaniteit onder ons mensen.

DIALOOG - OUDE VRAGEN, NIEUWE ANTWOORDEN

Dit najaar start een gezamenlijke gespreksgroep Koggenland, Zeevang en
Oudendijk.
Het is bedoeld voor wie vragen heeft bij oude geloofswaarheden. Voor
wie op zoek is naar nieuwe antwoorden op oude geloofsvragen. Vragen
zoals: Bestaat God? Is God dezelfde als Allah? Wat zijn engelen? Is de
mens goed of slecht? Kan Jezus over het water lopen? Is er een hemel?
Per bijeenkomst behandelen we twee geloofsonderwerpen vanuit
theologisch en spiritueel perspectief. Dat vraagt om onze reactie. Daarom
ontvangt ieder een boekje met lege bladzijden. Daarin kan je je eigen
gedachten schrijven, bijvoorbeeld ter voorbereiding.
Kosten voor het boekje en de kopieën ter voorbereiding: € 10,Ieder kan zich opgeven:
mail: predikant@pg-koggenland.nl óf
dominee@pknzeevangenoudendijk.nl of telefoon: 0299 78 04 82
Graag voorkeur aangeven: dinsdag, woensdag of donderdag, in de avond
of ochtend.
Hartelijke groet, Hans Reedijk
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Een terugblik op 21 juli 2019 in Oudendijk.
Na een aantal dagen van wind en regen zelfs met
onweer gepaard, voorspelden de weermannen voor
zondag 21 juli een mooie zomerse dag.
En dat was het. De weergoden waren met ons.

Met een kleine 60 mensen waren de
buurgemeenten P.G.Koggenland en
Zeevang en Oudendijk bijeen tijdens een
zomerdienst in de kerk van Oudendijk.
Mw. Loes Wijers ging voor in de dienst
en gaf ons de nieuwe uitleg van www.
“ Wees Wijs met de Wijsheid ”.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
doet ons voor wat liefde doet.
lied 849. Vers 1

Organist was de heer Jan Stens.
Na de dienst kon er buiten koffie of thee gedronken worden.
In de kerk zou men de ruimte direct omtoveren tot expositieruimte.
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Met eenmaal de koffie op tafel werd de BBQ aangezet. Maar voor we
daarvan konden genieten werd er gezellig bijgepraat en leek het op één
grote familie bijeenkomst. Kelen werden natgehouden met een wijntje,
een biertje, kannen water met ijsblokjes of fris terwijl de hoofden
gekoeld werden door de parasols.

Nadat de BBQmasters de eerste hamburgers en shaslickstokjes gaar
hadden kon de inwendige mens gesterkt worden. Met een heerlijke eier-,
vis-, en vleessalade, wit en bruin stokbrood en diverse sauzen op de
lange tafel was er niets om over te klagen. Er werd dan ook besloten om
dit volgend jaar te herhalen. Het was een geweldige gezellige zondag.
Mensen van Zeevang en Oudendijk,
Hartelijk dank voor alle goede zorgen en de gastvrijheid.
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Troost
Troost bestaat niet in een vloed van woorden.
Troost is als een milde zalf op een diepe wond.
Troost is als een onverwachte oase in een
grote woestijn
die je weer doet geloven in het leven.

Troost is als een zachte hand op je hoofd
die je tot rust brengt.
Troost is als een zacht gelaat vlakbij
van iemand die je tranen begrijpt,
die luistert naar je gemarteld hart.
Die bij je blijft in je angsten en je vertwijfeling.
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Overleden in onze kerkgemeente.
Op 12 augustus jl. hebben wij als kerkgemeente door overlijden afscheid
moeten nemen van de heer Ruud Weissenbach, echtgenoot van onze
ouderling Hermien Weissenbach-Tuls.
Tijdens de afscheidsviering op vrijdag 15 augustus jl. ging de heer Kees
van Lenten voor in de dienst in een volle Berkhouterkerk. We hebben
mogen horen dat er veel mooie herinneringen zijn om over Ruud te
blijven praten met elkaar. Ruud was een veelzijdige man met vele
talenten die helaas veel te vroeg afscheid heeft moeten nemen van allen
die hem zo verschrikkelijk dierbaar waren.
Wij wensen Hermien, dochter Naomi en Douwe, zoon Joost en Bianca ,
de kleinkinderen en familie veel steun en sterkte toe om dit verlies een
goede plek te kunnen geven.

Iemand die onmisbaar is
mag niet ziek worden.
Iemand die onmisbaar is
wordt ziek.

De mens is harder dan ijzer
sterker dan staal
en kwetsbaarder dan een roos.

Namens het pastoraat, Greet Hoffman-Weijtze
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Vanuit de Diaconie
Opbrengsten van de gehouden collectes in juni en juli

Zondag 2 juni
Berkhout
Bijbel verspreiding op het Chinese platteland.

€. 35, 75

Zondag 16 juni Avenhorn
MAF piloten gaan tot het uiterste.

€. 46,93

Zondag 23 juni Ursem
Vergeten vluchtelingen in Nigeria.

€. 18,90

Zondag 30 juni Berkhout
het Bartimeusfonds helpt jonge blinde mensen

€. 39,20

Zondag 7 juli
Ursem
Vakantiepret voor kinderen in armoede.

€. 36,65

Zondag 14 juli Avenhorn
Hospitaalboot in het Amazonegebied.

€. 142,80

Zondag 28 juli Ursem
Nationaal Fonds Kinderhulp.

€. 41,05

Hartelijk dank voor uw gaven.
Gert van de Roest
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Verder nieuws vanuit de Diaconie
De Diaconie is na de bevestiging van de heer Jan Huisman weer mooi
met een drietal mensen wat voor een goede bestuurlijke zaak
noodzakelijk en wenselijk is.
Uit ons drietal heeft mevrouw Ria Zomer- van Klaveren het voorzitterschap op zich genomen.
Ook is de jaarrekening over 2018 weer samengesteld, wat wederom
met een positief resultaat is af gesloten.
Mooi om te melden is dat de Diaconie over 2018 weer heel veel goede
doelen heeft kunnen helpen met financiële ondersteuning zowel
plaatselijk, regionaal en wereldwijd.
De jaarrekening is in te zien na overleg met de penningmeester, of op de
website.
Namens de Diaconie,
Ria Zomer -van Klaveren, voorzitter
Gert. van der Roest , penningmeester
Jan Huisman, lid

Is omzien naar elkaar
Wie gaat er mee naar Weesp………………
om gezamenlijk kleding te sorteren in Weesp voor vluchtelingenhulp.
De tijd is: van 10 uur ’s morgens tot 14.30 uur net als we dat gedaan
hebben in 2018.
De datum is: maandag 7 oktober 2019. Voor de lunch wordt gezorgd.
Wij horen graag spoedig van U.
Opgeven bij Coen van der Kamp voor Zeevang en Oudendijk
bij Gert van de Roest voor de PG Koggenland.
e-mail: adaengert@gmail.com
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Nieuws van de Kerkrentmeester
Een blik terug en in de toekomst.
Terug van heerlijke vakantie wacht er altijd een flinke hoeveelheid werk
op afhandeling zoals het bijwerken van de administratie, het in gang
zetten van onderhoudswerkzaamheden voor onze kerkgebouwen in
Avenhorn en Ursem, gesprekken met aannemer en schilder enz.. Oh ja,
de orgels in Ursem en Avenhorn zijn inmiddels ook gestemd en de
jaarlijkse controle c.q. onderhoudsbeurt voor de verwarming en
bliksemafleiders zijn ook gepasseerd.
Inmiddels hebt u ook kennis kunnen maken met de handzame
collectezakken tijdens onze diensten. Bij goed bezochte kerkdiensten
werden de historische hengelzakken toch wat ongemakkelijk.
Bij al deze werkzaamheden komen natuurlijk ook de bijdragen voor de
lopende Aktie Kerkbalans 2019 voorbij. Ik kan u meedelen dat een totaal
bedrag van € 15.230,- toegezegd is. Ontvangen is inmiddels een bedrag
van € 12.632,-. De laatste € 2500,- zullen toch zeker in de komende
maanden ontvangen worden?
Inmiddels komen de mededelingen rond de Aktie Kerkbalans 2020
alweer binnen. U ziet het: de arbeidscyclus zet zich gewoon voort. We
gaan ons weer bezinnen hoe de folder voor deze actie eruit moet gaan
zien en hoe we onze gemeenteleden, ja ù, weer bewust kunnen maken
om ook financieel bij te dragen om het werk in onze gemeente mogelijk
te maken. Ik durf zelfs de vraag bij u neer te leggen wie van u mee wil
werken om samen de komende actie 2020 gestalte geven.
Ik zie uw reactie met spanning tegemoet.
Tot slot benaderen we u deze maand met de vraag om bij te dragen aan
de actie Solidariteitskas. Waarschijnlijk vraagt u zich al jaren af waar
deze actie voor staat. Kort gezegd blijft de helft van uw bijdrage in onze
14

eigen gemeente, dus € 5,- en de andere € 5,- wordt afgedragen aan het
fonds Solidariteitskas die dient om noodlijdende kerkelijke gemeenten in
Nederland te ondersteunen.
Namens het “College” van kerkrentmeester(s)
H. van Doornum ,
via e-mail: info@pg-koggenland.nl

Huwelijksinzegening
Bij de Kerkenraad is het verzoek binnengekomen
voor de bevestiging en inzegening van het
kerkelijk huwelijk van
de heer Coen la Grouw en mevrouw Petra Heij
in Ursem op 13 september 2019.
Deze kerkelijke huwelijksvoltrekking zal plaats vinden om 15.00 uur
in de Protestantse kerk, Kerkpad 4 te Ursem en wordt geleid door
ds. Hans Reedijk.
Op de zondagochtenden voorafgaande het huwelijk zal tijdens de
kerkdiensten dit als mededeling aan de Gemeente worden voorgelegd.
Greet Hoffman-Weijtze, namens de kerkenraad
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Zingen met elkaar
Hoe gezellig kan het zijn en wat is de bedoeling van de opzet:
Met mensen die graag zingen in de tussenliggende periodes dat we niet
officieel met de cantorij oefenen voor speciale diensten willen we gaan
zingen met elkaar. Er is mij ter ore gekomen, dat mensen die niet bij
koren aangesloten zijn dit wel missen. Daarom wil ik gaan proberen om
in ieder geval één keer per maand bij elkaar te komen.
Gewoon eenvoudige liederen uit het Liedboek die niet zo bekend zijn. Er
kunnen ook liederen ingebracht worden. Er hebben zich al heel
wat mensen aangemeld.

Wanneer:
Donderdag 5 september a.s.
Donderdag 26 september
Tijd:
9.30 uur
Waar:
Bij mij thuis aan de Rietsikkel 22 in De Goorn
Men kan zich opgeven bij: Ria Zomer -van Klaveren.
Telefoon:. 06-40 28 96 31 of
via e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com

Ria Zomer -van Klaveren
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Gezamenlijke startzondag
Op zondag 15 september wordt voor het eerst de startzondag
gezamenlijk gehouden met onze geliefde buurgemeente. Na de wat
kortere kerkdienst en het koffiedrinken gaan we met het thema
‘VERBINDEN’ aan de slag.
Het programma wordt bedacht door Kees van Lenten, Joke Admiraal en
Hans Reedijk.
We zien u graag in de kerk van Avenhorn, aanvang 10.00 uur.
Ds. Hans Reedijk

Concert " Vrede, Vrijheid en Vreugde "
Het Wogmeers Vocaal Ensemble gaat nogmaals het
‘Vrede Vrijheid en Vriendschap’ uitvoeren i.v.m. de Vredesweek.
Plaats: in de Bavokerk in Ursem.
Tijd: Vrijdag 20 september om 20.00 uur
Het concert staat onder leiding van Thom ten Harkel en op het
orgel speelt Hans Weenink,
Bij de uitgang wordt een deurcollecte gehouden.

Wij hopen dat veel mensen uit onze kerkgemeente komen luisteren.
Ria Zomer- van Klaveren
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Uw gaven worden gevraagd voor

Zondag 1 september: Proef de kerk. Kerkproeverij is een actie, waarop
één zondag per jaar, gemeenteleden heel gericht buren, vrienden,
kennissen en collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen.
Om eens te ‘proeven’ aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk
ondersteunt en daar is deze collecte voor.

Zondag 8 september: Amref flying doctors. Cynthia Oningói, is een
jonge Massai-vrouw, die jarenlang probeerde de traditionele besnijdenis
te ontlopen. Maar alleen thuis, drongen 7 vrouwen haar huis in en is ze
alsnog besneden. Ze heeft lichamelijk en geestelijk veel pijn geleden. Ze
wilde geen slachtoffer zijn, maar zet zich nu in voor een alternatief
ritueel waar ze kennis meemaakte via de flying doctors en andere
meisjes goede voorlichting geeft.

Zondag 15 september:Versterk de kerk in het Midden-Oosten.
In Syrië, dat gebukt gaat onder de langslepende oorlog, zijn er toch weer
plekken die heroverd zijn op IS, waar mensen toch weer terugkeren.
Mede dankzij de ondersteuning van Kerk in Actie wordt er gewerkt aan
wederopbouw,vakopleidingen,.leningen en traumaverwerking.
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Zondag 22 september: Als vrede ver te zoeken is. Het Bijbelse woord
voor vrede, Sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid.
Als Protestantse Kerk willen werken aan die vrede door praktische hulp
of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door
vredesprojecten in oorlogsgebieden te ondersteunen en onrecht aan de
kaak te stellen. PAX en Kerk in Actie werken hierin samen.

Zondag 29 september: Voedselpakketten voor ondervoede kinderen.
In Bolivia staan hulpverleners paraat om zoveel mogelijk hongerige en
zieke kinderen te helpen. Meer kinderen moeten snel aan het
voedselprogramma programma mee kunnen doen. Help hen verder.

Zondag 20 oktober: SOS Kinderdorpen: In de regio Cacheu, GuineeBissau, wordt gewerkt aan een familieversterkend- programma, waar 100
kwetsbare families, met 400 kinderen [0-14jaar] die daar opgroeien en
toegang krijgen tot onderwijs en andere voorzieningen. Daarnaast gaan
ze 50 kinderen[15-18] uit deze families opleiden en ondersteunen om
hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Zondag 27 oktober: Nederlands Albert Schweitzerfonds verstrekt
start subsidies aan kleinschalige en lokale gezondheidsprojecten in SubSahara Afrika. In 7 landen zijn 28 projecten en worden 49.500 mensen
bereikt.
Het
gaat
om
schoon
drinkwater
en
sanitaire
voorzieningen,medische zorg, vrouw en gezondheid,kwetsbare groepen
en moeder en kind projecten. Zij kunnen onze hulp goed gebruiken.
.
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Kerkdiensten in de Rustenburcht
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

3 september
10 september
17 september
24 september

mw. Greet Koning
ds. Hans Reedijk
mw. Andrea Loman
pastor Hans N.

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober

pastor Alvãro
ds. Hans Reedijk
dhr. Ad Groot
mw. Tineke de Boer?
pastor Hans Nieuwkamp

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 11 september ds. Hans Reedijk
Woensdag 09 oktober

ds. Hans Reedijk

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

Nieuw ingekomenen

We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente.
De heer H.J.C. Duthler in Berkhout
De heer M.J. Zijp in Berkhout
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Broodkruimels voor het leven
Omdat het leven uniek is bestaat er slechts één mogelijkheid om
de dingen te doen die we willen doen………
Droom wat je wilt dromen,
ga daarheen waar je naar toe wil gaan en
probeer te zijn wie je wil zijn.
Er is slechts één leven voor ieder van ons, ‘een eigen leven.’

Vergeet nooit die persoon die je het positieve
liet zien toen je het niet meer zag zitten.
Een mooie toekomst zal altijd afhangen van de
noodzaak om het verleden te vergeten.
Leef je leven volop, haal alles uit het leven
zodat je altijd kunt lachen ondanks er soms tranen zijn.

Vertrouw niet op schijn, die is vaak bedrieglijk,
let niet teveel op rijkdom, die kan snel verdwijnen,
kijk niet naar mooie gezichten die snel vergaan
maar kijk naar de goede harten die altijd blijven bestaan.
Wees de zon voor je medemens,
het leven zal zoveel mooier zijn.
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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.

7 juli Mevrouw I. van de Hoek in Ursem ter bemoediging.
14 juli De heer P. Slooten in De Goorn voor zijn 94ste verjaardag.
21 juli Mevrouw R. Leeflang voor een goed herstel.
28 juli Mevrouw C.P. van der Ploeg-Koelemeij in Avenhorn werd 75 jr.
11 aug. De heer Ruud Meerveld, als dank voor alle hulp in de kerk.
25 aug. Mw. B. Pijlman tot steun en bemoediging.
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Humor & Verdriet

Geluksblaadje
Het straalt van je af. Jij houdt van plezier maken en genieten.
Overal zie je de humor van in.
Het is geen goeie dag geweest als je niet hebt gelachen.
Soms verberg je je wel eens achter dat masker van vrolijkheid.
Dan heb je pijn van binnen, maar die overschreeuw je.
Maar kwets nooit anderen, dat je niet lacht ten koste van iemand.
Ik wens je alle schaterlachjes, glimlachjes, dijenkletsers en gillers
van de wereld.
Ik wens je fijne humor en woordspelingen, veel gezellige avonden
met familie, kennissen en vrienden, maar ook veel liefde en
respect voor de medemens.
En als je dan thuisgekomen je dag overdenkt, dan wens ik dat je
onder ogen durft te zien waar het werkelijk om draait in de wereld.
Het allermeest wens ik, dat je een vriend Jezus wilt zijn.

HUMOR IS EEN LACH EN EEN TRAAN.
GOD SCHIEP BEIDE.
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ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN GAAN NAAR DE
JARIGEN!

Zij allen zijn 70+

September
1 september
2 september
5 september
8 september
8 september
9 september
11 september
13 september
13 september
25 september
26 september

Mevr. M. Seuren-Mol in AVENHORN
Mevr. J.C. Schmalgemeijer in BERKHOUT
Mevr. A.J. Versluis – Reedijk in URSEM
Mevr. M.W. Veldhuisen – Buijs in DE GOORN
Dhr. J. Bronder in AVENHORN
Dhr. J. Jonker in AVENHORN
Dhr. P.J. Koeman in BERKHOUT
Mevr. N.T. Knol-Kalverboer in BOBELDIJK
Dhr. G. van der Roest in DE GOORN
Dhr. C.J.M. Stoop in URSEM
Mevr. J. Braas- Boot in BERKHOUT

Oktober
1 oktober
2 oktober
7 oktober
7 oktober
9 oktober
10 oktober
13 oktober
15 oktober
22 oktober

Dhr. E.A.J. van Roode in BERKHOUT
Mevr. M.G.A. van Loon - van Hilten in HOORN
Mevr. G. Piet - van Noord in BERKHOUT
Dhr. A. van Doornum in URSEM
Mevr. C. Bom – Vet in URSEM
Dhr. W. Bom in URSEM
Mevr. C.M. Groot – Staal in AVENHORN
Mevr. A.P. Dijkshoorn – Vreugdenhil in SCHARWOUDE
Mevr. P.G. Marinissen in DE GOORN

25

Postzegels en prentbriefkaarten voor de zending
Tijdens de vakantieperiode kan het zomaar zijn dat u een mooie kaart
in de bus krijgt van familie of kennissen die aan u denken.
Veelal verdwijnt zo’n kaart met postzegel na verloop van tijd in een la
of erger nog in de prullenbak.
Voor Kerk in Actie is de heer Hans Goote opzoek naar mensen
die postzegels en kaarten voor hem willen bewaren. Dit kan uiteraard
het hele jaar door.
Uw bijdrage van sparen levert geld op voor dit mooie doel.
U kunt postzegels en kaarten in de speciale doos deponeren in de kerk
in Ursem of
u kunt kaarten en postzegels inleveren bij de heer Hans Goote,
Bobeldijk 37, Berkhout, telefoon 0229-55 15 18

26

Gebed

Kees van Lenten

Hoe makkelijk is het niet Heer, om vreemde goden en hun trawanten
na te volgen.
Moeiteloos verbinden we ons met dingen waarvan we eigenlijk best
wel weten dat ze niet goed voor ons zijn.
Want we lopen zo snel met de massa mee,
ook al roept U ons een halt toe.
Maar voor onze uiteindelijke bestemming deinzen we terug,
ook al roept de hemel zelf ons bij de naam.
Heer, geef ons de moed en het vertrouwen om U te volgen.
Daarom bidden wij: Heer ontferm u over ons.
Almachtige God, wij verlangen vanuit de hemel verterend vuur,
dat inslaat op wie de aarde benauwen.
Maar ons hart laat ons weten dat machtsvertoon als een boemerang
terug kan slaan.
Want ook al is uw weg de weg van de waarheid,
toch voelen we ons steeds weer thuis op onze eigen weg.
Heen en weer geslingerd tussen tegenstrijdige verlangens,
maar nu gedragen door het geloof in uw koninklijke weg bidden we:
Heer geef ons de moed om U te volgen.
Daarom bidden wij: Heer ontferm u over ons.
De wereld heeft geen plaats voor de Mensenzoon,
want de machten keren zich af van Jeruzalem.
De wereld geeft geen ruimte aan volgelingen van uw Zoon,
want uw Koninkrijk van vrede en gerechtigheid roept weerzin en
tegenstand op.
Op weg naar Jeruzalem gaat uw Zoon over wegen van waarheid,
zodat voor iedereen een weg bereid wordt.
Heer geef ons de moed die weg te bewandelen
Daarom bidden wij: Heer ontferm u over ons
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Woorden en zegwijzen die hun oorsprong vinden in de
Statenvertaling.
Veel van deze zegwijzen gebruiken wij nog steeds.

Een aanfluiting:
‘Ik zal ze verbannen, en zal ze stellen tot een aanfluiting’
(Jeremia 25 vers 9)
Oogappel:
‘Bewaar mijn geboden…en mijn wet als de appel uwer ogen’
( Spreuken 7 vers 2)
In het duister tasten:
‘Zij tasten in de duisternis’ ( Job 12 vers 25)
Niet van gisteren zijn:
‘Want wij zijn van gisteren en weten niet’ ( Job 8 vers 9)
Op handen dragen:
‘ Zij zullen u op handen dragen’ ( psalm 91 vers 12)
Muggen ziften:
‘Gij blinde leidslieden, die de mug ziften en de kameel doorzwelgt’
( Mattheüs 23 vers 24)
Naam maken;
‘En zij zeiden: komaan….laat ons een naam voor ons maken opdat
wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden’
( Genesis 11 vers 4)
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Bij de pakken neerzitten:
‘Issaschar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tusschen rwee
pakken’ ( Genesis 49 vers 14)
Zijn tenten opslaan:
‘En Abram sloeg zijn tenten op’( Genesis 13 vers 18)
Vergeven en vergeten:
‘Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer
gedenken’( Jeremia 31 vers 34)

Ontleend aan J. van Delden: de totale Kanaäns, 1982
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Oecumenische Vesper Kwadijk
zondag 20 oktober, 16.30 uur in het Kerkje van Kwadijk

VERLANGEN

Stilte, muziek en overweging
liederen uit het oecumenisch repertoire
aansluitend gelegenheid voor ontmoeting

Het Purmer Kwartet
Nelleke Tijsen (sopraan) Coby Drost (alt) Job Prosper (tenor)
Herre van de Waerdt (bas), Elly Linger (piano)
info: ds. Hans Reedijk
dominee@pknzeevangenoudendijk.nl
predikant@pg-koggenland.nl
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Dag -Excursie PG Zeevang & Oudendijk met PG Koggenland

Kunstkenner Adriaan Mercuur en dominee Hans Reedijk organiseren een
gezamenlijke gemeentereis voor de PG Zeevang&Oudendijk en
PG Koggenland. We doen dit omdat wij u graag kennis willen laten
maken met deze bijzondere kerk.
De Maria Koningin van de Vredekerk is een Bedevaartskerk op de
Hardenberg in Neviges, net over de grens bij Arnhem. De kerk werd in
de jaren 1963-1972 gebouwd naar een ontwerp van Gottfried Böhm en
uitgevoerd in gewapend beton en heeft de vorm van een tent.
De bouw maakt op voorbeeldige wijze het kerk-zijn volgens het Tweede
Vaticaanse Concilie zichtbaar. In plaats van een vaste burcht werd de
vorm van een tent gekozen als verblijfplaats van het zwervende volk
Gods. Vanaf het kerkplein is de straat doorgetrokken tot in de kerkruimte
van deze bedevaartskerk.
Een bezoek aan de naast de kerk gelegen Konditorei und Café
Langensiepen slaan we niet over. Zij staat bekend om haar brede
assortiment van Kuchen und Torten. Nadat het enige tijd stil bleef met de
aandacht voor deze voorgenomen gemeentereis nam de interesse in de
laatste maanden toe en wordt deze dag-excursie georganiseerd in het
komende voorjaar op zaterdag 25 april 2020.
In het volgende kerkblad leest u meer over deze voorgenomen
gezamenlijke gemeentereis.
Met vriendelijke groet, Hans Reedijk
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Wat ieder graag zou willen.
Als je een stukje op weg bent om ouder te worden en je echt hoogbejaard
mag worden, hoop je dat er een huis is waar je kan wonen als je niet
meer voor je zelf kan zorgen.
Dan hoop je maar dat daar ook een huiskamer is. Dat het een veilige plek
voor je zal betekenen waar je je leven kan delen met je leeftijd-, en
lotgenoten.
Dat er mensen om je heen zijn die tegen je zeggen dat je een leuke jurk
aan hebt of een mooie bril op je neus, of dat je haar goed zit.
Dat je geholpen wordt als je gehandicapt bent en moeilijk zelfstandig kan
eten of naar het toilet gaan. Dat er vooral ook begrip zal zijn als je het
moeilijk vindt om afhankelijk te zijn en zoveel van je privacy moet
prijsgeven. Maar ook dat men probeert je wereld te begrijpen als je
vergeetachtig wordt of dat je de juiste woorden niet meer kan bedenken
om de dingen te zeggen die belangrijk voor je zijn. Of als je niet meer
kan begrijpen wat er om je heen gebeurt en alles je bang maakt en in de
war.
Je hoopt dan maar dat ze geduld met je hebben en herinneringen met je
ophalen uit je leven, die je nog wel begrijpt en je blij maken en misschien
ook wel verdrietig.
Je hoopt dat er dan tegen je gezegd wordt dat je best mag huilen en dat ze
je dan ook een zakdoek geven en even je bril schoon maken!
Je hoopt dat er dan mensen om je heen zijn die opletten dat je ook suiker
in je koffie of thee hebt gekregen en dat de koekschaal niet aan je neus
voorbij is gegaan. En dat ze vragen of het weer wat beter met je gaat en
je toelachen, hun hand even op jouw hand leggen en je dan laten voelen
dat ze blij zijn dat je er nog bent.
Je hoopt dat je zelf begrip blijft houden voor de mensen om je heen en je
attent blijft op hun noden en wat warmte terug kan stralen. Dat er jonge
mensen zijn die je vertellen wat er in de wereld gebeurt en dat zij
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voorlezen uit de krant of mooie boeken en vertellen over de seizoenen en
van alles wat er in de natuur te beleven valt.
Dat je aan een bloem mag ruiken of een dennenappel vast mag houden of
een dier strelen. En dat ze proberen om je te laten vertellen over de
dingen die je nog wel weet van je leven omdat je dan even een beetje
trots op je zelf kan zijn.
Dat je mag zingen en naar mooie muziek mag luisteren.
En als je dan bijna niets meer kan zien, dat anderen dan voor je kijken en
als je niets meer kan horen, anderen voor je horen en proberen je te
bereiken. Als je helemaal niets meer weet dat ze dan begrijpen dat je nog
wel kan voelen!
Dat er altijd respect blijft voor je lichaam als het aftakelt en voor je geest
als die verzwakt.
Je hoopt dat er zo’n leven aan je dagen toegevoegd zal worden dat je je
altijd mens zal blijven voelen daardoor, de mens die je werkelijk bent en
wezen wil tot het eind van je dagen.
Je beseft dat het veel is en dat het heel moeilijk is wat je allemaal vraagt
maar, je mag het toch wel hopen in deze tijd ???
Namens een bewoonster in een verzorgingshuis elders.
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Recept
Hè-jij een recept teugen trane
en is ‘r een pil voor verdriet?
Weet jij of die reidjes bestane
of ben ’zukke dinge d’r niet?

Ken jij soms een poeier voor vrage
een drankie voor rouw en gemis?
En ok wat voor die swere dage,
voor as ‘r gien uitzicht meer is?

Bestaat ‘r een boekie voor nachte
en is ‘r een versie voor troôst
as je zommaar stil leg te wachten
want den is de onrust ’t groôst.

Zeg, is ‘r een antwoord te geven
is liefde meskien ’t medicoin?
Want is ’t de zin van ’t leven
dat ientje zoit: “Kom maar bai moin.”

Met dank aan
© Ina Broekhuizen-Slot
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Puzzel: zoek de Bijbelnamen
In onderstaande zinnen zit een naam uit de Bijbel verborgen.
Zoek de namen en schrijf de eerste letter op. Wat lees je nu?
1. Daar komt vast iemand op af in de NBG'51.
2. Je moet hem wel even nabellen.
3. Er zwemt een orka in de oceaan.
4. Zet jij jouw lamp daar onder een korenmaat?
5. Na tante Truus komt ook oom Jan op bezoek.
6. De stam arriveerde in het Beloofde Land.
7. Hij gaat in mei zaken doen.
8. Dit spel is heel leuk.
9. Alle vissen werden gevangen in het net aan de rechterzijde.
10. De meester is er!
11. Eh … u denkt dat dat in de Bijbel staat?
12. 'Abba' is Aramees voor 'vader'.
13

Opa, u lust toch wel een glaasje wijn?

14. Een lam echt goed verzorgen is best lastig.
15. Dat staat al jaren op de planning
16. Toen de roeiboot vertrok, bleef de kano achter.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
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Jeugd van Nu Nieuws
Zijn beste vriend
Zo’n honderd jaar geleden ging het er streng aan toe op de scholen. De
meesters maakten wel eens gebruik van een stok of een karwats om
kinderen te straffen.
Op een dag kwam er ergens een nieuwe meester op school. Hij stond
voor een klas van wel tachtig of negentig boefjes, onopgevoede
schoftjes. Hoe zou hij daar ooit orde en regel in brengen?
‘Jongens en meisjes,’ zei hij. ‘We gaan samen tien regels opstellen,
waaraan we ons moeten houden.’
Het was in die tijd verplicht om schoolregels duidelijk zichtbaar op te
hangen.
De kinderen knikten.
Met elkaar stelden ze de straf vast voor bepaalde overtredingen. Bij
voorbeeld: een kwartier in de hoek staan als je vecht op het schoolplein.
Helemaal onderaan stond de ergste straf: tien stokslagen voor iemand die
steelt. De meester schreef die regels op het bord, zodat iedereen ze kon
lezen.
Of het nou hierdoor kwam of door het feit dat de meester zo’n fijne vent
was, er kwam steeds meer orde in de klas. Straffen was niet vaak nodig.
Op een keer gebeurde er echter iets opzienbarends.
Pieter, een mager scharminkeltje, kon z’n aandacht niet bij de les
houden, omdat zijn maag zo knorde. Thuis kreeg hij weinig te eten. Zijn
ogen werden getrokken naar het kastje van Herman, waar een pakje
brood lag. Och, het water liep hem in de mond. Hij verzon dan ook in de
pauze een smoes om binnen te mogen blijven. Stiekem pakte hij het
brood en smikkelde het op.
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Toen alle kinderen na de pauze weer op hun plaatsen gingen zitten, klonk
opeens de verontwaardigde stem van Herman: ‘Meester! Ze hebben m’n
brood gestolen!’
’t Werd gelijk doodstil. Wie zou dat gedaan hebben?
Meester had wel een vermoeden. Hij voelde Pieter eens aan de tand en…
huilend bekende deze.
‘Je had zeker honger, hè?’ vroeg de meester zacht.
‘Ja meester,’ snikte de jongen.
Wat moest de meester doen. Als hij een uitzondering maakte…
De regels aanpassen? … Dan kwamen er nog meer dieven
Er zat niet anders op dan Pieter straf te geven.
Pieter moest z’n bloes uitdoen.
Ademloos keek de klas toe. Wat een mager ventje. Je kon z’n ribbetjes
tellen.
Dit was zielig. Was er echt geen andere uitweg? Plotseling was er achter
in de klas beroering. Herman was vliegensvlug opgestaan. Zijn stoel viel
zelfs om.
‘Nee, meester,’ riep hij luid, ‘niet doen. Geef die klappen dan maar aan
mij.’
Dat was moedig van Herman. En ook lief.
Zou de meester erop ingaan? Zeker wel.
‘Als jij hem vergeving schenkt,’ zei hij,
‘dan krijg jij zelf ook vergeving.’
Herman werd dus ook niet geslagen.
Genade voor recht.
Nooit zijn de kinderen dit voorval vergeten.
En zeker Pieter niet.
Hij bleef altijd Hermans beste vriend.
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Spreekwoorden en gezegden
Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Hebreeuws schreef
men in het begin zonder klinkers, dus alleen de medeklinkers. Later zijn
de klinkers in de tekst gezet.
Veel spreekwoorden en gezegden in onze taal zijn ontleend aan de
Bijbel.
Hieronder vindt je er een aantal, maar net als in het Hebreeuws, zonder
klinkers.
Zet de klinkers op de goede plaats.
Waar je de tekst in de Bijbel kunt vinden- soms in een iets andere vormstaat steeds aangegeven.
W . . . . n k . . l gr . . ft
.n
(Spreuken 26, vers 27)

v..r

G . . n kw . . d m . t kw . . d
(Romeinen 12, vers 17)

..n

. nd . r

v . rg . ld . n

Z . m . . d . r z . d . cht . r
(Ezechiël 16, vers 14)
. . n d . vr . cht . n
(Lucas 6, vers 44)

k . nt m . n

. . n b . . kj . .v . r . . m . nd
(Openbaringen 20, vers 12)
. n z .k . n . s
(Ester 4, vers 1)

d.

.p.n

z . tt . n
38

b..m

d..n

v . lt

.r

z . lf

..n m.n n..r m.n
(Handelingen 13, vers 22
N . . t v . n g . st . r . n
(Job 8, vers 9)

h . rt

z .. n

Ook in de bovenstaande tekening staan allerlei hedendaagse gezegden en
spreekwoorden. Kan je ze vinden?

Oplossing puzzel Bijbelse namen op pagina 35
1. Vasti 2. Abel 3. Kaïn 4. Aäron 5. Natan 6. Tamar 7. Izak 8. Eli
9. Levi 10. Ester 11. Ehud 12. Sara 13. Paulus 14. Lamech 15. Atalja
16. Noach
De eerste letters vormen het woord: VAKANTIELEESPLAN.
Het vakantieleesplan van het NBG kun je aanvragen met deze link:
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/vakantieleesplan2019-website
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