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Inleiding
Voor u ligt het jaarprogramma van onze kerken voor 2019 – 2020. Het is een
gemeenschappelijk programma, met dien verstande dat iedere gemeente zijn eigen invulling
houdt.
Maar zo kunnen we van elkaar zien welke activiteiten de ander biedt. Daarbij is het de
bedoeling dat we over en weer bij elkaar aanschuiven als er een onderwerp is dat u
aanspreekt. Ook zijn er een paar gemeenschappelijke activiteiten gepland.
Het ligt in de bedoeling, als blijkt dat deze verruiming van de mogelijkheden aanspreekt,
hiermee in de volgende jaren op dezelfde manier door te gaan.
Er is dit jaar voor het thema Verbinden gekozen. Dominee Hans Reedijk, Kees van Lenten,
Joke Admiraal-Haksteen en Greet Hoffman-Weijtze hebben zich met hart en ziel door dit
thema laten inspireren.
Als u dit jaarprogrammaboekje doorbladert, komt u de bladzijde tegen waar Kees van Lenten
een toelichting op het gekozen thema geeft.
Ter afsluiting van deze inleiding kunnen we terugdenken aan wat Jezus heeft gezegd: Waar
twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, ben Ikzelf in hun midden. Twee of drie zijn kennelijk
al genoeg voor een kerk. In plaats van twee of drie kunnen het er ook twintig of dertig zijn.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wezenlijk blijft dat de Heer in ons midden is.
Tijdens een kerkdienst vieren wij dat Jezus in ons midden is. Dat is wat ons verbindt. Dat is
de kern van vieringen, kerkdiensten, kerk-zijn in de vorm van samen deelnemen aan diverse
activiteiten binnen onze kerkelijke gemeente.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u een genoegen te doen met de verschafte
informatie.

ds. Hans Reedijk, Kees van Lenten, Loes Wijers
Met dank aan Carina Brienen, Greet Hoffman en Joke Admiraal die hun medewerking
hebben verleend aan de voorbereiding.
Let op: het boekje is voor een heel jaar samengesteld en pas aan u uitgereikt op 29
september. Er kunnen in de loop van het jaar veranderingen plaatsvinden. Houdt u daarom
altijd de kerkbladen De Walvis en Contact in de gaten en onze websites
www.pknzeevangenoudendijk.nl en www.pg-koggenland.nl.

Startzondag (Z-O, K)
Beste mensen,
Op het moment dat ik dit schrijf moet de startzondag nog komen, maar als u dit leest is deze
al voorbij. Het nieuwe jaar met oude maar ook nieuwe activiteiten is begonnen.
Voor dit jaar is het thema verbinden. Daar kun je veel verschillende gedachten bij hebben,
zoals de verbinding in een relatie, of de verbinding tussen twee plaatsen, of het verbinden
van een wond. Maar in alle gevallen gaat het om zorg hebben voor elkaar, voor anderen,
voor je omgeving, dichtbij en veraf. Betrokken zijn, aandacht hebben, meeleven.
Het is dit jaar de eerste keer dat we een gezamenlijke startzondag hebben. Dat we laten zien
dat er tussen onze beide kerkelijke gemeentes een binding is. Dat we ons bewust zijn dat we
een brug slaan of eigenlijk al geslagen hebben tussen Koggenland en Zeevang & Oudendijk.
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En we gaan er in de komende tijd aan werken om die brug steeds mooier te maken.
Met vriendelijke groet,

Kees van Lenten
Datum
Plaats
Voorganger
Programmamakers

:
:
:
:

15 september 2019
Avenhorn, 10.00 uur
Ds. Hans Reedijk
Kees van Lenten, ds. Hans Reedijk, Joke AdmiraalHaksteen en Greet Hoffman-Weijtze

Leerhuis (Z-O)
Het Leerhuis bestaat uit een groep gemotiveerde vrouwen, die maandelijks bij elkaar komt bij
een van de leden.
Het afgelopen half jaar kwamen meerdere onderwerpen aan bod zoals gelijkenissen,
Bijbelverhalen en het thema hoop als onderdeel van de trits geloof, hoop en liefde. Verder
hebben wij gezamenlijk onze grootste feestdag, Pasen, voorbereid van de hand van
meditaties, gedichten en liederen.
Datum, tijd

:

Plaats
Informatie

:
:

Maandelijks op maandag van 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur.
Op 16 september is de start van het nieuwe seizoen bij Willy
Imthorn.
Bij één van de deelnemers
Inlichtingen bij Truus de Boer, tel. 06 12897184 of 0299 403498

Bijbelgespreksgroep: Abraham (Z-O)
De Bijbelgespreksgroep heeft voor het seizoen 2019-2020
als onderwerp gekozen: Abraham.
Drie mannen bezoeken Abraham, die ze gastvrij onthaalt.
Een van de mannen voorspelt dat Abraham en zijn vrouw
Sarah, ondanks hun hoge leeftijd, binnen een jaar een zoon
zullen krijgen.
Meestal worden de drie gasten afgebeeld als engelen of
gewoon als mannen, zoals beschreven in Genesis 18.
Schilder Arent de Gelder (1645 – 1727) volgt in dit schilderij
zijn leermeester Rembrandt, die een ets had gemaakt
(1656) waarop een van de mannen als God werd afgebeeld.
In de kanttekeningen van de Statenvertalers staat bij het woord 'mannen': "In gedaante en
naar de mening van Abraham; maar in waarheid twee engelen en de derde de HEERE zelf,
die voor den tijd van dit gezantschap met menselijke lichamen zich vertoonden; met welke zij
gingen, zaten, spraken en aten;". De Gelder en Rembrandt hielden zich zodoende aan de
tekst van de Statenvertaling, maar onomstreden was dat niet.
In de katholieke uitleg verbeeldden de drie bezoekers de heilige drie-eenheid, en dienden ze
dus als onderling gelijkwaardige figuren te worden afgebeeld. Die uitleg was in de noordelijke
Nederlanden gangbaar tot de beeldenstormen in de jaren 1560. Voor calvinisten, die daarna
de overhand kregen, was het tonen van God als een mensfiguur helemaal uit den boze. Het
zou in strijd zijn met het tweede gebod.
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De Gelder wijkt in de setting van het schilderij af van de tekst in Genesis, waarin gezegd
wordt dat de maaltijd buiten Abrahams tent werd genuttigd, vermoedelijk zittend op de grond.
In dit werk lijkt het alsof men ergens binnen aan tafel zit.
De mantel van de oude man is niet echt geschilderd. De Gelder heeft met een paletmes een
dikke laag verf aangebracht op het doek, en daar vervolgens krassen in getrokken. De twee
kwastjes zijn eigenlijk richels verf, waarin ook gekrast is om een tekening te verkrijgen. Een
dergelijke schildertechniek staat bekend als impasto.
Data

:

Plaats
:
Gespreksleider :
Informatie en
:
aanmelding

Donderdag: 19 september 2019, 10 oktober 2019, 12 december
2019, 16 januari 2020, en 13 februari 2020 telkens van 20.00 uur
tot 22.00 uur. Donderdag 12 maart wordt de voorbereiding
gehouden voor de kerkdienst van 24 mei 2020
Op zondag 24 mei wordt de afsluitende dienst gehouden.
Bij een deelnemer thuis bij toerbeurt
Ds. Bart Stobbelaar
Leo Eek (0299-404142) of Peter Verschoor (020-6173752)

Vrede
Vrede, een groot woord waar je alle kanten mee op kunt. In het woordenboek staat als
eerste betekenis: een toestand van rust, geen oorlog. Lijkt een wat beperkte definitie, liever
ga ik terug naar de stam van het woord fri of fritho wat ook vrijheid, beschermen, verzoenen
en zelfs vrijen betekent. Dat betekent dus dat vrede niet passief is, maar zijn armen uitstrekt,
omarmt en verzoent.
Volgens mij is echter de aller-allerbelangrijkste voorwaarde voor vrede, evenwicht. Het
evenwicht tussen vrijheid en bescherming, het evenwicht tussen de natuur, het water, de
gewassen, de insecten, de verschillende diersoorten en de mens als grootste kracht en juist
door die kracht bestemd als actieve hoeder van het evenwicht dat het mogelijk maakt hier op
aarde te leven.
Om evenwicht en daarmee de vrede te bewerkstelligen, is het enige wat wij kunnen doen op
dít moment in ons hart kijken en voor onszelf benoemen wat wij als nederige eenling zouden
kunnen bijdragen aan dit evenwicht. Wat wij zelf kunnen doen aan bevrijden, beschermen,
verzoenen, in harmonie brengen en knuffelen en dáárop actie ondernemen, gewoon doen.

Olga Landaal
Datum
Onderwerp
Plaats
Voorganger

:
:
:
:

22 september 2019
Vredeszondag
Grote Kerk te Edam: 10.00 uur
Ds. H. Reedijk en pastoraal werker T. van der Woude

Pastoraatsgroep (Z-O)
Rechtsonder in de colofon van De Walvis treft u altijd de lijst van contactpersonen voor de
diverse wijken aan.
Samen vormen zij de pastoraatsgroep, aangevuld met een aantal ouderlingen en andere
pastoraal geïnteresseerden.
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Al deze mensen bezoeken met enige regelmaat een aantal mensen uit de gemeente.
Of andere bewoners van de Zeevang die niet behoren tot de kerkelijke gemeenschap.
Een aantal malen per jaar komt de hele groep bijeen om ervaringen (onder geheimhouding)
uit te wisselen en om enige nieuwe toerusting te krijgen voor dit pastorale werk.
Mocht iemand dit lezen en denken: “ik wil ook best graag eens zo'n bezoek”, neem dan
contact op met iemand van de contactpersonen (achterste blz. van De Walvis), of met
onderstaande .
Datum, tijd
Plaats
Informatie
Datum, tijd
Plaats
Informatie

:
:
:
:
:
:

Eerste bijeenkomst: 25 september 2019
Mw. R. Koole, Kruiswoud 4 te Oosthuizen
Lydeke Vroom
Het hele jaar door
Bij een deelnemer thuis bij toerbeurt
Lydeke Vroom

Viering met Vrijwilligerslunch
Beste mensen,
Vandaag is het vrijwilligerszondag en ik wil de gemeente trakteren op een heel mooi lied van
Leonard Cohen, het Anthem, waarin een diepe levenswijsheid zit over hoe om te gaan met
onze onvolmaaktheden.
Ik heb er in de zomer vaker naar geluisterd en het raakte mij, omdat Cohen hier iets
verwoord, wat ook in het leven en sterven van Jezus Christus een belangrijke rol speelt is:
Van hoe er in de barsten en onvolmaaktheden van ons leven iets kan oplichten van de God,
die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Ik wil u meenemen op deze speurtocht naar
het licht. En de vrijwilligers later in dit zonnetje / licht zetten.
Datum
Onderwerp
Plaats
Voorganger

:
:
:
:

29 september 2019
Viering met vrijwilligerslunch
Beets: 10.00 uur
Ds. B. Rapp

Schildersclub (Z-O, K )
Deze club is langzamerhand algemeen bekend. Voor de
zondagen in de 40-dagentijd en in de adventstijd maken wij
schilderijen bij de teksten die ds. Reedijk met ons heeft
doorgenomen en die hij gaat gebruiken in die perioden. Maar dat
levert een aantal totaal verschillende stijlen van schilderijen op.
Het blijft elke keer spannend wat er uit komt en hoe ieder in
beeldende zin de teksten interpreteert.
We worden ook dit jaar weer begeleid door Reijer Sluis, uit de
Amsterdamse Jordaan.
Datum, tijd

:

Plaats
Informatie

:
:

dinsdag 1 oktober 2019 om 10.00 uur. Dan wordt ook de vaste
tijd van samenkomst vastgesteld.
Fam. Van Ark, Grosthuizen nr. 23
Lydeke Vroom of Carina Brienen: om aanwezig te zijn bij de
presentatie van de doeken tijdens de kerkdiensten.
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Appels plukken
Het is zo langzamerhand een traditie: voor het elfde jaar gaan we appels plukken bij de
familie Van Berge aan de Purmerenderweg 26A in de Beemster.
Het is fijn om met een groepje lekker bezig te zijn in de
boomgaard. Gezellig kletsen, om elkaar ook eens op een
andere manier te ontmoeten. En om heerlijk te genieten van
een voortreffelijke lunch welke door de familie Van Berge
aangeboden wordt. Er wordt ook voor koffie en thee gezorgd.
De werktijd is van 8.00 uur tot 15.00 uur. Maar als u niet zo
lang wilt of kunt werken dan is dat geen bezwaar.
Neem wel - ook als het droog is - laarzen en een regenpak
mee, want ’s morgens kunnen de bomen door de dauw best
nat zijn.
Om wat inzicht te krijgen met hoeveel mensen we dan bezig
zullen zijn, vragen wij aan u om zo spoedig mogelijk u op te
geven bij Kees van Lenten.
We hopen op heel veel mensen.
Datum
Plaats
Aanvang
Informatie

:
:
:
:

Begin oktober 2019 (nadere informatie volgt in de Walvis)
Purmerenderweg 26A
8.00 uur - 15.00 uur
Kees van Lenten (0229-542295)

Dialoog: oude vragen, nieuwe antwoorden
Een gezamenlijke gespreksgroep Zeevang-Oudendijk en Koggenland.
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 kan schrijven, bijvoorbeeld
ter voorbereiding.
Kosten voor het boekje en de kopieën ter voorbereiding: € 10,Ieder kan zich opgeven:
• mail: dominee@pknzeevangenoudendijk.nl óf predikant@pg-koggenland.nl
• telefoon: 0299 78 04 82
Graag voorkeur aangeven: dinsdag, woensdag of donderdag, in de avond of ochtend.
Hartelijke groet, Hans
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Reedijk

Zingen met Ria
Er was mij ter ore gekomen dat een aantal mensen van het projectmatige zingen voor
bepaalde diensten, in de tussenliggende periodes dit missen.
Daarom start ik per september -de eerste donderdag van elke maand- zingen bij mij thuis. In
september ook een keer de laatste donderdag van de maand. Als uitzondering 5 dec. geen
zingen en de eerste donderdag in januari wordt de tweede donderdag.
Eenvoudige kerkmuziek/liederen. Zo blijven we wat meer vertrouwd met het zingen. Heel wat
mensen hebben zich al opgegeven. Van 9.30 tot ongeveer 11.00/11.30 zingen wij. Even
kijken hoe dat gaat. Er mogen ook liederen aangedragen worden. Heel graag zelfs. Verder
zingen wij uit het liedboek.
Data

:

Plaats
Contact

:
:

De eerste donderdag van elke maand. M.u.z. 5 december 2019
en 2 januari 2020
Rietsikkel 22, 1648 HE De Goorn
06-4028963 of riazomer-vanklaveren@hotmail.com

Oogstdankdag (K)
Het is een goede gewoonte eens per jaar onze dankbaarheid uit te spreken over alle goeds
dat ons ten deel valt. In onze dorpen weten we maar al te goed dat voedsel ons niet alleen
uit de supermarkt ten deel valt, maar dat bij een goede oogst meer komt kijken. De
dankbaarheid voor dat wij het zo goed hebben, drukken we uit in de oogstdankviering. Daar
hoort natuurlijk ook het gebed bij voor de mensen die het minder hebben.
Helaas moeten mensen nog steeds gebruik maken van de voedselbank, ook in onze regio.
Meer dan gebed willen wij dan ook iets praktisch doen. Alle kerkgangers wordt gevraagd
enkele producten mee te nemen, die de voedselbank goed kan gebruiken. Tijdens de dienst
zullen we die bij de inzameling der gaven plechtig naar voren dragen.
Oecumene
De oogstdankviering is één van de twee vieringen per jaar die wij Oecumenisch willen
vieren. Dat wil zeggen dat de pastoor en de dominee samen voorgaan. Ook dit jaar kiezen
wij voor een viering van Schrift en Eucharistie. Op 13 oktober preekt de predikant en bedient
de pastoor de eucharistie. Op 26 januari is het omgekeerd.
Datum - tijd
Plaats
Voorganger

:
:
:

13 oktober 2019: 10.00 uur
R.K. Kerk te De Goorn
Pastoor Nico Knol en ds. Hans Reedijk

Datum - tijd
Plaats

:
:

26 januari 2020: 10 uur
Berkhouterkerk in Berkhout

Zingen bij viering Allerzielen en bij viering Gedachteniszondag
Zingen helpt, zingen verbindt, zingen is 2x bidden en nog zoveel meer.
Het gelegenheidskoor van enthousiaste zangers uit Koggenland en uit Zeevang en
Oudendijk komt enkele keren per jaar bij elkaar om te repeteren voor bijzondere kerkelijke
(feest)dagen. De ene keer o.l.v. een dirigent uit ons midden,en een ander maal iemand van
buiten af. En als het er niet is, wordt het gemist. Zingen bij Ria zal dat leed verzachten ( zie
pagina 5)
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We gaan zingen bij de Allerzielenviering op 3 november in Koggenland en we zingen bij de
viering van de Gedachteniszondag op 24 november in Zeevang en Oudendijk.
Onder leiding van Ria Zomer gaan we liederen voor deze bijzondere vieringen instuderen.
Onze predikant, die in beide diensten voorgaat met dezelfde liturgie, zoekt samen met Ria
de liederen uit. Inbreng van koorleden wordt gewaardeerd.
Datum - tijd
Extra rep.
Plaats
Leiding
Informatie

:
:
:
:
:

17, 24 en 31 oktober 2019: 9.30 - 11.00 uur
21 november van 9.30 tot 11.00 uur
Rietsikkel 22, De Goorn
Ria Zomer
Ria Zomer: email: riazomer-vanklaveren@hotmail.com of 0640289631

Oecumenische Vesper Kwadijk (Z-O)
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)
met Elly Linger (piano)
info: ds. Hans Reedijk
dominee@pknzeevangenoudendijk.nl
predikant@pg-koggenland.nl

Oogstdankdag (Z-O)
Oogstfeest, dankdag voor gewas en arbeid
De jaarlijkse Oogstdienst, of dankdienst voor gewas en arbeid vieren we dit jaar samen met
de RK parochie in de RK kerk te Oosthuizen. Deze dienst kan bogen op een lange traditie
binnen de kerken. Dat deze viering meestal plaatsvindt in oktober houdt uiteraard verband
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met de oogsttijd. Maar dat niet alleen, er ligt ook een verbinding met het joodse
Loofhuttenfeest. Inderdaad, ook een oogstfeest van maar liefst zeven dagen, eindigend in
‘Simchat Torah’, het feest ‘vreugde der wet’. Dit jaar valt dat feest in de week van 14 t/m 20
oktober.
Centrale gedachte van Loofhuttenfeest is: gedenk dat je zelf slaaf bent geweest in Egypte.
De voorschriften in Leviticus roepen dan ook op om zeven dagen in hutten (afdakjes op je
balkon of in de tuin) te wonen. Meestal beperkt dat wonen zich tot de maaltijden onder die
afdakjes. Verbonden met de oogst en het gedenken van de tijd in Egypte staat centraal de
dankbaarheid die heel concreet naar buiten en op de a(A)nder is gericht.
Onze dienst op 27 oktober neemt deze gedachten op middels de thematiek ontleend aan
2 Korintiërs 9:6 - ‘wie karig zaait, zal karig oogsten’, naast de gelijkenis van de zaaier in
Mattheus 13 en het voorschrift uit Deuteronomium 24, bij het oogsten niet alles te eigen bate
te houden, maar ruimschoots over te laten voor de vreemde, de weduwe en de wees.
Samenvattend zou je kunnen concluderen dat bij de dankdienst voor gewas en arbeid niet
alleen de dankbaarheid centraal staat, maar vandaaruit het besef dat je geen uitbuiter moet
zijn van de gegeven mogelijkheden ten eigen bate. Dat geldt politiek, agrarisch, economisch
en op persoonlijk vlak.
De meegebrachte en ingezamelde vruchten en groenten en wat al niet meer, worden na
afloop van de dienst naar de voedselbank in Purmerend gebracht.
Datum - tijd
Plaats
Voorgangers
Ouderling

:
:
:
:

27 oktober 2019
RK Parochie van Oosthuizen
Ds. B. Stobbelaar, Kapelaan M. Momot
L. Wijers-Rijken

Film: Green Book (Z-O, K)
Green Book volgt een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter, Tony Lip genaamd, die tijdelijk
zonder werk zit als zijn nachtclub een paar maanden dicht gaat. Vervolgens besluit hij als
chauffeur rond te rijden voor een uiterst getalenteerde pianist. De twee leven in totaal
verschillende werelden. Maar ze krijgen geleidelijk aan een band met elkaar.

Datum
Plaats
Aanvang

:
:
:

31 oktober 2019
Kerk van Oudendijk
19.00 uur
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Allerzielen (K)
Op de zondag ná 1 en 2 november – dat is in de liturgische traditie Allerheiligen en
Allerzielen – gedenken wij de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn
overleden.
Door hun naam opnieuw te noemen voor het aangezicht van God en in het midden van zijn
gemeente, roepen wij hen in herinnering, en roepen wij ook een nieuwe toekomst omdat wij
geloven dat zij zijn geborgen in Gods hand.
De nabestaanden van alle overleden gemeenteleden worden door middel van een brief
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Bij het noemen van de namen steken we voor iedereen een kaars aan. Nabestaanden
worden uitgenodigd zelf de kaars aan te steken voor hun geliefde overledene. Daarná
mogen alle kerkgangers een kaarsje aansteken (of méér dan één) voor wie zij willen
gedenken en aan wie ze de herinnering levend willen houden.
Deze Allerzielenviering op 3 november is gelijk aan de Gedachteniszondag op 24
november.
Wilt u ook de naam genoemd horen van iemand die het afgelopen jaar in uw omgeving is
gestorven, geeft u dat dan door aan de predikant.
Datum - tijd
Plaats
Voorganger

:
:
:

3 november 2019
Avenhorn
ds. Hans Reedijk

Gedachteniszondag (Z-O)
Op deze laatste zondag voor de adventstijd worden in onze gemeente de namen gelezen
van diegenen, die in het afgelopen jaar in de dorpen van Zeevang en in Oudendijk zijn
overleden.
Iedere overledene wordt met het ontsteken van een kaarsje en door het noemen van de
naam, herdacht. Samen met allen die iemand hebben verloren, staan wij in deze dienst stil
bij het verlies, de herinnering en de naam van diegene die ons dierbaar was en is.
Deze Gedachteniszondag op 24 november is gelijk aan de Allerzielenviering op 3
november.
Datum - tijd
Plaats
Informatie

:
:
:

24 november 2019 om 10.00 uur
Kerk te Oudendijk
ds. Hans Reedijk

Werkgroep Vieringen (Z-O)
De werkgroep levert een bijdrage aan bijzondere diensten:
• zomerkerkdiensten, waarbij gemeenteleden voorgaan
• zangdiensten
• kerkelijke hoogtijdagen
• en samen kerkzijn met andere geloofsgemeenschappen.
Ook zangdiensten worden voorbereid door deze groep: soms een dienst rond een thema, of
een kerkmusicus.
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Ook wordt een koor of zanggroep uitgenodigd te komen zingen in de eredienst.
Een van de leden participeert in de Westfriese Taizégroep, die 3 x per jaar een viering houdt.
Informatie hierover verschijnt in de Walvis en is op hun website te vinden.
Naast de schildersclub en cantorij heeft de liturgiegroep soms
een bijdrage aan de erediensten in de advent- en
veertigdagentijd. Bijzondere vieringen bij onze kerkelijke buren
(bv vespers) worden in de Walvis gepubliceerd. De dienst
Eenheid Der Kerken en de dankdienst voor gewas en arbeid
worden samen met de pastor van de Franciscus-parochie
voorbereid, soms alleen door een ouderling, andere keren met
enkele gemeenteleden.
Werkgroep vieringen bestaat uit Clara Slooten, Gré Blauw, Clasien Bakker, Koes
Koesdiningsih, Loes Wijers, Peter Verschoor, Kees van Lenten en Carina Brienen
Datum - tijd
Plaats

:
:

Eerste bijeenkomst 20 november 2019: 10.00 uur
P. Verschoor, De Kokmeeuwlaan 3 te Oosthuizen

Datum - tijd
Plaats
Informatie

:
:
:

Door het hele jaar
Bij een deelnemer thuis bij toerbeurt
Carina Brienen (0299-404464 of 0612399227)

Kerstmarkt (Z-O)

Het komende jaar wordt een beslissend jaar voor de Kerstmarkt. De kerstmarktvrouwen
gaan op 15 december 2019 opnieuw met groot enthousiasme een gezellige en mooie markt
in het kerkje van Kwadijk organiseren, maar daarna moeten zij besluiten of dit ook volgend
jaar nog mogelijk is. Bij veel van de vrouwen begint de leeftijd een probleem te worden.
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat er nog onvermoede talenten in onze gemeente zijn die
ook hun werk wel eens willen verkopen voor een goed doel. Of misschien valt er met
Koggenland een samenwerking te organiseren?
Tijd
Plaats
Informatie

: zondag 15 december 2019, 11.30 uur
: kerk van Kwadijk
: Lydeke Vroom-de Geus (0299- 62 14 27)

12

Samen zingen naar het licht toe (Z-O)
Ook dit jaar willen wij in deze bijzondere tijd van voorbereiding op de kerst weer een aantal
kerstliederen instuderen voor de eerste Kerstdag
Aan u allen de uitnodiging liederen in te brengen voor ons
gelegenheidskoor, die u graag op deze avond zou horen. In
overleg met de dirigent zal ook gezocht worden naar mooie
Christmas Carols om op deze avond te zingen.
Het is de avond/nacht waarop de geboorte van Jezus in zoveel
verschillende talen door allerlei mensen bezongen wordt.
Blijdschap, dankbaarheid en verwondering vullen het luchtruim.
Onder de bezielende leiding van Margreet Drijver gaan we
oefenen op dinsdagmiddag.
Alle zangvogels uit Koggenland en Zeevang en Oudendijk zijn van harte welkom
Datum - tijd
Plaats
Leiding
Informatie

:
:
:
:

3,10 en 17 december 2019: van 14.00 - 15.30 uur
Kerk te Beets
Margreet Drijver
Carina Brienen (06-12399227)

Datum - tijd
Plaats
Leiding

:
:
:

25 december 2019: 10.00 uur
Kerk te Avenhorn
Margreet Drijver

Kerst 24 en 25 december (Z-O, K)
Kerst is het geboortefeest van Jezus Christus.
Onze jaartelling is begonnen bij deze geboorte. Jezus
werd geboren in Bethlehem, in een stal. Engelen
kondigen zijn geboorte aan bij de herders in het veld. Een
ster wijst de weg aan ‘wijzen uit het Oosten’ die Hem eer
komen bewijzen. Het gaat over hoe in een donkere
wereld een nieuw begin mogelijk is, en hoe dat voor
moderne mensen van betekenis van kan zijn.
Voorganger
Datum - tijd - locatie

:
:

ds. Hans Reedijk
24 december om 21.00 uur, Beets

Voorganger
Datum –tijd - locatie

:
:

ds. Henk van Olst
24 december om 21.30 uur, Berkhout

Voorganger
Datum - tijd - locatie
Informatie:

:
:
:

Ds. Hans Reedijk
25 december om 10.00 uur, Avenhorn
Gezamenlijke kerkdienst; PGZO en PGK
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Oud en Nieuw (Z-O, K)
Op Oudejaarsavond staan we stil bij wat is geweest en bij wat komt. Zo'n indachtig moment
kan je stil maken. Zeker als we ons realiseren dat de tijd doortikt. Oók als wij er niet meer
zijn. Wat doe je met dit onvoorstelbaar gegeven?
Sommigen vinden dat zij geen tijd meer hebben te verliezen. Ze rennen rond om te doen wat
nog moet worden gedaan, omdat het ‘5 voor 12’ is. Anderen raken verlamd door melancholie
en vragen zich af wat voor zin al dat rennen heeft.
Oud en Nieuw Nieuwjaar is eigenlijk een soort van stoplicht. Een momentopname. Allemaal
even niet bewegen! Een knal. En dan gaan we wat onwennig het nieuwe jaar in. Mensen,
dieren, huizen, bomen. Morgenochtend zijn ze er gewoon allemaal weer.
Een lange viering wordt het niet. Maar het is altijd toch een heel bijzonder moment van even
stilstaan bij elkaar. Terugkijken op wat is geweest. Vooruitkijken naar wat komt.
Datum
Plaats
Voorganger

:
:
:

31 december 2019, 19.30uur
Oudendijk
de heer C. van Lenten

Datum
Plaats
Voorganger

:
:
:

31 december 2019, 19.00uur
Ursem
Ds. Hans Reedijk

Nieuwjaarsbrunch (K en Z-O)

KOMT U OOK?
Zondag 5 januari 2020 is er na afloop van de
kerkdienst in Avenhorn een Nieuwjaarsbrunch en
hopen wij als kerkenraad PG Koggenland dat u bij
ons aanschuift.
‘Brunch’ is een samenvoeging van breakfast (ontbijt)
en lunch. Maar of u nu ’s morgens uw ontbijt
overslaat of niet, dat moet u zelf maar beslissen.
In ieder geval: er is genoeg voor iedereen! We
houden deze brunch met onze buurgemeente
Zeevang en Oudendijk maar uiteraard is iedereen
welkom die wil meevieren en mee-eten.
En wat is er nu mooier om na een gezamenlijke dienst samen het nieuwe jaar in te gaan.
Wilt u zo vriendelijk zijn om u aan te melden vóór 24 december 2019.
Datum - tijd
Voorganger
Plaats
Aanmelden
Aanmelden

:
:
:
:
:

zondag 5 januari, na de dienst
Ds. Hans Reedijk
De Groene Toren, Avenhorn
Joke Admiraal-Haksteen: 072-5021360 / waadadmiraal@hetnet.nl
Greet Hoffman: 0229-561591 / greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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Dienst van eenheid der kerken (K)
Ieder jaar vieren wij samen met de katholiek parochie de zondag van de eenheid. Mensen
zijn verschillend en geloven op een verschillende manier. Ze hebben ook verschillende
inzichten en meningen. Zo zijn er vele kerken ontstaan, soms met onoverbrugbare
verschillen. Oecumene betekent de eenheid vieren en de verscheidenheid respecteren. Op
26 januari vieren we in oecumenisch verband: de pastoor preekt en de predikant bedient het
avondmaal.
Datum - tijd
Plaats
Voorganger

:
:
:

26 januari 2020 – 10.00 uur
Berkhout
ds. Hans Reedijk ; pastoor Nico Knol

Dienst van eenheid der kerken (Z-O)
De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op
initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen
christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge
verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun
verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de
samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar
hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen
meegedaan met het initiatief. Wij vieren dit samen met de parochie
van Oosthuizen.
Datum - tijd
Plaats
Voorganger

:
:
:

19 januari 2020 – 10.00 uur (datum onder voorbehoud)
RK FranciscusParochie van Oosthuizen (o.v.b.)
ds. Hans Reedijk ; RK-voorganger nog niet bekend

Bezoekgroep (Z-O)
Een groep gemeenteleden bezoekt al die gemeenteleden die iets te vieren hebben.
Gedenkwaardige verjaardagen en bijzondere huwelijksfestiviteiten en dergelijke worden
bedacht met een bezoekje en een bloemetje of ander cadeautje.
Datum - tijd
Plaats
Informatie

:
:
:

Eerste bijeenkomst 22 januari 2020 om 10.00 uur
Bij een deelnemer thuis bij toerbeurt
Jannie Koole

Film: Vele Hemels boven de Zevende
Eva staat altijd klaar om de wereld te redden.
Ze is een rots in de branding voor haar puberende nichtje,haar ruziënde
ouders en haar dolverliefde zus.
Ze is kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Want achter haar brede
glimlach en overdosis begrip, groeit een knagende eenzaamheid. In
“Vele Hemels” vechten vijf personages met zichzelf dan met elkaar, in dit
bestaan dat belachelijk mooi en geweldig lastig is, allemaal tegelijk.
Datum
Plaats
Aanvang
Informatie

:
:
:
:

30 januari 2020
Kerk van Oudendijk
19.00 uur
Peter Verschoor en Willie Koole
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Ars Musica (Z-O, K)
Op 2 februari werkt Ars Musica (Liturgisch koor voor Waterland en omstreken) onder leiding
van Marcel Settels mee aan de gezamenlijke kerkdienst met PG Koggenland en tafelviering
in de Kerk van Beets. Voorganger: ds. Hans Reedijk. Aanvang 10.00 uur.

Oecumenische Viering Kwadijk (Z-O)

Oecumenische Viering Kwadijk
met Ars Musica
Liturgisch koor voor Waterland en omstreken) onder leiding van Marcel Settels

zondag 15 maart, 16.30 uur in het Kerkje van Kwadijk
Voorganger: ds. Hans Reedijk

Zingen in de 40-dagentijd (Z-O)
Ons gelegenheidskoor gaat in deze tijd voor de paascyclus( 3 avonden) liederen instuderen
Ria Zomer maakt samen met onze predikant Hans Reedijk het programma. Breng ook uw
eigen liederen in want daar is alle ruimte voor.
Kom zingen en noteer alvast de data in uw agenda.
Verleid andere zangvogels mee te komen
Datum - tijd

:

Plaats
Informatie

:
:

oefenen op donderdagmorgen 9.30 tot 11.00 op 19 en 26 maart,
en 2 en 9 april 2020
Bij Ria Zomer-van Klaveren, Rietsikkel 22,1648 HE De Goorn
Ria Zomer (06-40289631)

Oecumenische 40-Dagenvespers (K)
De tijd voor Pasen, de 40-dagentijd, is altijd een tijd van
bezinning op ons geloof.
Wekelijks is er op de woensdagavond een korte
gebedsviering. Een halfuur van meditatie, passende
muziek, Schriftlezing en gebed.
Het thema wordt voorbereid door de Oecumenische
Werkgroep.
Het beviel ons afgelopen jaar erg goed om de eerste
keer te beginnen met een ‘sobere maaltijd’ met soep en
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brood. Om het een keer met een beetje minder te doen dan anders, en zo bewust toe te
leven naar Pasen. Wie weet doen we dat dit jaar weer…
Datum - tijd
Plaats
Voorgangers

:
:
:

4,11,18 en 25 maart en 1 april
Nadere informatie volgt in het blad Contact
de RK en Protestantse voorgangers (uit onze dorpen)

De Goede Week (Z-O, K)
Van donker naar licht
In de GOEDE WEEK kunnen we lijden en sterven, graf en opstanding van Jezus gedenken
en ervaren als een beweging van Donker naar Licht. Het bijzondere is om die van Donker
naar Licht ook zelf mee te maken.
Palm- en passiezondag
“Heden hosanna, morgen kruisigt hem”. Wie kent deze ervaring niet uit haar/zijn eigen
levensverhaal. Wat Jezus overkwam, is ook het verhaal van de mens. We kunnen het
herkennen. Daarom wordt het verhaal na 2000 jaar nog steeds gelezen.

Witte Donderdag
Is de uittocht uit Angst-land (Egypte) naar het beloofde Rust-land (Kanaän) niet ook een
eigen diepe wens? We lezen een verhaal van barmhartigheid en vieren het laatste
avondmaal van Jezus met zijn vrienden. In de Judas-passie verplaatsen we ons in de
persoon van Judas.

Goede Vrijdag
“Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen” is vaak het onvermijdelijk gevolg als je
gáát, waarvoor je stáát. De kruisweg van Jezus zet ons stil bij de weg die wij zelf gaan. Het
sterven van Jezus vraagt ook aandacht voor onschuldige mensen die overal ter wereld
geslachtofferd worden.

Eerste Paasdag
Uit de stilte van het graf verschijnt Jezus aan Maria van Magdala. “Hij is niet dood, hij leeft”.
We zingen dit goede nieuws van een dode die niet dood is, omdat zijn geest voortleeft in wie
hem volgen op de weg van bevrijding. Het opstandingsverhaal van Jezus daagt ons uit en
zegt tegen ons: sta jij óók op en keer je naar het licht. Eén mens -Jezus- heeft het jou
voorgedaan. (Nu jij nog…)
Tijd en plaats:
(indeling kerken is onder voorbehoud)
Palm- en passiezondag: 5 april om 10.00 uur in Avenhorn
Voorganger:
ds. Hans Reedijk
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Witte Donderdag:
Voorganger:

9 april om 19.30 uur in de kerk van Oudendijk
ds. Hans Reedijk

Goede Vrijdag:
Voorganger:

10 april om 19.30 uur in de kerk van Avenhorn
ds. Hans Reedijk

Paasontbijt:
Pasen/Zondag:
Voorganger:

12 april om 08.30 uur in de kerk van Oudendijk
12 april om 10.00 uur in de kerk van Oudendijk
ds. Hans Reedijk

Gemeentereis 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 in Duitsland. 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 dagexcursie georganiseerd in het komende voorjaar.
In het kerkblad leest u meer over deze voorgenomen gezamenlijke gemeentereis. Deze
dagexcursie per bus naar Neviges wordt gehouden op zaterdag 25 april. De eigen bijdrage is
ongeveer € 30,- Het aantal zitplaatsen in de bus is 45 personen en er is een toilet aanwezig.
De aanmelding is reeds begonnen. U kunt zich per e-mail aanmelden bij ds. Hans Reedijk,
mailadres: hans@reedijk.org

Oecumenische Vesper Kwadijk (Z-O)
Oecumenische Vesper Kwadijk
zondag 17 mei, 16.30 uur
in het Kerkje van Kwadijk

Voorganger: ds. Hans Reedijk
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Pinksteren
Feest van de Geest - hoe zat het ook al weer?
Pinksteren? Wat gebeurde er toen? Hoe kan ik dat
begrijpen? Welke betekenis kan ik eraan hechten?
Het was op een zolderkamer. Een handjevol mensen was
bij elkaar: een kleine groep volgelingen van de
verdwenen Jezus. De meester was weg. Geen erfenis
nagelaten. Behalve dan, een belofte dat er een soort van
troost zal komen. Daar zitten ze nu met elkaar op te
wachten, met de armen over elkaar.
Die troost komt op een andere manier dan zij hadden
verwacht. Toen ze dat door hadden, ging er bij allen een
lichtje branden. Een merkwaardige kaarsendans op de hoofden van Jezus’ volgelingen:
vlammetjes van vuur. Symbool van de geest van God die hen heeft begeesterd. Iedereen
een vlammetje. Allemaal ongelijk. Als de deur van de zolderkamer opengaat en het gaat
tochten, zijn zij allemaal nog ongelijker dan anders. Ieder probeert zijn eigen vlammetje
brandend te houden. Als het uitwaait, ontsteken zij het aan elkaar.
Dát is die troost dus. Een wind die de deuren opengooit. Een vuur op je hoofd, in je hart, dat
je de straat opdrijft, uit die zolderkamer vandaan. Het groepje van de zolderkamer - vissers
uit Galilea - spreekt Aramees dialect. Maar de wind blijkt hun woordvertaler te zijn. Hun
hoorders, een internationaal gezelschap uit alle delen van de wereld, bijeen voor het Joodse
Pinksterfeest, verstaan alles in hun eigen taal. Hoe kan dat?
Van taal naar dialect, staat er letterlijk: de leerlingen van Jezus spreken hun eigen taal, maar
ieder hoort in zijn eigen dialect. Wat kan ik mij daarbij voorstellen? Dat verstaan van elkaar,
zou ik willen uitleggen als de herkenning in elkaar. Om ondanks het verschil met die ander
óók geraakt te zijn door het heilige dat ieder oproept tot inzet voor vrede en gerechtigheid,
verbondenheid, eerbied en heelheid. Als je dat bij een ander herkent, dan spreek je dezelfde
taal. Die ervaring maakt de leerlingen van Jezus uitzinnig van plezier.
Datum - tijd
Plaats
Voorgangers

:
:
:

31 mei 2020
Grote Kerk Oosthuizen
ds. Hans Reedijk

Zomerkerkdienst & Brunch met Barbecue (Z-O, K)
Voor het achtste jaar mag ik voor u een zomerkerkdienst houden. Op zondag 5 juli ga ik voor
in deze dienst. Samen met ds. Hans Reedijk en organist Jan Stens bereid ik de dienst voor.
We kijken er met zijn drieën met veel plezier naar uit om voor u allen een mooie viering te
maken.
Na afloop wordt er een brunch met barbecue gehouden en staan de meester BBQ chef-koks
weer klaar om voor u het vlees te grillen.
De catering wordt wederom door Wim Vedder georganiseerd en wordt door ons allen zeer
gewaardeerd.
Wij hopen u 5 juli 2020 weer te mogen verwelkomen in de zomerdienst met BBQ.
Datum - tijd

:

5 juli:
10.00 uur viering,
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Voorgangers
Medewerking

:
:

Plaats

:

11.30 – 12.00 uur koffiedrinken
12.00 – 14.30 uur brunch met barbecue
Loes Wijers, ds. Hans Reedijk
Jan Stens, Wim Vedder, Jan Bakker, Theo Lursen, Bram en Rob
Koole
de kerk van Oudendijk

Diaconale maaltijd (Z-O)
Nog een traditie (alhoewel, we slaan 1 jaar over):
ook in 2020 organiseert de diaconie een
diaconale maaltijd.
Koes Koesdiningsih bereidt dan weer voor u een
heerlijke Indonesische maaltijd. Een ieder die wil
deelnemen, kan dan plaatsnemen aan één van de
lange tafels of zithoekjes.
En na de maaltijd geeft u een bijdrage voor het
diaconale project (nog nader vast te stellen). Hiervan
worden uiteraard de kosten afgetrokken voor de
ingrediënten van de maaltijd. Maar overige giften gaan geheel naar het diaconale project.
Datum, tijd
Plaats
Opgeven bij
Informatie

:
:
:
:

31 oktober 2020 om 18.00 uur
Koninginnekruid 5, Oosthuizen
Koes Koesdiningsih (0299 - 720357)
Anneke Hoeksema (0299 – 621944)

Oecumenische Werkgroep in Koggenland
Een aantal keren per jaar komt de Oecumenische werkgroep bijeen. Dat is het overleg
tussen de Protestantse Gemeente en de RoomsKatholieke parochies in onze dorpen.
Het is goed om als kerken contact met elkaar te hebben,
om zo te weten wat er bij elkaar speelt.
De Oecumenische Werkgroep is vooral actief bij het
organiseren van een drietal gezamenlijke activiteiten:
− de Oogstdankdagviering in oktober
− de Oecumenische dienst in de Week van gebed
voor de Eenheid van de Christenen in januari
− de Oecumenische Lijdensvespers in de
veertigdagentijd
Ook evalueren we het voorgaan in de verzorgingshuizen de Berkenhof (Berkhout) en de
Rustenburcht (Ursem), dat door de kerken gezamenlijk wordt verzorgd.
In alle openheid bespreken we alle mogelijke zaken die ter tafel komen en ons als kerken in
deze dorpen aangaan. Ieders inbreng is welkom. Momenteel bestaat de Werkgroep uit Joke
Admiraal-Haksteen (PKN), Anneke Huisman-Helmig (PKN), pastoor Nico Knol (RK), Jantine
Koning (RK), ds. Hans Reedijk (PKN).
Draagt u het oecumenische werk ook een warm hart toe? U bent van harte welkom om mee
te doen.
Informatie

: ds. Hans Reedijk, Joke Admiraal-Haksteen, Anneke
Huisman-Helmig
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Pastoraat in Koggenland
Pastoraat is misschien wel de meest centrale taak 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 de 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 dat niet
uitbesteden aan de predikant. Het is een taak die de hele gemeente moet vervullen, als zij
de oproep tot navolging van Christus serieus wil nemen.
Vooral in Westfriesland 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!! Zie de contactgegevens achter in deze uitgave.

Hulpverlening Westfriese Kerken (K)
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

De Zwanebloemkring (Z-O)
Voor een aantal leden van de schildersclub bleek het maken van een gedicht bij hun
schilderij zo inspirerend te zijn, dat zij ook buiten het schilderen verder wilden gaan met het
leren maken van gedichten.
Nu komen zij op ongeregelde tijden, op afspraak, bijeen onder leiding van Adriaan Mercuur,
die nu al jarenlang de dichtclub van Warder leidt.
We leren technische details, maar ook de samenvoeging van woorden, klank en stijl tot een
betekenis die er daarvóór niet was.
Errnstig, verhalend, of juist heel speels en humorvol.
De groep is klein, dus wie dit met enthousiasme leest en er bij wil komen en mee wil doen: u
bent welkom.
Datum, tijd
Plaats
Informatie

:
:
:

Op afspraak ‘s morgens om 10.30 uur
Zwanebloemlaan 12 te Oosthuizen
Lydeke Vroom (0299-621427)
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Vieren in de verzorgingshuizen in Koggenland
Oudere gemeenteleden die in de verzorgingshuizen in onze dorpen wonen, zijn niet altijd
meer in staat om naar de kerk toe te komen. Bijvoorbeeld omdat ze geen vervoer hebben of
omdat ze ’s ochtends vroeg niet op tijd klaar kunnen zijn. Daarom komt de kerk naar hen toe.

Kerkdiensten in de Berkenhof in Berkhout.
De diensten worden één keer per maand op de woensdagmiddag 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!
Kijkt u voor de juiste data en voorganger in het blad Contact.
Ook Berkhouters die niet in de Berkenhof wonen, zijn van harte uitgenodigd.

Kerkdiensten in de Rustenburcht in Ursem
De diensten worden iedere dinsdagmorgen 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.
Kijkt u voor de juiste date en de voorgangers in het kerkblad Contact.

U bent van harte welkom.
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De Museumclub (Z-O)
Hoewel we dit jaar wel enkele keren een leuke dag hebben gehad door een bezoek te
brengen aan een bijzonder museum (kent u bijvoorbeeld het bloembollenmuseum?) toch
moesten we ook een leuk plan regelmatig afzeggen doordat een van ons vieren wegens
gezondheidsproblemen niet mee kon. Soms trokken we er dan met drie vrouwen op uit,
maar dat vonden we toch niet echt zoals het hoorde.
Maar nu kunnen we ook een beroep doen op weduwen uit Koggeland: heeft u zin om mee te
doen ? We proberen wel een beetje in de buurt te blijven, maar ook dan zijn er genoeg
mogelijkheden om mooie en interessante dingen te bezoeken. In principe gaan we eenmaal
per maand op reis, op een donderdag, maar in de praktijk spreken we gewoon af met onze
agenda’s in de hand.
Datum, tijd
Informatie

:
:

wordt meestal afgekondigd in de diensten
Lydeke Vroom of Willy Imthorn

Lectuurtafel in de kerk van PG Koggenland
Meenemen - Lezen - en Terugleggen op de lectuurtafel voor een andere lezer.
Er staan tegenwoordig langs de weg van die leuke uitleen- en ruilkasten. Je kan er zomaar
een boek uitzoeken en hoeft geen lid te zijn van een bibliotheek.
Maar je leest ook van die termen: ‘Meenemen, lezen en doorgeven’.
Daardoor is het idee geboren om zoiets in de kerk te doen en een lectuurtafel te maken.
Het gaat op deze lectuurtafel dan niet om streekromans en andere boeken maar echt om
boekjes met een speciale inhoud zoals gedichtenboekjes van Nel Benschop en anderen.
Maar ook boekjes van vroeger en monumentenzorg zijn een gezellige ontspanning.
Bent u nieuwsgierig geworden, kijk eens op de lectuurtafel als u naar de kerk gaat.
Meenemen - Lezen - en Terugleggen, DANK U WEL.
Misschien heeft u nog boekjes waar u niets mee doet en ze een nieuw leven gunt.
Levert u ze dan in bij Greet Hoffman-Weijtze die zal zorg dragen voor de stickers.
De boekjes zijn herkenbaar door een witte sticker op de voorzijde.
Veel leesplezier.
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Enkele belangrijke adressen en telefoonnummers

Zeevang en Oudendijk
Predikant
Scriba
Voorzitter
kerkenraad
e-mail

ds. Hans Reedijk, 0299-780482, email hans@reedijk.org
Willie Koole, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen, tel. 0299-403 894
Kees van Lenten, Lange Weide 65, 1632 DM Oudendijk, tel. 0229-542
295
info@pknzeevangenoudendijk.nl

Ouderlingen
Kees van Lenten
Loes Wijers - Rijken
Willie Koole - Jacobs

Tel.nr.
0229-542 295
0299-403 890
0299-403 894

E-mail
cvlenten@hotmail.com
loesrijken@hotmail.com
info@pknzeevangenoudendijk.nl

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep)
Wijk
Contactpersoon
wijk 1 – Oudendijk
Kees van Lenten
wijk 2 – Beets
Clasien Bakker
wijk 3 - Kwadijk-Middelie
Willy Imthorn
wijk 4 - Warder
Liesbeth Londo
wijk 5 - Hobrede
Tineke Bakels
wijk 6 - Oosthuizen - Oost
Jannie Koole
wijk 7 - Oosthuizen Centrum
wijk 8 - Oosthuizen - West

Tel.nr.
0229-542 295
0299-403 542
0299-742 097
0299-401 981
0299-621 225
0299-401 699

Riet Koole

0299-403 415

Loes Wijers-Rijken

0299-403 890

Koggenland
Predikant
Scriba

ds. Hans Reedijk, 0299-780482, email hans@reedijk.org
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder tel. 06-47 26 49 66
Noorddijkerweg 15, Ursem, e-mail: vandolder@vd-dg.nl

Ouderlingen
Ursem:
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen
Avenhorn:
mw. A.W. (Alie) van den Bosch-Ramp
Spierdijk:
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze
Berkhout:
mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls

Tel.nr.
072-50 21 360

E-mail
waadmiraal@hetnet.nl

0229-27 28 94

debosramp@hotmail.com

0229-56 15 91

greethoffman-weijtze@ziggo.nl

0229-55 19 81

Berkhout: pastorale contactpersoon
mw. A.G. (Anneke) Huisman-Helmig, Gouwkamp 14, tel. 0229-55 34 32
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Verbondenheid
In de aardse verbondenheid
die ons verankert
hoop je toch
op het paradijs
dat komen gaat.

In de massa van mensen
die je omringt
hoop je toch
op een mens
die niet verdwijnt.

In het beeld van God
dat ons overstijgt
hoop je toch
op de God
die bij je blijft.

