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Voor nu veel leesplezier toegewenst door
de redactie van de Walvis:
Willie Koole, Olga Landaal,
Lydeke Vroom, Willy Imthorn, Nelleke Stroo.
Namens de kerkenraad: ds. Hans Reedijk.
Redactie Contact: Ans Versluis-Reedijk en
Petra La Grouw-Heij,
Greet Hoffman-Weijtze, eindredactie Contact gedeelte
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Volgend jaar
als door hun tranen heen
de mensen lachen
Ternauwernood, maar toch
niet klein te krijgen zijn
zich warmen aan elkaar
en hardnekkig hopen
en blijven zeggen
tot volgend jaar
in Santiago of in Mokum
of in elk ander nieuw Jeruzalem
dan bloeit het kruis
en wordt een levensboom

Bron: Niek Schuman.
Een verschil van dag en nacht
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KERKDIENSTEN

Vieringen Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk

De komende tijd gaan we nog steeds door met de internetvieringen
vanuit de kerken van Beets en Ursem.
Onze internetviering met beeld en geluid zijn te volgen via een link in
de Nieuwsbrief, waarvoor u zich kunt aanmelden door een mail te
sturen naar Harry van Doornum. hvandoornum@gmail.com
De wekelijkse internetvieringen zijn ook te volgen via de Lokale
Omroep Volendam Edam (l.o.v.e-tv) via de kanalen: Ziggo 39,
KPN 1439, T-mobile 809 en Trined 523.
De uitzendingen zijn op zondagavond om 19.30 uur.
De uitzendingen van de Dagen van Pasen kunnen op andere tijden
worden uitgezonden.
Via de Nieuwsbrief wordt u ook op de hoogte gehouden van de
laatste actuele ontwikkelingen.
De volgende internet-vieringen staan als volgt gepland
Datum
07maart
14 maart
21 maart
28 maart

Plaats
Beets
Ursem
Beets
Ursem

Voorganger
Ds. Hans Reedijk
Ds. Hans Reedijk
Ds. Hans Reedijk
Ds. Hans Reedijk

De Dagen van Pasen
1 april Beets
Ds. Hans Reedijk
2 april Ursem Ds. Hans Reedijk
3 april Ursem Ds. Hans Reedijk
4 april Beets
Ds. Hans Reedijk
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Zondag
3e in de veertig dagen
4e in de veertig dagen
5e in de veertig dagen
6e palm- en passiezondag

witte donderdag
goede vrijdag
paaswake
eerste paasdag

zondagen na Pasen
11 april Ursem Ds. Hans Reedijk
18 april Beets
gastvoorganger
25 april Ursem gastvoorganger

Thomas-zondag
3e zondag van pasen
4e zondag van pasen

De opnamen van de internetvieringen starten op woensdag om 15.45
uur. De fysieke diensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders staat
aangegeven.

Uitnodiging om een Internet Kerkdienst bij te wonen
Vanwege de beperkende maatregelen, kunt u de internet-vieringen
helaas niet live bijwonen. Uiteraard hopen wij met u op betere tijden.

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
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Leven…..
Leven,
iedere dag iets nieuws,
iedere dag een stap verder
kijken naar morgen,
gisteren niet vergeten,
in de hemel zijn
met je voeten op aarde
gelukkig maken gelukkig zijn,
je handen reiken naar Hem;
je bron
je morgendauw,
je zonnestraal diep in je hart.
Die blijheid
die glans
naar anderen dragen,
dank zeggen voor liefde
niet enkel geven,
ook kunnen ontvangen:
Vriendschap, genegenheid,
echtheid en onzekerheid.
Veel kunnen geven
en niet bang zijn
dat men ook eens
“dank je wel” of “laat maar” tegen je zegt.
Veel zien en horen
en nog veel meer
in je hart bewaren.
Leven,
een

waard.

Uit ”Zo maar Hem in je leven betrekken”
van Emmanuël Dobbelaere.
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UIT DE PASTORIE

Moed
In de Veertigdagentijd volgen we Jezus op zijn moedige weg naar
Jeruzalem. Op die stad was hij gefocust. Daar moest hij van zichzelf
naar toe. Die stad, met haar mengsel van religies en culturen, had op
hem een enorme aantrekkingskracht. Met de moed van de hoop, ging
hij naar Jeruzalem waar hij de confrontatie aanging met de religie en
de politiek.
Misschien wel met eenzelfde gedrevenheid waarmee mensen vanuit
Nederland hun fietstocht naar Rome beginnen. Of op pelgrimstocht
naar Santiago de Compostella gaan. Misschien ook wel vergelijkbaar
met de gedrevenheid van de beklimmers van de Alpe d'Hues. Een
gedrevenheid die we ook aantreffen in het leven van Nelson Mandela
en de Russische oppositieleider Navalny:
Ik herinner me ook de moedige beelden uit 1989. Hoe een man met
een plastic boodschappentas - tankman, werd hij genoemd - op het
Plein voor de Hemelse Vrede, een colonne van Chinese tanks
tegenhield. Wat een kracht ging er van hem uit. Of de gedrevenheid
van de Berlijners die op de Berlijnse Muur dansten, ook in 1989. Wat
een kracht, wat een moed.
Herkennen wij in ons onszelf - het mag ook best paar tandjes minder
hoor - iets van die moed? Zoals Jezus die had, voor het Koninkrijk
van God? Of iets van de moed waarmee Mandela zich inzette tegen
de apartheid? Hebben wij iets van de moed van Tankman? Of van de
Berlijners op de Muur? Wie zijn vandaag onze helden, die ons moed
inpraten?
Mensen die moed tonen, om uit de rij van het alledaagse weg te
dansen, om het verschil voor anderen te maken. Die kunnen ons
bemoedigen en dat kunnen we allemaal zijn, met en voor elkaar. We
moeten het op onze goede aarde met een vloek en een zucht en
elkaar zien te redden. Soms met de moed der wanhoop, samen, met
alle grote en kleine heiligen om ons heen.
Ds. Hans Reedijk
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GEZAMENLIJK GEMEENTELIJK KERK NIEUWS

Vieringen Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk

PASEN
De week, waarin we witte donderdag, goede vrijdag en de eerste
paasdag vieren, heet De Goede Week. Maar waarom wordt deze
week ‘goed’ genoemd? Wat kan die week tot ‘een goede week’
maken? Dat is, omdat de Goede Week het lijden en sterven, het graf
en de opstanding van Jezus gedenkt als een beweging van Donker
naar Licht, die ons uitnodigt, om die beweging ook zélf mee te maken
tijdens deze drie dagen van Pasen. In de beweging van donker naar
licht gaat Jezus ons voor. In de hoop dat Zijn beweging ook onze
beweging wordt. Pasen is: tegen beter weten in, uit onmacht,
proberen de dood weg te zingen en te verjagen met licht, als is het
maar voor een moment: louter licht, licht, overal licht.
Witte Donderdag
Is de uittocht uit Angst-land (Egypte) naar het beloofde Rust-land
(Kanaän) niet ook het verlangen van ieder mens? Om veilig en in rust
te mogen leven? Om het leven te vieren met elkaar? Daarom lezen
we een verhaal van barmhartigheid en vieren het laatste avondmaal
na van Jezus met zijn vrienden. In de Judas-passie verplaatsen we
ons in de persoon van Judas, want niets is ons mensen vreemd.
Goede Vrijdag
‘Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen’ is het onvermijdelijke
gevolg als je gaat, waarvoor je staat. De kruisweg van Jezus laat ons
14 keer stilstaan bij de weg die wij zelf gaan. Het sterven van Jezus
vestigt ook de aandacht op onschuldige mensen die overal ter wereld
geslachtofferd worden omdat zij trouw zijn aan de waarheid en niet
zwichten voor onwaarheid.
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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 voorgedaan, (nu jij nog…).
We vieren de Dagen van Pasen als één doorlopende viering. Dus
aan het einde van de witte donderdag en de goede vrijdag géén
afsluitende zegen en amen. Dus aan het begin van de goede vrijdag
en de eerste paasdag géén bemoediging en groet en géén
afsluitende zegen en amen. Op witte donderdag en goede vrijdag is
er geen koffie drinken na de dienst maar verlaten we de kerk in stilte.
Wij hopen deze vieringen fysiek te kunnen uitvoeren. Wanneer dat
niet mogelijk is, hopen we internet-vieringen voor u te kunnen
realiseren.

Pasen is:
Het verlangen voeden
en het Licht verwachten
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SCHILDERIJEN EN LIEDEREN IN DE 40-DAGENTIJD
Wanneer jullie dit bericht lezen, zijn we al weer een eind in de
Veertigdagentijd onderweg en eigenlijk is dit ondertussen oud nieuws.
Maar misschien is toch aardig om melding van te maken voor wie de
nieuwsbrief niet leest. U kunt zich overigens opgeven voor de
Nieuwsbrief bij Harry van Doornum.
via e-mail: hvandoornum@gmail.com
Omdat deze Veertigdagentijd toch anders
dan anders is, wijken we ook af van het
gebruikelijk leesrooster dat bij de
Veertigdagentijd tijd hoort.
De schildersgroep schildert nu aan de
hand van de zeven woorden uit een lied
van Ramses Shaffy: zing, vecht, huil, bid,
lach, werk, en bewonder.

Daarnaast hebben de cantorijleden de vraag voorgelegd gekregen of
zij een persoonlijke bijdrage willen leveren in de vorm van een eigen
gezongen lied passend bij één van de zeven thema's zing, vecht, huil,
bid, lach, werk, en bewonder. Tot dus ver hebben zich al enkele
zangers opgegeven bij: Ria Zomer en een selfie van hun zang
gemaakt. Ook als je niet in de cantorij zingt, kun je in overleg met Ria
een lied zingen, opnemen en naar haar toesturen.
riazomer-vanklaveren@hotmail.com
Op elke zondag van de Veertigdagentijd
wordt er vanuit de schildersgroep
1 schilderij gepresenteerd en
vanuit de zangersgroep 1 zangbijdrage.
Op deze manier hopen we onze
internetviering ]nog persoonlijker
te maken.

Hans Reedijk
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PASEN - 2021
Pasen is hèt centrale feest in het christelijk geloof. Oude en Nieuwe
Testament verkondigen Pesach en Pasen als het hart van het geloof.
In het Oude Testament wordt 'Egypte' beschreven als een plek van
benauwdheid in een doodlopend bestaan. Het land van belofte wordt
beschreven als de plaats waar 'uw dagen worden verlengd'. In het
Nieuwe Testament worden lijden en opstanding van Christus
verkondigd als doorbraak van leven in een dor bestaan.
Deze gang, vanuit het donker naar het licht, kun je ook lezen als een
levenservaring die je in je leven herkent, en die je meerdere malen
hebt doorleefd. Ieder van ons kent zijn lastige donkere tijden. En
daarnaast ervaren we ook gelukkige tijden van dóórkomen en licht.
In de christelijke traditie heeft Pasen zich ontwikkeld tot een viertal
momenten van gedenken. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag en de Paasmorgen, die bij elkaar één viering vormen.
Ik hoop van harte dat ondanks de ingewikkelde tijd, die we met elkaar
doormaken door wat het corona-virus ons aandoet, toch Pasen te
kunnen vieren als een doorbraak van licht in ons hart.
Ik wens jullie een goed vervolg van de Veertigdagentijd met uitzicht
op Pasen.
Ds. Hans Reedijk
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Kerkblad gedeelte
KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT
Door de omstandigheden van nu met nog
steeds alle aanpassingen en beperkingen
kunnen de kerkdiensten helaas nog steeds
niet plaatsvinden.
.
KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF
Door de omstandigheden van nu met nog
Steeds alle aanpassingen en beperkingen
kunnen de kerkdiensten helaas nog steeds
niet plaatsvinden.
plaatsvinden.

Wij wensen alle bewoners alle goeds en veel sterkte toe
in deze periode waarin zoveel verdriet is.
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NIEUWS VAN DE DIACONIE
Op 14 januari jl. ontving de diaconie een bedankbrief met de
hieronder afgebeelde kaart voor een mooi groot en rond bedrag wat
overmaakt is voor Amazone Kinderen.
Van deze schenking kunnen 3 kinderen uit armere families voor een
heel jaar ondersteund worden met voeding, aandacht en onderwijs.

Met een vriendelijke groet namens Diaconie,
Ria Zomer voorzitter
Gert v.d. Roest penningmeester
Jan Huisman lid
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PASTORAATGROEP
In het vorige Kerkblad heeft de pastoraatgroep een tweede oproep
gedaan en gevraagd naar uw creativiteiten in deze coronamaanden.
De opdracht luidde: Waar kijkt u naar uit in 2021.
Na de twee inzendingen van vorige maand heeft niemand meer iets
ingestuurd. Jammer, vinden wij.
Ontvangen creativiteiten:
Vanuit een in De Weere wonend gemeentelid ontvingen we een
mooie foto met een regenboog met de Lambertuskerk op de
achtergrond.
Een regenboog staat symbool voor de brug tussen hemel en aarde.
In dit geval zelfs een brug tussen de Gemeente Opmeer waar De
Weere onder valt en de Gemeente Koggenland.
De zichtbare wereld valt even samen met het onzichtbare, magische
en bovennatuurlijke. Een regenboog is betoverend mooi, maar uiterst
vluchtig. Wanneer het regent -verdriet en tegenslag- en tegelijkertijd
de zon -hoop en leven- schijnt dan komt de regenboog tevoorschijn.

HOOP voor een goed en beter 2021
Een boog in de wolken, als teken van trouw, staat boven mijn leven
en zegt: Ik ben bij jou in tijden van vreugde maar ook van verdriet.
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De tweede inzending zou uitgewerkt worden via de kerkenraad en het
pastoraat. Dit heeft inmiddels een mooi resultaat opgeleverd. Wie
weet gaat u als gemeentelid dit
in de komende periode thuis
ontvangen via de brievenbus.
Verder laten we hier nog niets over los.
Maar mocht u een speciale groet van
de kerk ontvangen dan zal de pastoraatgroep
uw reactie bijzonder op prijs stellen.
De pastoraatgroep heeft de afgelopen maanden wederom mensen
bezocht, vele telefoontjes naar gemeenteleden gedaan en bloemen
gebracht bij lief en leed.
Mocht u behoefte hebben aan
een praatje aan de telefoon om
de stilte of de eenzaamheid te
doorbreken neemt u dan contact
op ds. Hans Reedijk of
met iemand van het pastoraat.
Onze telefoonnummers vindt u
in het kerkblad in de colofon op pagina 34.

Nieuw ingekomenen
Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs
ons kerkblad met een welkomsbrief ontvangen. Deze is persoonlijk
afgegeven of bij het niet thuis zijn bij u in de bus gedaan.
Wij vragen u vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw
betrokkenheid bij de kerk en de bezorging van het kerkblad.
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente.

Joke Admiraal-Haksteen,
Hermien Weissenbach-Tuls
Ineke Weinreich- Verkaik en
Greet Hoffman-Weijtze
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Droom………

Sluit je ogen één seconde
Zet een lach op je gezicht

Zeg bedankt tegen het leven
Voor de liefde en het licht

Geef een glimlach aan een vreemde
Knuffel iemand elke dag

En wees dankbaar voor de dingen
Die je vandaag beleven mag.

Vier het leven om je heen
Hang slingers op en dans met iedereen

Het leven is al veel te kort
En alleen is maar alleen

Dus Droom, Durf, Doe en Deel met iedereen.

Broodkruimels
De lente is de tijd van het jaar waarin
het zomer is in de zon en
winter in de schaduw.
Charles Dickens

16

BLOEMENGROET
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn,
een steuntje in de rug nodig hebben, nieuw in onze gemeente zijn
gekomen of als felicitatie.
In deze periode van internet-kerkdiensten gaan de bloemengroeten
uiteraard door want de bloemengroet is op deze manier een stukje
van medeleven en verbondenheid in deze speciale levensperiode.

9 jan. de heer C. Veldhuisen in de Goorn 94 jaar.
13 jan. mevrouw Haisma-Bosgraaf in Berkhout 91 jaar.
14 jan. familie H.C. Voorsluys in Avenhorn 40 jaar getrouwd.
27 jan. mevrouw A. Brouwer in Berkhout 92 jaar.
28 jan. de heer J. Wijnja in Berkhout 90 jaar.
28 jan. mevrouw C. Bronder in Avenhorn ter bemoediging
2 feb. mevrouw E.T. Ootjers-Helder in Berkhout 75 jaar
10 feb. de heer H.C. Rink in Avenhorn 75 jaar
12 feb. familie M.T. Meerveld in Berkhout 50 jaar getrouwd.
16 feb. familie C. Veldhuisen in De Goorn ter bemoediging
17 feb. mevrouw C.L. v.d. Hoek-Vink 75 jaar
27 feb. familie W. Bom-Vet in Ursem 60 jaar getrouwd
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Dank, Heer, voor de fijne dingen
die gebeuren elke dag.
Voor de kleine zegeningen
in een groet of lieve lach.
Dank, Heer, dat van mijn problemen
die ik niet verwerken kan
U de zwaarte af wilt nemen,
’t dragen gaat wat lichter dan.
Dank, dat in dit harde leven
waar ik midden in moet staan
U mij steeds Uw steun wilt geven
om weer moedig voort te gaan.

Carla Kool-Barten

ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN BIJ JUBILEA
De heer H.E.C.Versluis en mevrouw A.J. Versluis-Reedijk in Ursem
zijn 9 maart 55 jaar getrouwd.

55
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ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN GAAN NAAR
DE JARIGEN!
6 maart
6 maart
7 maart
9 maart
13 maart
23 maart
23 maart
26 maart
30 maart

1 april
2 april
2 april
3 april
4 april
5 april
9 april
9 april
10 april
11 april
14 april
17 april
26 april
27 april

Zij allen zijn 70+

mevr. G. Meerveld - Bultena in Berkhout
mevr. R. Knopper -Schekkerman in Berkhout
de heer J.C. Huisman in Berkhout
mevr. C.H. Bregman-Spaans in Berkhout
mevr. A. de Jongh- Jansen in Ursem
mevr. T.G. Groot - Oudt
mevr. G.J.Hoffman-Weijtze in Spierdijk
de heer J. Jacobs in De Goorn
mevr. T. van Santen- van der Velde in Avenhorn

de heer J. Naber in Berkhout
mevr. B.H. Scheringa- Tromp in Avenhorn
mevr. C. Jacobs- Pondman in De Goorn
mevr. T. Smid -van Soest in De Goorn
de heer E.J.M. Seuren in Avenhorn
mevr. E.T. Peereboom-Slagter in Avenhorn
mevr. T. de Haas- Ottens in Berkhout
mevr. G.N. Muntjewerff in Grosthuizen
mevr. G.A. Klaij-Waard in Berkhout
mevr. T. Hoeksma-Lebbing in Scharwoude
mevr. C.N. Broertjes- Ursem in Ursem
mevr. P. Bontekoning-Bakkum in Berkhout
de heer H. Klos in Scharwoude
mevr. J.C. van Zanten-van den Ham in Avenhorn
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN
Beste Lezers,
De paastijd komt er weer aan. De eerste chocolade paaseitjes zag ik
eind januari al in de supermarkt liggen.
Een plant die qua naam bij de Paasperiode hoort is de
Judaspenning.
De plant ‘Judaspenning’ (Lunaria annua) dankt zijn naam aan de
zaaddozen die op 30 zilveren penningen lijken, die Judas voor zijn
verraad gekregen heeft van de overpriester. Het verhaal gaat, dat
nadat Judas berouw had gekregen hij de zilverlingen in de tempel op
de grond gooide. Later groeiden daaruit de nieuwe planten. In deze
overlevering wordt vergeten dat het geld later gebruikt werd om een
akker te kopen. De kleur van de bloemen wijst op de bloedschuld.
De zaaddoosjes zijn heel bijzonder, bestaand uit drie laagjes dun
vloeipapier lijkt het. De twee buitenste (bruine) lagen kun je er afhalen
(of wachten tot ze vallen) daar zitten de zaadjes “opgeplakt”.
Het middelste dunne laagje is niet licht bruin, maar zilverkleurig,
prachtig als de zon erop schijnt. Daar heeft de plant zijn naam aan te
danken. De zaaddoosjes schijnen te lijken op de zilverlingen van
weleer.
.
De plant komt uit Zuidoost-Europa en is tegenwoordig zowel te zien
in tuinen als verwilderd langs bosranden, heggen en in wegbermen.

Judaspenning, mooi als het bloeit en mooi met zijn zaaddozen.
Bloeit pas het 2e jaar en sterft dan weer af nadat het zaad heeft
geproduceerd.
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Wat de Bijbel over de Judaspenning vertelt.
Judas nalatenschap
Judas van Iskariot is een figuur uit de Bijbel, één van de 12 discipelen
van Jezus. Hij was degene – afkomstig uit Judea – die Jezus heeft
overgeleverd aan de Romeinse autoriteiten. Door middel van een
kus, zo gaat het verhaal. Daarna werd Jezus gekruisigd.
Voor zijn verraad, zo vermeldt de Bijbel, kreeg hij 30 zilverlingen.
Die wilde hij later, toen hij spijt kreeg, teruggeven aan Pontius Pilatus
de Romeinse stadhouder. De zilverlingen werden echter geweigerd
waarna Judas Iskariot zich ophing. De zilverlingen lagen onder zijn
lichaam.
De zilverlingen hebben zich vermeerderd zo gaat het verhaal. Niet als
muntstukken maar als plant: de Judaspenning.
Judas in Nederlandse uitdrukkingen, u kent ze vast wel.
Iemand een 'judas' noemen: Iemand een verrader, een oneerlijk
mens noemen.
Judasloon: Het geld dat men gebruikt om iemand te overhalen
iemand te verraden.
Judaskus: Een teken dat normaal vriendschap en trouw uitdrukt,
gebruiken om iemand een loer te draaien.
Judassen: Iemand geniepig plagen, kwellen, treiteren.
Judasoog: Een kijkgaatje in een deur waarmee men ongemerkt kan
zien wie er voor de deur
staat.
Judasstreek: Een verraderlijke streek

Hermien Weissenbach-Tuls.
Mocht U zaad van de plant de Judaspenning willen hebben, dit kan
zolang de voorraad strekt.
U kunt mailen naar hermien.tuls@quicknet.nl of bellen naar
telefoon nummer 0229-551981
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Voor u gelezen in de magazines
Petrus en Jong Protestants van de
Wereldgebedsdag, Verenigd in gebed.
Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond.
Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen die
door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun
omgeving. Alleen al in Nederland gebeurt dat op 500 plaatsen. Zo
verenigt Wereldgebedsdag mensen over heel de wereld in een keten
van gebed. Dit jaar is de organisatie in handen van Comité Vanuatu.
Het thema is - “Rotsvast” - bouwen op een stevig fundament naar het
Bijbelboek Matteüs 7; 24-27
Wereldgebedsdag.nl kunt u op uw tablet of computer opzoeken via
google.
~~~~

Geweldloosheid vraagt om een dubbel geloof;
geloof in God en ook het geloof in de mens.
Mahatma Gandhi
~~~~

The Story of God
In de Amerikaanse documentairereeks
The Story of God van National Geographic
gaat acteur Morgan Freeman op zoek naar
antwoorden op de grote geloofsvragen van
mensen uit verschillende culturen en religies.
In de serie vertellen mensen over hun ervaring
met het geloof, bij plaatsen zoals de Olijfberg,
de Rotskoepel en de Westmuur in Jeruzalem,
een bodhiboom in India, een mayastad in Mexico
en de Lakewood Church in Houston. Volgens de
presentator denken christenen, moslims en
boeddhisten vaak dat ze een heel andere visie
hebben, terwijl er veel overeenkomsten zijn.
Netflix.com
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‘In de stilte komen dingen vaak anders bij je binnen’
Meer weten over christelijke meditatie?
Protestantsekerk.nl/thema/meditatie
~~~~

IK ben er voor jou.
Leef toe naar Pasen met de
veertigdagentijdkalender 2021
U kunt de kalender gratis bestellen via;
petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagenkalender

~~~~
‘ Niets lijkt zoveel op God als de stilte ‘
Eckhart von Hochheim ca. 1260-1328
laatmiddeleeuwse theoloog en filosoof

~~~~

Weetjes, kaarten, spelletjes,
gespreksvragen en liedjes.
Te bestellen bij:
shop.bijbelgenootschap.nl
of te koop bij de boekhandel
in de buurt.
EAN 9789089122544
€. 29,95
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN
HOOP
Toen ik werd gevraagd of ik hier over wilde
nadenken en er over te schrijven, leek het me niet zo moeilijk, tot
dat ik het ook echt ging doen.
Wat is hoop? Positief blijven dat alles goed komt. Maar hoe doe
je dat in moeilijke tijden zoals waar we nu in zitten.
Hoop is wat een mens nodig heeft in het leven. Niet voor niets luidt
een gezegde: ‘hoop doet leven’. Maar waar vinden we die hoop? Het
kan in allerlei kleine dingen zitten.
Ik zelf kan ongelooflijk veel hoop krijgen aan het begin van de lente,
als na de donkere winter er zomaar s’ morgens een klein groen
sprietje in onze tuin staat. De hoop dat de natuur weer tot leven komt.
We weer mogen genieten van alle mooie kleuren en geuren. Al het
heerlijks wat de natuur ons brengt.
Als we bij Christus horen, dan zijn we een ‘levende hoop’ zegt Petrus.
( 1 Petrus 1:3), dan mogen we in dit leven vol vertrouwen uitzien naar
de toekomst. Ondanks onze ontrouw, blijft Hij trouw aan Zijn woord!
Ook hieruit kan ik ongelooflijk veel hoop van krijgen en houden. Het
weten dat Christus onze hoop is.
Ik stel hoop, hoop in het leven
Ik wil zo, zoveel gaan doen.
Zonder hoop wil ik niet leven
Maar ik sta ook niet alleen
'k heb m'n vrienden en familie om me heen.
Deze tekst het komt uit een lied van Wil Tura. Iedereen zoekt hoop.
Ook in deze donkere dagen. Maar ik denk dat we in deze tijd toch
onze hoop moeten houden op Christus. Hij geeft ons onze toekomst.
Dat Hij door Zijn leven te geven, ons hoop en toekomst heeft gegeven. Dat we mogen vertrouwen, dat alles echt wel goed komt.
Want Hij heeft ons Zijn Woord gegeven.
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Laat anderen jou hoop geven
Als je zelf geen uitzicht ziet, laat je dan troosten door de mensen om
je heen: hun bemoedigende woorden, een Bijbeltekst of lied dat ze
met je willen delen. Door hen heen schijnt Gods licht op jou.
Lach
Maak grapjes. Misschien zelfs over je eigen situatie. Want humor
relativeert. Als je lacht, zie je het leven weer iets zonniger in.
Tel je zegeningen
‘Als we naar onze kinderen en kleinkinderen kijken, hebben we alleen
maar reden tot dankbaarheid’
Het is best verleidelijk om je blind te staren op de dingen die je niet
kunt en niet hebt. Probeer te kijken naar wat God wel geeft en te
genieten van de mogelijkheden die je nu hebt en wat momenteel wel
kan. Zelfs in deze nog steeds bizarre periode.
Bemoedig de ander
Stuur een kaartje naar iemand, thuis of in het ziekenhuis of bezoek
iemand die in een moeilijke situatie zit. Kook eens voor de buurman
of buurvrouw die wel wat hulp kan gebruiken. Bemoedig iemand op
een manier die bij jou past. Ook dat geeft hoop.
Leef in het nu
Accepteer dat je niet meer energie hebt dan om te ervaren. Weet: er
komt een einde aan deze zware tijd. Er komt een tijd om te dromen of
een tijd om te delen in de heerlijkheid van Christus.
Daar kan ik echt hoopvol van blijven. En buiten deze hoop haal ik
zeer zeker hoop uit mijn familie en vrienden, alle liefde en geluk die
we samen kunnen delen. Met z’n allen hoopvol het groene sprietje
naar boven willen kijken.

Petra La Grouw-Heij
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Parabel
'Parabel' is afgeleid van een Grieks werkwoord (paraballoo) dat
betekent: 'naast elkaar plaatsen'. In een parabel worden twee zaken
naast elkaar geplaatst en met elkaar vergeleken

Het mooiste hart
In een vallei, ver, ver weg, leefde eens een jongeman die beweerde
dat hij het mooiste hart had van de hele vallei. Overal waar hij kwam
toonde hij het aan iedereen die het maar wou zien, en inderdaad zijn
hart was zo perfect als een hart kan zijn. De jongeman oogstte
bewondering alom, en zijn hart zwol van trots.
Op een dag had hij weer een grote menigte rondom zich verzameld.
Ze stonden midden in het dorp, en iedereen bewonderde zijn hart. Ze
waren het er allemaal over eens: Dit hart was perfect! Het was ook
helemaal gaaf, er was geen schrammetje of wond te zien. Dit was het
mooiste en gaafste hart dat ze ooit hadden gezien. De jongeman was
er erg trots op en pochte honderduit over zijn mooie en perfecte hart.
Opeens stapte een oude man uit de menigte naar voren en zei
“Waarom is jouw hart niet zo mooi als de mijne?”. De oude man liet
zijn hart zien en iedereen keek ernaar. Het sloeg krachtig, maar het
zat vol littekens en er waren plaatsen waar stukken uit waren gehaald
en andere stukken in waren gezet, en deze stukken pasten niet mooi
in de gaten maar hadden rafelige hoeken. Er waren zelfs plaatsen bij
waar hele stukken uit zijn hart ontbraken. De mensen keken
verbaasd. “Hoe kun je zeggen dat jouw hart het allermooiste is?”,
dachten ze.
Ook de jongeman keek naar het hart van de oude man en zag de
staat waarin het verkeerde. Hij lachte “Je maakt zeker een grapje,”
zei hij, “Vergelijk jouw hart eens met de mijne. Die van mij is perfect
en de jouwe is een puinhoop vol littekens en scheuren.”
“Ja,” zei de oude man, “jouw hart ziet er perfect uit, maar ik zou niet
met je willen ruilen.” “Kijk” sprak hij, “elk litteken vertegenwoordigt een
persoon aan wie ik mijn liefde heb gegeven: ik scheur een stukje uit
mijn hart en geef het aan die persoon en vaak geven ze een stukje
van hun hart aan mij terug om zo de lege plaats op te vullen.”
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“Maar de stukjes zijn niet precies hetzelfde. Ik heb gerafelde hoeken,
dat ben ik met je eens, maar het herinnert me er aan dat we liefde
met elkaar hebben gedeeld. Soms geef ik een stukje van mijn hart
weg en heeft de ander me geen stukje van zijn hart teruggegeven.
Dat zijn de lege gaten, het geven van liefde is een risico.”
“Ook al zijn die gaten in mijn hart pijnlijk, ze blijven open. Het
herinnert me eraan dat ik ook liefde voor deze mensen heb en ik
hoop dat ze op een dag zullen terugkeren en het gat zullen opvullen.”
“Zo,” zei hij “zie je nu wat echte schoonheid is?”
De jongeman stond roerloos, tranen rolden over zijn wangen. Hij liep
naar de oude man toe, greep in zijn perfecte hart, scheurde er een
stuk uit en met trillende handen bood het aan de oude man aan. De
oude man nam zijn offer aan, plaatste het in zijn eigen hart, en nam
een ander stuk uit zijn hart en plaatste het in de wond van het hart
van de jongeman.
Het paste niet perfect en er zaten wat rafels aan, maar de jongeman
keek naar zijn hart, niet meer perfect, en hield ervan als nooit
tevoren. Het was nu mooier als voorheen, omdat de liefde van de
oude man nu ook door zijn hart stroomde.
Ze omhelsden elkaar en wandelden zij aan zij weg….
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Gebed van een ouder
Als ik eerlijk mag zijn God
Als ik echt mag uitspreken,
dan moet ik toegeven dat ik er nu al moe van ben
van de kinderen die zo onrustig zijn
en steeds maar hulp vragen.
Als ik eerlijk ben,
dan moet ik toegeven dat ik er tegenop zie
dat het zo lang gaat duren,
zo op elkaars lip te leven.
Af en toe voel ik het ongeduld opborrelen
en ben ik net te kort af.
Als ik eerlijk ben, God,
en anders kan ik niet,
dan moet ik toegeven dat ik bijna ontplof
van irritatie,
Help me dan toch met ruimte maken
voor ieders eigenaardigheden.
Help me dan toch rustig te worden
en los te laten wat ik niet veranderen kan.
Waai met uw geest van liefde
en vriendelijkheid ons huis binnen
en open mijn hart voor uw mildheid.

Janneke Nijboer, uit Gebeden in een tijd van corona, 2020
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Jeugd van Nu Nieuws
HET EZELTJE
Een bijzonder verhaal

Op een dag viel het ezeltje van een
boer in een diepe put. Het dier
schreeuwde uren na elkaar, van pure angst.
Uiteindelijk besloot de boer om de put te dichten, het ezeltje was toch
al oud…….Het loonde de moeite niet meer om hem er uit te halen.
De boer nodigde zijn buren uit om hem te helpen met de klus. Ze
pakten allemaal een schop en begonnen te scheppen.
Meteen realiseerde het ezeltje zich wat er gebeurde en schreeuwde
hartverscheurend!
En na een tijdje werd het helemaal stil. Niemand hoorde nog iets.
Een hoop scheppen vuil later, keek de boer in de put en was
compleet verrast met wat hij zag! Met elke schep vuil, die de rug van
het ezeltje raakte, deed het iets geweldigs!
Hij schudde het vuil van zijn rug en deed een stapje omhoog.
De buren gingen door met scheppen.
Elke keer schudde het ezeltje alles van zich af en deed een stapje
omhoog. En opeens stapte hij, tot ieders verbazing, over de rand van
de put en wandelde vervolgens weg.
De moraal van dit verhaal;
Het leven zal regelmatig vuil over je heen gooien, allerlei soorten vuil.
De kunst om uit de put te komen is;
Steeds alle vuil van je rug schudden en telkens een stapje omhoog
doen!
Al onze zorgen zijn een stap omhoog.
Zo kunnen we uit de diepste putten komen; alleen maar door niet te
stoppen en nooit op te geven.
Schud het vuil van je af en doe een stap omhoog!
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Doolhof.

Lieve God,
Soms lijkt mijn hoofd
wel een doolhof:
ik kom er niet uit
en loop maar te piekeren
wat ik moet doen.
Wilt U mij dan helpen
om rustig te blijven
en stap voor stap
een uitweg te zoeken
voor wat me dwarszit?
Soms zie ik een ander
die loopt te verdwalen,
die ruzie heeft thuis
of geen raad weet
met één of ander probleem.
Wilt u mij dan helpen
een naaste te zijn
om hand en hand
een uitweg te vinden
voor wat hen dwars zit.
Amen.
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Doorstreeppuzzel

Zoek de Bijbelboeken

In deze woordzoeker moet je 15 namen van Bijbelboeken wegstrepen.. Heb je de Bijbel bij de hand? Voorin vind je namelijk de
namen van de Bijbelboeken op een rij. TIP; In deze woordzoeker
staan alleen boeken uit het Oude Testament. Welk Bijbelboek kun je
van de overgebleven letters maken?
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COLOFON

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.
"Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan
contact op met de scriba - die in geval van afwezigheid van de
predikant - vervanging inschakelt'.
ds. J. J. (Hans) Reedijk
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
Ad Interim voorzitter van de kerkenraad
dhr. P.C.( Piet) Nell
e-mail: Piet@4nell.nl

0299 - 78 04 82

06-47 26 49 66

06-51 81 07 12

Ouderlingen
URSEM:
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen
072-50 21 360
Noorddijkerweg 86,
e-mail: waadmiraal@hetnet.nl
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
BERKHOUT- AVENHORN:
mw. C.(Ineke) Weinreich- Verkaik
0229-70 23 62
Westeinde 293,1647 MP Berkhout e-mail: c.weinreich@quicknet.nl
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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

06-51 75 08 00

De bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn:
Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:
NL21 RABO 0307 6329 46
Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland:
NL18RABO 0307 6328 06
Kerkbalans Protestantse Gemeente Koggenland:
NL71 RABO 0307 6328 22

CONTACT is het kerkblad van: P.G. Koggenland
Bankrekeningnummer NL18 RABO 0364 0036 77 ten name van
Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom! Hartelijk dank.
Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken.
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen.
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl
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‘C O N T A C T’ KOPIJ
voor MEI en JUNI 2021
graag vóór 16 APRIL a.s.
inleveren bij het redactieteam:
Ans Versluis-Reedijk,
telefoon: 072- 502 16 68

Zuidertuin 5,
1645 WE Ursem
e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl

Petra La Grouw-Heij,
Kerkweg 19,
1645 SK Ursem
Telefoon: 06-81 83 05 88 e-mail: petraheij@outlook.com
Greet Hoffman-Weijtze, Dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN
Heeft u een mooi gedicht of iets bijzonders meegemaakt?
Zet uw inspiratie op papier en deel het met ons allemaal.
Want “Kerk Zijn “ doen we met elkaar.
Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen.
U kunt uw kopij insturen naar de redactie.
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De Walvis
Thema: MOED

Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk
www.pknzo.nl

37

De redactie
Na heel veel jaren van inspirerende en kritische betrokkenheid gaat
Lydeke Vroom onze redactie verlaten. Als redactielid gaat zij ons
verlaten maar als betrokken kerklid laat zij ons niet alleen. Bedankt
voor zoveel inzet, Lydeke. Op de eerstvolgende fysieke redactiebijeenkomst neemt zij afscheid van de redactie en zal zij door ons in
de bloementjes worden gezet. Het ga je goed, Lydeke.
Willy, Olga, Nelleke, Willie en Hans,
redactie van de Walvis

Thema komende kerkblad
Het thema voor het komende kerkblad - editie mei/juni – is BLOEI
De redactie nodigt alle leden uit om hieraan hun bijdragen te leveren
voor ons kerkblad.
Kopij kan t/m maandag 12 april ingeleverd worden.

Heb ik de moed om...
In het paasverhaal is er altijd één scene die mij van jongs af aan al
raakt en waar ik veel over nagedacht heb en me nog steeds bezig
houdt.
De verloochening door Petrus.
Als je het leest denk je “Hoe kan hij dit nu doen?”
De discipel Petrus die geen moed had om te zeggen: “ik hoor bij hem.”
Maar wat zou ik zelf hebben gedaan, in zijn situatie?
Zou ik eerlijk zijn geweest, en mij dan laten oppakken en de straf of
marteling hebben ondergaan?
Zou ik het aangedurfd hebben om te zeggen: ,,Ja ik hoor bij hem, hij
is mijn meester.”?
Hoe moedig zou ik zijn geweest? Zou ik ook ontkend hebben om mijn
eigen “hachie” te redden?
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In het evangelie van Lucas 22:54-62 staat als laatste zin:
,,En hij ging naar buiten en weende bitter”.
Hoe Petrus zich heeft gevoeld over zijn woorden, kunnen we ons wel
voorstellen.
Hoe vertaal je dit naar je eigen leven, bij het woord moed, denk je
vaak aan de grote namen die we allemaal kennen, zoals Ghandi of
Ds. M.L. King, in ons eigen land bv. Pieter Omzigt die de toeslag
affaire niet heeft losgelaten, het onrecht niet kon laten zegenvieren.
Misschien heb je zelf in de familie een heldhaftige opa, broer of zus
die iets gedaan heeft, waarvan je zegt: ”zou ik dat gekund hebben?”.
Een daad waar je trots op kunt zijn. Worden die verhalen nog
doorgegeven aan de kinderen en kleinkinderen?
Het woord moed, staat voor mij ook voor moeten, degene die iets
doet wat dapper is vertellen vaak: ,,ik moest het gewoon doen, het
kon niet anders”. Soms doen ze iets waarvan ze later zeggen het was
misschien wel riskant voor mij en de ander maar ik kon niet anders.
Van binnen uit was er een moeten.
Meestal kijken we naar de grote daden van een ander, maar onze
eigen kleinere die doen er pas toe.
Angst is vaak een barrière om niet te handelen, om niet dapper te zijn.
Durven wij nog iemand aan te spreken op asociaal gedrag, zonder
bang te zijn op een grote mond of geweld?
Ben je moedig als je een dief aanspreekt of als je ziet dat iemand
belaagd wordt en je springt er tussen? Is dit dapper (of dom)? Of kijk
je weg uit angst om zelf belaagd te worden.
We kennen wel allemaal dit soort situaties. In vele gevallen moet je
dan in een paar seconden beslissen. Dat is verdraaid moeilijk.
Er zijn ook keuzes waar je over moet nadenken
Wat zijn de gevolgen op langere termijn, wat als ik dit doe, wat zijn
dan de consequenties voor mij en mijn omgeving etc.
Je gaat piekeren, bidden, bespreken en heel vaak laten, tot het niet
meer anders kan.
Moed is ook:
De vrouw of man die uit een relatiesituatie stapt die onveilig is.
Moed is ook:
Het kind dat durft te zeggen tegen zijn belager: Ik wil niet dat jij aan
mijn lichaam komt op deze manier”.
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Moed is ook:
De klokkenluider die misstanden openbaar maakt en weet dat hij of
zij dan misschien ontslagen kan worden.
Moed is ook :
Aan eigen principes en waarden vasthouden, waarbij je openstaat
voor dialoog met die ander die een ander geloof, mening of idee heeft.

Nelleke Stroo.
De Haan in het hart
Nee Petrus, ook jij redt het niet, al doe je zo je best,
ook jij bent niet voornamer of beter dan de rest.
Wie zonder zonde is heeft geen Redder nodig,
daarom was Jezus reddingstocht voor niemand overbodig
Al zal er altijd iemand zijn die zegt ik ken Hem niet,
de Heer die ons doet leven is 't die ook hem doorziet.
Al horen we geen teken, al kijkt Hij niemand aan,
als 'k ooit als Petrus Hem ontken, kraait in mijn hart de haan.

Gedicht van mevr. C. Poelman

In Memoriam - Jenny Lursen-Vader en Theo Lursen
Op 3 februari 2021 overleed Jenny, en een week later op 10 februari,
overleed Theo. In twee besloten dankdiensten, vanwege corona, zijn
hun levens in herinnering gebracht. Zij ontmoetten elkaar via de
vriendschappelijk contacten van hun ouders. Zij trouwden in 1961,
kregen twee zonen Ted en Jeroen, en er kwamen kleinkinderen bij.
Jenny werkte in het onderwijs en Theo was stuurman op de grote
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vaart. Na het Watergemaal woonde het gezin eerst op de woonark
Cabana. Op Theo's schuit werden menige hassebassies geschonken.
In hun dankdiensten keken en luisterden we naar cantorijzang en
prachtig orgelspel. Bij Jenny werd het bijbelverhaal over De Storm Op
Het Meer uitgelegd en Psalm 23 bij Theo. De teksten waren hen op
het lijf geschreven. Het eerste over het water, de stormen, en hun
trouwtekst: 'Blijf kalm! Ik (Jezus) ben het. Wees niet bang!' Het
tweede over zorgzaamheid.
Jenny en Theo, met hun belangstelling en betrokkenheid, met hun
verbondenheid en vriendschappelijkheid, binnen en buiten het
kerkelijk leven. Daarvan getuigen ook de herinneringen die zijn
ingestuurd vanuit hun familie en vrienden en andere contacten. Ze
zullen worden gebundeld en als herinneringsboekjes aan Ted en
Jeroen worden uitgereikt.
Toen ik Theo enkele dagen voor zijn sterven vroeg, hoe hij nu
afscheid van Jenny kan nemen terwijl hij in het ziekenhuis ligt, zei hij
tegen mij: 'Ik heb al afscheid genomen'. Dat was een bijzonder
afscheid. Twee ambulances werden naast elkaar geparkeerd. De
twee brancards eruit gereden. Twee zielen. Eén gedachte. Niet met
woorden. Maar elkaars handen vastgehouden. Zo hebben zij afscheid
van elkaar genomen. Het ziekenhuispersoneel stond er omheen als
een warme mantel om hen heen geslagen.
Zoveel jaren van samenzijn. Met elkaar en met ons. Nu het gemis. De
woorden, de gedachten, de herinneringen die zij in onze levens
achterlieten. Daarmee moeten we nu verder leven. Moge onze
herinneringen aan Theo en Jenny ons tot zegen zijn.
Hun gedachtenissen ons tot een troost.

ds. Hans Reedijk
Als een schip verdwijnt
achter de horizon, is hij
niet weg.
Wij zien hem alleen niet
meer.
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Beste Allemaal,
We schrokken heel erg van het bericht van het overlijden, eerst van
Jenny en nu van Theo.
Ze maakten prominent deel uit van onze gemeente, ze hoorden bij
ons, ze waren altijd aanwezig en nu opeens niet meer. We zijn
ontdaan.
Ik stuitte op een gedichtje van Sytse de Vries, dat we graag met jullie
willen delen:

Vandaag houd ik mijn eigen stille wake:
een stukje ik ging samen met jou dood.
Een schok, die mij genadeloos blijft raken,
een leegte, die mij voedt als dagelijks brood.
Mijn vrienden zijn nu de herinneringen:
Een zee van tranen en een bron van moed
waaruit ik beurtelings zal blijven drinken,
waardoor jij voor vergeten wordt behoed.
Vandaag zal ik met eerbied aan je denken.
Met bloemen schrijf ik weer opnieuw jouw naam.
En hoe de schimmen van ’t verleden wenken,
aan jou beloof ik dat ik door zal gaan.
Jouw naam herhaalt zich in al mijn gebeden,
en veel van wat ik zeg is godgeklaagd.
Vandaag zal ik de toekomst toch betreden
Omdat, wat jij mij liet, dat van mij vraagt.
Hartelijke groet en voor iedereen sterkte in deze angstige tijden,

Karin en Coen van der Kamp
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Van de
Kerkenraad
Vergadering van
de Kerkenraad
d.d. 18 november
2020 in de Consistoriekamer te Beets.
Opening door de heer Van Lenten.
De heer Van Lenten vraagt de mening over de houding van mensen
in de maatschappij door de volgende vragen te stellen:
 of men egocentrisch is geworden
 en hoe gaan we als mensen met elkaar om.
Wijzigingen kerkdienstrooster en jaarkalender
Vergadering kerkenraad: 13 januari, 17 maart, 19 mei, 7 juli, 15
september en 17 november 2021.
Vergadering moderamen: 4 januari, 8 maart, 10 mei, 28 juni, 6
september en 8 november 2021.
Ingekomen en uitgaande post.
Van ds. Verhoeff is een verslag van de bijeenkomst ontvangen.
Enkele punten uit de brief zijn:
 Vasthouden van kijkers van internetdiensten.
 Inventariseren verlangens en wensen om de onderlinge band
vast te houden.
 Zoektocht vrijwilligers, invulling ambtsplekken.
 Vormen van samenwerking.
 Geloofsgesprek.
Plaatselijke regeling
Het concept wordt doorgelopen.
Dhrn. Lursen en Wijers zullen de opmerkingen verwerken in het
concept. De plaatselijke regeling wordt op de agenda van januari
geplaatst.
Internetviering / fysieke vieringen
De internetdiensten zijn vanaf nu ook te zien op LOVE-TV, op
zondagavond om 18.30 uur.
RTV-NH zendt ook kerkdiensten uit, de gemeente moet daarvoor
opgegeven worden.
We gaan t/m 17 januari a.s. door met de internetdiensten.
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Predikant
In 2021 is er weer een oecumenische viering in Edam; de
vredeszondag.
Diaconie.
Begroting 2021
De begroting 2021 wordt onder dankzegging goedgekeurd en
getekend.
Kerkrentmeesters.
Begroting 2021
De begroting wordt onder dankzegging goedgekeurd en getekend.
Rondvraag
Dhr. Lursen laat weten dat hij tot 1 mei 2021 aan blijft als
kerkrentmeester na deze datum legt hij zijn functie neer. Dhr. Lursen
is dan 85 jaar.
Sluiting
Om 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering met het gezamenlijke
bidden van het Onze Vader en wenst een ieder wel thuis.

Willie Koole

Nieuws uit de gemeente
Verjaardagen in de maanden maart en april 2021
80 jaar of ouder worden:
8 mrt,
Mevr. R. Hooijberg - Klomp; 85 jaar;
17 mrt, Mevr. T.K. van Schalkwijk – Koelemeij; 80 jaar;
19 mrt, Dhr. J. Hooijberg; 90 jaar;
21 mrt, Mevr. J. de Haan – Klaver; 90 jaar;
22 mrt, Dhr. S. van Schalkwijk; 82 jaar;
Wij wensen u allen een gezegend nieuw levensjaar.
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Huwelijksjubilea:
50 jaar gehuwd:
2 apr, Dhr. J. Kastelein en
mevr. M. Kastelein – Lont;
27 apr, Dhr. H. van Ark en
mevr. A.M.P. van Ark – de Koning.
Wij wensen u nog vele gelukkige jaren samen.

Annie van Ark
Dapper
Meer nog dan een ochtendzoen
heb ik 's morgens moed van doen.
Wakker worden is geen kunst.
Dat gaat.
Van kwaad is beddengoed
zich niet bewust
en koude slaapt niet graag
onder een deken.
Het is de mat die
met de wereld vergeleken
veel te klein is als begin,
en zelfs met mij er middenin,
een beetje knelt.
Ik aarzel lang, rechtop in bed,
bedenk dat net als ja of het
het woordje bang
vaak in mijn dagboek staat,
maar dapper is mijn broer
en zelf ben ik een held.
Dat helpt.
Opstaan is de kunst.
Meer dan een paar ochtendzoenen
heb ik nood aan stoute schoenen.

Bart Moeyart
Uit ‘Verzamel de liefde’
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Bericht uit Mozambique van Pater Kuijper
Dag moedige leden van de multiforme Gemeente Zeevang. Maar de
laatste tijd lees ik meer "Gemeente Koggenland".
Is dat een stadje, dorp, de hoofdgemeente?
Allen van harte een zalig Nieuw jaar gewenst onder de zegen van de
Heer. Ook dit jaar zullen jullie het moeten doen met meer diepgelovige ouderen dan met de jongere generatie die het niet gemakkelijk
heeft met de vele keuzen en uitdagingen. Het is niet gemakkelijk vele
idealen te hebben en geen gelegenheid die na te streven vanwege de
beperkingen die de maatschappij (coronavirus) stelt.
Wij vieren iedere zondag twee maal de Eucharistie, met 200 mensen
in de grote S. Anna kerk, en we mogen vrijuit zingen. Uiteraard met
mondkapje, afstand en desinfectie “riten". Maar we merken ook dat
de kinderen en de jongeren toch meer afwezig zijn. Het zal een
moeilijke opgave zijn die trend te keren.
Gelukkig gaat dit jaar de catechese weer van start.
De armoede neemt toe. Ik wil u van harte danken voor de gift van
€2.000,00 die ik 21 december in het moeilijke jaar 2020 van u heb
mogen ontvangen. Dat is erg veel, gezien ook uw financiële
verslagen die ik de gelegenheid heb te lezen. Dat is goed voor 30
minimumsalarissen. Nogmaals heel hartelijke dank en sterkte in dit
nieuwe jaar.
Ik maak het goed, hoewel de hitte van de laatste maanden mij vaak
moe gemaakt heeft.
De situatie is hier snel aan het verergeren. Nu mogen we nog maar
met 50 mensen de kerk bezetten voor de eredienst. Gelukkig mogen
we wel zingen, het volk zingt graag en veel. Met een mondkapje voor
maakt me dat wel moe. In onze parochie leven drie van de vier zuster
communiteiten in quarantaine (twee van meer dan twintig leden), en
gisteren hebben wij, paters sacramentijnen, de paters van een
buurparochie vervangen omdat die paters ook in quarantaine zijn.
Er zijn verschillende gerenommeerde artsen overleden aan coronavirus, ook zusters en priesters. Het komt dichterbij. Onze chauffeur en
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zijn vrouw zijn ook besmet. Steeds meer mensen van dicht bij. Maar
we vertrouwen op God dat het ook voorbijgaat zoals de plagen van
Egypte.
Ondanks de pandemie heb ik afgelopen donderdag een boek
gepresenteerd over, met en voor weduwen in aanwezigheid van de
bisschop. Tweemaal een uur voor telkens 50 mensen. De weduwen
lijden hier verschrikkelijk onder de plaatselijke bantu traditie. Vanuit
mijn ervaring in mijn parochie, en pastorale bewogenheid (ik ben
verantwoordelijk voor het diocesane weduwen pastoraat) is daar een
boek uit gegroeid. Weduwe is hier tabu, verliest al haar bezittingen en
rechten ("zij heeft haar man gedood, zij is een heks", wordt
gemarginaliseerd. Onvoorstelbaar! Daarom wordt er ook niet over
geschreven. Ik hoop een kleine bijdrage te hebben geleverd, hoewel
ik weet dat het niet gemakkelijk is een cultuur/traditie te veranderen.

dag, Hub, Maputo, Mozambique

Collecten
Collectebonnen
Collectebonnen kunt u voor of na de
kerkdiensten verkrijgen bij Wim Vedder. Er zijn
bonnen t.w.v. € 1 en € 2.
Collectebonnen hebben o.a. als voordeel dat de
ontvangststroken gebruikt kunnen worden voor
belastingdoeleinden. U kunt ze contant betalen
of het verschuldigde overmaken per IBANbetaling.
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De diaconie in coronatijd
Ook nu willen we een oproep doen om elke maand uw collecte over
te maken naar: NL59RABO0367300842 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Zeevang en Oudendijk o.v.v. ‘collectebijdrage’.
Van uw gift gaat de helft naar de kerkrentmeesters, voor de
bestrijding van de kosten van de internetvieringen. De andere helft
gaat naar een diaconaal doel dat maandelijks in de Nieuwsbrief
bekend gemaakt wordt.
Deze collectes doen we samen met de Gemeente Koggenland,
waarbij ieder gebruik maakt van z’n eigen bankrekening. De
afgelopen maanden leverde de totale collecte van de twee
gemeenten samen op:
Ook de komende maanden, zolang er geen fysieke diensten zijn,
zullen we op deze wijze blijven collecteren. We houden u via de
Nieuwsbrief op de hoogte van de nieuwe doelen en hopen dat we
elke maand vol trots een royale opbrengst kunnen melden.
Tot ons grote genoegen blijkt de mondkapjesactie nog steeds een
succes te zijn. Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de
website www.grootmoederswerk.nl .
We zijn voorlopig nog niet af van de mondkapjes dus we willen
iedereen aanraden: heb je nieuwe nodig, koop een setje van vijf op
de website.
Het mooie is dat vrijwel de volledige opbrengst (€3 per kapje) naar de
Vluchtelingen op Lesbos gaat. Inmiddels heeft de actie € 628,80
opgeleverd, dat rechtstreeks naar Lesbos is gegaan.
OPROEP
Afgelopen jaar hebben we als diaconie verschillende instellingen
gesteund. Vanuit het collecterooster kent u er verschillende.
We horen graag of u een doel of instelling onder onze aandacht wilt
brengen voor mogelijke steun.
Het kan regionaal, landelijk of wereldwijd zijn.
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Als kerk nemen we in ons collecterooster veel doelen op, ver weg en
dichtbij. We hechten er waarde aan om contact met elkaar te hebben.
Soms gewoon een bedankbriefje of het ontvangen van een
nieuwsbrief.
Op de foto’s een bedankje voor u allen van de cliënten van de
Arendshoeve in Oosthuizen. Zij hebben van onze bijdrage een
vlaggenmast aangeschaft. Ontroerend om zo’n bedankje aan te
treffen als je thuiskomt

Namens de diaconie,
Coen van der Kamp
U weet, zowel de diaconie als het college van kerkrentmeesters zijn
ANBI-instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een
extra reden om gul te geven. Wij zullen u middels de nieuwsbrief
melden hoeveel we samen hebben bijgedragen.
Mocht er tegen die tijd besloten worden dat we doorgaan met de
videodiensten, dan zullen we een nieuw doel van de collecte voor de
daarop volgende vier weken bekend maken.
Voor de bekend veronderstelde collectedoelen volstaan we met de
vermelding van de naam.
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Colofon
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse
Gemeente Zeevang en Oudendijk.
In deze gemeente participeren ook mensen die officieel lid zijn van een
andere (meestal) protestantse geloofsgemeenschap, maar zich in onze
kleine open geloofsgemeenschap thuis voelen.
"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door vrijwilligers.
Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd.
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage te
geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15 per jaar.
Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,-rekenen.
(U kunt De Walvis kosteloos downloaden vanaf onze website.)
Redactieadres
Vacature: eindredacteur.
E-mail: walvis@pknzo.nl
Kopij bij voorkeur per e-mail aanleveren.
Redactie
Lydeke Vroom, Olga Landaal, Willy Imthorn, Nelleke Stroo en Willie Koole
en ds. Hans Reedijk (contact Kerkenraad)
Verdelers: Jan Bakels / Dirk van Ark
Inleveren kopij
Alleen voor kopij die op tijd arriveert, garandeert de redactie plaatsing in het
eerstvolgende nummer.
Belangrijke adressen en telefoonnummers
Predikant Ds. J.J. (Hans) Reedijk tel. 0299 780 482
dominee@pknzo.nl
Neem bij mijn afwezigheid s.v.p. contact op met de scriba, die
een vervanger inschakelt.
Scriba

Willie Koole,
tel. 0299 403 894
IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen

Voorz.

Kees van Lenten,

tel. 0229 542 295

E-mail Info@pknzo.nl
Website www.pknzo.nl
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Ouderlingen
Kees van Lenten
Loes Wijers
Willie Koole

0229 542 295
0299 403 890
0299 403 894

Diakenen
Anneke Hoeksema 0299 621 944
Coen van der Kamp 0299 621 716
IBAN NL59 RABO 0367 3008 42

Kerkrentmeesters
Wim Vedder
0299 403 637
Jan Bakker
0299 403 542
IBAN NL95 RABO 0367 3041 71

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep)
Wijk-1 Oudendijk
Kees van Lenten
Wijk-2 Beets
Clasien Bakker
Wijk-3 Kwadijk – Middelie Annie en Herman van Ark
Wijk-4 Warder
Liesbeth Londo
Wijk-5 Hobrede
Tineke Bakels
Wijk-6 Oosthuizen Oost
Jannie Koole
Wijk-7 Oosthuizen centrum Riet Koole
Wijk-8 Oosthuizen West
Riet Koole

0229 542 295
0299 403 542
0299 621 642
0299 401 981
0299 621 225
0299 401 699
0299 403 415
0299 403 415

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247 + Etersheim en
Schardam
Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De Krommert
en de Veenmoslaan
Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde sloot.

Kerkgebouwen
De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, Kwadijk,
Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen.
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude
Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker.
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Ursem

Berkhout

Avenhorn

Kwadijk

Oosthuizen

Oudendijk
Beets

Kerkblad van

/
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