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Namens de kerkenraad: ds. Hans Reedijk.
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Een gebed voor iedere dag
Ik bid tot U Heer,
voor allen die eenzaam zijn,
voor allen die U zijn vergeten,
voor allen die zichzelf zo hoop’loos
en onbelangrijk vinden,
voor iedereen die geen blijdschap kent
en onder druk moeten leven,
voor iedereen die met een scherpe tong
een ander ondoordacht bezeren kan.
Voor iedereen die lange tijd niet zingen kon,
voor iedereen die ’t liefste moet missen.
Maar ook voor iedereen die zich rijk beschouwen
en, op zichzelf vertrouwen.
Voor iedereen die een dikke muur van haat
om hun hart bouwen.
Vooral voor iedereen, bid ik, o Heer,
die zelf niet vragen om Uw steun,
maar het zo nodig hebben.
Ook voor mijzelf bid ik Heer,
om kracht om er te mogen zijn voor een ander.
Amen.
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KERKDIENSTEN

Vieringen Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk

Datum

plaats

voorganger

05 sept.

Oudendijk
dhr. T. Heijboer
dhr. T. Koelstra
Gezamenlijke dienst PGZO en PGK

12 sept.

Berkhout
ds. H. Reedijk
mevr. B. Conijn
Gezamenlijke dienst PGK en PGZO

19 sept.

Berkhout
Kwadijk

26 sept.
26 sept.

Geen kerkgebouw beschikbaar in Koggenland
Edam
ds. H. Reedijk (PKN) en de heer J.Tol (RK)
Gezamenlijke oecumenische vredesdienst in
samenwerking met de raad van kerken Edam

03 okt.

Berkhout
ds. O. Reitsma
dhr. J. Stens
Gezamenlijke dienst PGK en PGZO

10 okt.

Oudendijk
ds. H. Reedijk
dhr. T. Koelstra
Gezamenlijke dienst PGZO en PGK

17 okt.

Berkhout
Kwadijk

ds. M. Caramasa
ds. T. de Boer

dhr. E. Hinfelaar

24 okt.

Ursem
Beets

ds. H. van Olst
ds. H. Reedijk

mevr. B. Conijn
dhr. E. Hinfelaar

31 okt.

Ursem
ds. H. Reedijk
dhr. J. Stens
Allerzielen- PGKoggenland
Geen dienst in Zeevang en Oudendijk.

ds. R. Erkelens
ds. J. Talma
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organist

mevr. B Conijn
dhr. T. Koelstra

mw.D.Schuitemaker

Datum

plaats

07 nov.

Beets

07 nov.

Berkhout

voorganger

organist

ds. H. Reedijk en
dhr. E. Hinfelaar
pastoor Louis Weel
Een oecumenische dienst met de Katholieke Parochie
ds. H.van Olst

mw..D.Schuijtemaker

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders staat aangegeven. Sommige diensten zijn voortaan via een live-stream te volgen
op Kerkdienstgemist.nl.
AUTOVERVOER NAAR DE KERK Gemeenteleden in Koggenland

Niet naar de kerk kunnen omdat de ingang een groot opstakel is
vanwege het moeilijk ter been zijn?
De komende periode kerken we regelmatig in de Berkhouterkerk in
Berkhout waar een goede opgang bij de kerk is.
Wilt u een kerkdienst meevieren neemt u dan telefonisch contact
op met: Greet Hoffman-Weijtze 0229-56 15 91

WERKZAAMHEDEN URSEM EN AVENHORN
In de komende weken zullen in de kerkgebouwen te Avenhorn en
Ursem onderhoudswerkzaamheden verricht worden.
De planning van deze werkzaamheden in de kerken ziet er als volgt
uit:
Ursem: werkzaamheden vinden hier plaats van:
31 augustus tot en met 23 oktober.
In Avenhorn wordt er gewerkt van:
13 september tot en met 23 oktober.
In deze periode zullen in deze kerken dus geen kerkdiensten kunnen
worden gehouden. Mogelijke wijzigingen zijn natuurlijk
voorbehouden. Mochten deze zich voordoen wordt hierover bericht
via de Nieuwsbrief.
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Vieringen samen en apart
In de tijd van de internetvieringen waren alle vieringen gemeenschappelijk. Wanneer u dit leest, hebben de internetvieringen plaats
gemaakt voor de gebruikelijke fysieke vieringen op de zondagochtend
op de gebruikelijke aanvangstijd om 10.00 uur. In het gezamenlijk
dienstenrooster in dit kerkblad en op de website kunt u zien in welke
kerken u de gezamenlijke en de aparte vieringen kunt bijwonen.

We volgen hierbij het dienstenrooster zoals al vóór de coronapandemie met elkaar is afgestemd met gemiddeld twee gemeenschappelijke vieringen per maand, alle hoogtijdagen gezamenlijk en
daarnaast de oecumenische vieringen met de parochie apart.
Zogezegd zo gedaan volgen we dit rooster tot en met december om
ons gemeenteleven in beide kerkelijke gemeenten samen én apart
weer op het oude peil te brengen.

Kerkdienstgemist.nl
Wanneer er in een van de kerken een opname van de zondagmorgendienst is geweest, is die te zien en terug te kijken als stream
via www.kerkdienstgemist.nl. De zoekterm die u daarvoor kunt gebruiken is Koggenland of Zeevang.

Love-tv (Lokale Omroep Volendam Edam)
Ter overbrugging van de zondagen waarop we geen directe stream
via kerkdienstgemist.nl kunnen maken, bieden we de kijkers in de
komende tijd een oudere internetviering aan. Love-tv is te zien via
Ziggo kanaal 39, via KPN kanaal 1439, via T-Mobile kanaal 809 en
via trinet kanaal 523. Met ingang van de maand oktober verandert de
vaste uitzendavond van zondag naar woensdag. Met ingang van
woensdag 5 oktober kunt u inschakelen om 19.30 uur om de
kerkdienst van de zondag daarvoor te zien
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Gedachtenis-vieringen in Koggenland en Zeevang
Koggenland
Op zondag 31 oktober wordt de Gedachtenis-viering gehouden in
Koggenland. Op deze zondag staan we stil bij wie vanwege overlijden
uit de gemeente is weggevallen. Daarnaast kan ieder een kaars
branden die iets te gedenken heeft. Om de gehele cantorij daarbij
aanwezig te kunnen laten zijn, is er dan in Zeevang-Oudendijk geen
kerkdienst.

Zeevang en Oudendijk
Op zondag 21 november vindt in de Gedachtenis-viering plaats
Zeevang-Oudendijk. Ook hier gedenken we wie vanwege overlijden
uit de gemeente is weggevallen. Daarnaast kan ieder een kaars te
branden die iets te gedenken heeft. Om de gehele cantorij daarbij
aanwezig te kunnen laten zijn, is er dan in Koggenland geen
kerkdienst.
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MOGE HET U ‘GOED GAON’ van ds. B. Seelemeijer
Velen van u hebben onderstaande woorden al eerder gelezen in de
nieuwsbrief die u in uw mailbox ontvangt.
Omdat niet iedereen de digitale nieuwsbrief ontvangt ook voor u
onderstaand tekst.

MOGE HET U ‘GOED GAON’.
Op 11 februari 2018 mocht ik, als emeritus predikant, in Avenhorn
voor het eerst bij u in de diensten voorgaan. Er volgden een kleine
dertig bijeenkomsten ook in Berkhout en Ursem en laatst nog in
Beets.
Veel heeft zich afgespeeld in het gemeenteleven. De pandemie
maakte ons als voorgangers tot televisiedominees. Dat was best
wennen, maar werkte plezierig met een beperkt aantal zangers en
een uitstekende opnameleider.
Het plezierigst blijven in mijn herinneringen toch aan de fysieke
kontakten. Het koffiedrinken na de dienst. Gezellig dicht op elkaar in
de consistorie van Ursem. Aan de lange tafels van Berkhout en aan
de ‘coronaopstelling’, als was het een binnen terras van de
plaatselijke horeca, in Avenhorn.
Zo af en toe hoor je dan iets terug van wat is opgevallen. Zo was er
iemand die mij wilde herinneren als de ‘amèn-dominee’. Vanaf die
11e februari in 2018 introduceerde ik aan het einde van de preek de
bevestiging van de gemeente.
Dat was toen als volgt:
‘Het spreek ons aan, wij worden erdoor overtuigd dat de Heer, onze
God een weg met ons wil gaan. Een levenshouding van vergeving en
verzoening, die de demon van het kwaad uitbant. Opdat we in vrede
en vreugde mogen leven voor het aangezicht van de Heer, onze God,
voor nu en de dagen die komen. Amèn.
En de gemeente zegt: Amèn.’

8

Mijn prediking heeft geen dogmatisch karakter, maar zoekt vaak de
poëtische en mystieke ondertoon in de Bijbelse tradities. ‘Wij mogen
wonen in Gods woorden’ heet het dan. In mijn laatste dienst bij u,
afgelopen 1 augustus in Avenhorn, was het niet zonder betekenis dat
we daarmee afsloten, omdat we voor volgend jaar geen kerkdiensten
meer aannemen.
Dat was als volgt:
‘De vele ‘woordbeelden’ die de Bijbel ons geeft, vertellen ons hoe wij
ons leven als een gelovige mogen inrichten. Om een goede herder te
zijn, een barmhartige Samaritaan, een kameel die alleen dan door het
oog van de naald kruipt, wanneer hij zijn lasten heeft afgelegd. Om
een graankorrel te zijn, gestrooid in de akkers van West-Friesland,
om vrucht te dragen als een druif aan de wijnstok van ons geloof. Om
de beelden van het leven te verwerkelijken in de tijd en ruimte die ons
gegund is. Om God te ervaren als wind om ons heen, een koele bries
die ons een gevoel van vrijheid geeft, om me op m’n 74ste nog
steeds kind te voelen, staand achter op de brommer van Gods liefde,
voor nu en de dagen die komen. Amèn.
En de gemeente zegt: Amèn.’
Moge het u allen daarom ook ‘goed gaon’.
ds. B. Seelemeijer

Namens de kerkenraden van PG Koggenland en Zeevang –
Oudendijk en alle gemeenteleden zeggen wij u heel veel dank
voor alle mooie preken op onze zondagochtenden bij fysieke
zowel de internetdiensten in de coronaperiode. Hopelijk
ontmoeten wij u beiden nog eens bij een kerkviering om
daarna met een kop koffie gezellig te kunnen bijpraten.
Wij wensen u en uw vrouw
alle goeds toe.
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BROODKRUIMELS
‘De toekomst kun je niet maken, die ontvang je’
Maar om te ontvangen moet je wel oren en ogen open houden.
Want waar wordt het aangeboden?
God is zichtbaar op plekken waar we Hem totaal niet verwachten.
Ds. Marie-Jantien Kreeft
‘Geloven is met andere ogen naar de werkelijkheid leren kijken’
Een kind vraagt aan haar moeder: ‘Zegt God weleens wat?’
Moeder wijst naar de regenboog en zegt: ‘Kijk, God kust de aarde.’
Deze moeder leert haar kind anders te kijken dan dat zij het wetenschappelijk had verklaard.
Margriet van der Kooi.
‘Geeft luisteren vaak niet het mooiste antwoord’?

U stimuleert ons elke dag
U stimuleert ons elke dag weer
om niet met angst te denken
aan de berg van zorgen voor morgen.
U vult ons onderweg met licht
laat vreugde vinden in de kleine dingen.
en alle ellende van het dal van gisteren
mogen wij ook daar laten liggen.
U stimuleert ons elke dag weer
om de weg van het goede te gaan,
eigen last en eigen kruis te dragen
in de voetstappen van Hem
die onze weg en onze waarheid is:
Christus – gids, reisgenoot en metgezel.
Gehoorzaam leg ik in Uw hand,
of ik waak of slaap, mijn ziel als pand.
Behoed mijn lichaam en mijn geest:
is God met mij, dan ben ik niet bevreesd.
Bron; Ladders naar de hemel en blad Op Weg
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UIT DE PASTORIE

INCLUSIEF SAMENLEVEN
Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan een ieder.
Dat stelt de organisatie PAX die van 18 tot 26 september de jaarlijkse
Vredesweek organiseert. Het thema voor dit jaar is inclusief
samenleven. Wat houdt dat precies in... inclusief samenleven?
Iedereen heeft wel eens het gevoel er even niet bij te horen en te
worden uitgesloten. Sommigen zijn verdrietig dat ze nóóit worden
gehoord en géén onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze
uitsluiting ligt diep verankerd in ons samenleven.
Wanneer uitsluiting van mensen als oorzaak heeft, hoe we het
samenleven hebben georganiseerd, dan zouden we ons samenleven
ook ánders kunnen organiseren. In plaats van te kijken waar het níet
goed gaat, kunnen we ook oog krijgen voor waar dat wél lukt.
Het kan je inspireren om oog te hebben voor inclusief samenleven.
Dat is concreet verschil maken waardoor een ander het gevoel krijgt
er weer bij te horen. Eén klein voorbeeld. Je kunt iemand die iets
zoekt, vragen: 'Kan ik je ergens meehelpen?'
Of met andere 'simpele' vragen, zoals: 'Hoe gaat het met je?' of 'Red
je het nog? Zulke eenvoudige vragen kan de wereld van een ander
ópenbreken waardoor iemand zich niet meer alleen voelt en zich met
anderen verbonden ervaart. Dát is: Inclusief Samenleven.

Met vriendelijke groeten, Hans Reedijk
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Kerkblad gedeelte
KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT
Na een heel lange periode mag er weer
gestart worden met ’echte’ kerkdiensten.
De juiste aanvangstijden en data zijn nog
niet bekend.
Op het infobord vindt u binnenkort meer
informatie.

KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF
Na een heel lange periode mag er weer
gestart worden met de ‘echte’ kerkdiensten.
De inloop in de zaal is om 15.00 uur,
aanvang van de viering 15.15 uur,
het einde van de middag is ongeveer 16.15 uur.
Woensdag 22 september ds. Hans Reedijk
Woensdag 20 oktober
pastoor Nico Knol

HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN
Is het even crisis…, in je financiën, in je relatie of in je koelkast?
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.n
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PASTORAATGROEP
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 op pagina 32
Kind’ren van één Vader,
reikt elkaar de hand:
waar wij mogen wonen,
in wat streek of land,
hoe wij mogen spreken,
in wat tong of taal,
kind’ren van één Vader
zijn wij allemaal.
Misschien heeft u dit lied vroeger wel op school of kinderkerk
gezongen. Bron: liedboekje van de Nederlandse Vereniging van
Vrijzinnige Zondagsscholen

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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NIEUWS VAN DE DIACONIE
Toelichting op de jaarrekening: Deze laat zien dat we als Diaconie
weer een mooi resultaat kunnen presenteren, waarin toch in dit bijna
kerkloze jaar heel veel goede doelen hebben kunnen steunen door
Uw en onze Diaconale bijdrage.
Wij zien dit jaar nog geen afname in de pachtopbrengsten, maar dit
zal in 2021 wel wat afnemen.
Verder zal opvallen in de balans dat de geldmiddelen bijna zijn verdubbeld. Dit is veroorzaakt door de sterke rentedaling en negatieve
rente, de Stichting beheer Kerkelijke gelden (SKG) storten daardoor
alle gelden terug naar onze rekening.
Ook de verkoop van een stukje land draagt bij aan deze stijging van
de geldmiddelen.
De herwaardering van het onroerend goed is met goed keuring van
het CCBB uitgesteld tot verwerking in de jaarrekening 2021.
Het volledige verslag is vanaf 15 september in te zien bij de penningmeester na telefonische afspraak 0229-505239.
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Met een vriendelijke groet namens Diaconie,
Ria Zomer voorzitter
Gert v.d. Roest penningmeester
Jan Huisman lid
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Zondag op de boerderij, toen en nu
Vroeger, in het dorp waar ik naar school ging
was het leven keurig ingedeeld.
Je kwam het verst met ijver, met Gods besef en plichtsgevoel,
alles had zijn vaste plaats en elke dag zijn eigen doel.
Een vast patroon van tranen, zweet en eelt.
Want maandag was wasdag en dinsdag de strijkdag,
de woensdag gehaktdag en donderdag was kliekjesdag.
De vrijdag was visdag en zaterdags ging iedereen in bad.

En dan kwam de zondag
op de boerderij,
de dag des Heeren,
dus je mocht niet werken.
Alleen de dominees,
in altijd volle kerken,
die waren uitgerekend
op die dag niet vrij.

Nu, vele jaren later is het tempo aardig opgeschroefd.
De wereld heeft intussen bijna ongemerkt de pas versneld.
We willen alles tegelijk, vakantie, vrijheid, werk en geld,
Alles moet kunnen, bijna niets meer hoeft.
Maandag is nu baaldag en dinsdag een golfdag,
woensdag blijft gehaktdag en donderdag is fitnessdag,
de vrijdag is kroegdag en zaterdag gaat iedereen de disco in….
En dan op zondag kom je weer wat bij
al moet je ’s middags wel je boodschappen gaan kopen.
dat kan natuurlijk, want winkels zijn overal open.
Alleen de dominees...die zijn op zondag vrij.
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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 de periode van internet-kerkdiensten gingen de bloemengroeten
uiteraard door want de bloemengroet is een stukje van medeleven en
verbondenheid. Maar we mogen gelukkig weer ‘echt’ naar de kerk.
De bloemengroet wordt nu afgelezen tijdens de dienst en daarna bij
iemand thuis gebracht.

30 juni Mw. A. v.d. Bosch- Ramp als groet vanuit de kerk.
11 juli

De heer Slooten werd 96 jaar.

18 juli

Mw. Ria Zomer- van Klaveren voor al haar werk als dirigent.

1 aug. De heer Ruud Meerveld voor zijn 60ste verjaardag.
9 aug. Mw.M.Veldhuisen na een val thuis en opname in Lindendael.
15 aug. Mw.M.Veldhuisen mocht naar huis om verder op te knappen.
22 aug. De heer Hans de Boer voor alle internet opnames.
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Zoveel voor ‘niets.

Er is zoveel dat je voor niets mag hebben,
de lach, de zang, het zonlicht over het land,
het licht, de wolken en de zomerwinden,
een antwoord en een uitgestoken hand,
’t verdriet, de stilte en de kleine stappen
naar inzicht, kennis en volwassenheid.
Er is zoveel om over na te denken
en waar je staat in leven en in tijd.

Er is zoveel dat je voor niets kan krijgen,
gezondheid, liefde, tederheid en kracht,
het wonder van een kind, muziek en woorden,
toegeeflijkheid, de rust, de stille pracht
van nevel over weide lage landen,
die toedekt, zich verdicht en plots wijkt.
Er is zoveel om stil van te genieten
wanneer je daar de tijd voor neemt en kijkt.

Er is zoveel dat je voor niets mag hebben,
de vriendschap, zorg, ’t vergeven en ’t begin,
het luisteren, begrijpen en aanvaarden,
het leren van je fouten en de zin
van alles wat je als mens moet ondervinden
om eindelijk te beseffen, ‘k heb zoveel’.
Zo héél véél ‘niets’ om steeds naar uit te kijken
misschien is dat van leven ‘’t beste deel’.
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ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN GAAN NAAR
DE JARIGEN!

Zij allen zijn 70+

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

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

2 oktober
7 oktober
7 oktober
9 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
22 oktober
31 oktober

Mevr. M.G.A. van Loon - van Hilten in HOORN
Mevr. G. Piet - van Noord in BERKHOUT
Dhr. A. van Doornum in URSEM
Mevr. C. Bom – Vet in URSEM
Mevr. C.M. Groot – Staal in AVENHORN
Dhr. S.P.de Jong in AVENHORN
Mevr. A.P. Dijkshoorn –Vreugdenhil in SCHARWOUDE
Mevr. P.G. Marinissen in DE GOORN
Mevr. A.L.Wijtenburg-Rood in BERKHOUT

JUBILEA 11 september a.s. 40 jaar getrouwd
de heer B. Weinreich en mevrouw I. Weinreich-Verkaik
Westeinde 293 in Berkhout
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De zegening van de seizoenen
In de Bijbel lezen we dat God de seizoenen aan mensen heeft
gegeven om op aarde te kunnen leven. De verschillende jaargetijden
zijn een zegening van God (Deuteronomium 33:14).
De dichter van Psalm 74 zingt over God die de verschillende
seizoenen gemaakt heeft:
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN
Alleen
Alleen zijn betekent niet eenzaam, alleen zijn geldt niet als straf,
alleen zijn met mooie gedachten, gedachten neemt niemand je af,
alleen zijn met dierbare doden, alleen zijn met herinnering,
aan tijden die lang reeds voorbij zijn, aan alles wat kwam en ging,
alleen ongestoord in je kamer, de dingen vertrouwd om je heen,
een rustig en zuiver geweten, dan ben je gelukkig alleen,
wie zo het alleen zijn kan dragen, wie zich zo verzoent met het lot,
die spreekt niet van eenzame dagen,die leeft in vertrouwen op God.

Als…
Als je weg vol hobbels is
vol distels en met mijnen,
als de grond onder je voeten
daardoor lijkt te verdwijnen,
als je route anders loopt
dan jezelf had uitgedacht
als het hier zwarter is
dan de donkerste nacht…
Als je de moed hebt verloren
kijk dan naast je op het pad.
Hij is bij je als je schaduw
houdt je bij de hand gevat.
Als je de weg bent kwijt geraakt
hoe zwaar de last ook is,
Hij weet de goede richting
Hij is immers de beste gids.

Beide gedichten zijn gemaakt door
mevrouw P.G. Marinissen in De Goorn.
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN
Hoe dat bij u is weet ik uiteraard niet.
Maar soms heb ik van die dagen dat ik,
tussen mijn dagelijkse werkzaamheden door, bijna filosoferend de
dag doorbreng. Want hoe is het toch mogelijk dat verhalen van
vroeger tot op de dag van vandaag nog zo’n overeenkomst hebben.
Of een gedachtespinsel over ‘wie zou er nu bedacht hebben in de
periode van Adam en Eva om kleding te maken.’ Spinnen, lappen stof
maken, iets van schoeisel te bedenken, potten te bakken van klei en
een vuurtje maken. Als Adam en Eva de eerste mensen waren, dan
heeft niemand ze dat voor kunnen doen. Eva was dan de eerste
uiterst creatieve vrouw. Wellicht eens een boeiende uitleg voor een
bijzondere preek.
En hoe ik hierop kom om er over te schrijven? Omdat ik, zoals u
inmiddels zal weten, nogal een bewaarderig type ben van teksten en
zo meer. Ik vond een tekstblad van 31 oktober 2002 van een
ontmoetingsochtend in de Taborkerk in Purmerend met als thema:
Vrouwen, Leven en Werken in de 21ste eeuw. Bewustwording van
opkomen voor onszelf. Want veelal zijn het helaas overal in de wereld
mannen die bepalen dat…en de dienst uitmaken. Een deel van de
tekst van negentien jaar geleden leest u hieronder. Bijzonder omdat
die ook nog nu zeer actueel is.
...De meeste mensen willen de wereld veranderen maar ze willen
altijd beginnen met hun buurman/vrouw, met hun collega of met
anderen. Het zijn altijd de anderen die fout zitten en die veranderen
moeten, mensen zitten elkaar juist in de weg. Niet alleen in het
verkeer, maar ook in het dagelijks zaken doen, in de politiek, tot in de
huiskamer toe. Men wil de ander veranderen en daarvoor begint men
te dreigen en druk uit te oefenen.
En men beseft niet dat niemand het recht heeft een ander tot
veranderen te dwingen. Geen mens heeft macht over zijn medemens,
men heeft alleen macht over zichzelf.
Men kan anderen alleen maar oproepen door overreding en
vriendschap. Wie een mens met geweld wil veranderen is een
dictator. De mens is het enige wezen dat in staat is zichzelf te
veranderen en zo de menselijke samenwerking te wijzigen. Wie
alleen maar structuren wil veranderen, verandert uiteindelijk niets.
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Maatschappijstructuren zijn producten van mensen en ze worden
door mensen gedragen en in stand gehouden... Einde citaat.
Genoeg stof om over na te denken, zeker aan een eind van de
coronapandemie. Dat men ons kon dwingen tot …zo niet dan dreigde
een fikse boete, soms om het onbenulligste af. Iets wat niet op iedere
plek terecht was en zeker niet in onze buiten gebieden. Als ‘zeventig
jarige’ was je ineens ‘afgeschreven’, was je oud, je behoorde tot een
risicogroep. Terwijl vrijwilligerswerk het veelal van juist die
zeventigerplussers moet hebben.
Strakke regels in de Bijbel bij uitbraken van de pest en andere
narigheid bestonden vroeger niet. Het leven ging zo goed en kwaad
als het ging in ‘vrijheid’ door.
Echter ons geloof drukte ons nu met de neus op het feit dat we nu
ineens niet meer naar de kerk mochten. Dat we het recht van ons
vrije bestaan door de pandemie zelf niet meer in de hand hadden.
Onze eigen verantwoordelijkheid bestond ineens niet meer. Regels
werden ons opgelegd door ‘hogerhand’ en helaas wederom veelal
door mannen met een informatieve achterban. Daarnaast dan ook nu
nog eens met alle tegenstrijdigheden inzake Afghanistan.
Gelukkig zijn bijna alle opgelegde beperkingen, het dreigen en
dwingen voorbij. Al zitten we nog wel met het dilemma van de
‘verplichte corona vaccinatie.’ Baas over ons eigen lichaam wordt ons
bij deze afgenomen. Zonder vaccinatie mag je niet meer naar...
Te recht, onterecht of eigen verantwoordelijkheid? Wil je ergens naar
toe, dan kan men je om een vaccinatiebewijs vragen. Hoe zit dat ook
alweer met de wet van de privacy? Bestaat die ineens niet meer?
Zijn wij als mens door deze pandemie gecontroleerde pionnen op de
wereld aan het worden? Of is het solidariteit naar de medemens?
Tussen God en Gebod ligt nog een wereld van verschil zoals u merkt.
Bij die Ene die ons het leven heeft gegeven en alle rechten heeft,
namelijk de Schepper van alles wat leeft, hoeveel vraagtekens,
gemopper en overuren zullen er zijn in het hemelse kantoor
momenteel? Waarom is er zo’n puinhoop van de Schepping gemaakt.
Laten we daarom blijven genieten en dankbaar zijn voor onze ‘bijna
herkregen vrijheid’, voor een ieder zover mogelijk is in de komende
periode. Al blijft er voorlopig nog genoeg stof om over na te denken.
Greet Hoffman-Weijtze
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NIEUWSBERICHT

Haarlem/Antwerpen, augustus 2021

NBG-blogserie over karakter, gedrag en de Geest
‘Vrede begint bij mijzelf’, zegt de katholieke theoloog Frank Bosman
deze week in een blog over het werk van de heilige Geest,
geschreven voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).
Negen bijbelkenners – onder wie Nikolaas Sintobin, Kelly Keasberry
en Andries Knevel – reflecteren in een blogserie op verschijnselen als
angst, agressie en depressie die in coronatijd naar boven komen.

Voor Bosman is vrede: sorry zeggen. Maar: ‘Het is niet ikzelf die sorry
zegt. Ik kan dat helemaal niet. Het is de heel-maker die zich van mijn
stem bedient: Gods Geest’, aldus Bosman. Bosmans blog bespreekt
de derde van de negen effecten van het werk van de Geest uit de
bekende bijbeltekst Galaten 5:22: ‘Maar de vrucht van de Geest is
liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’
Karakterkwestie?
Aanleiding voor de serie is de coronacrisis, vertelt Anne-Mareike
Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘De lockdown is
voorbij, maar de dreiging niet. Het virus en de maatregelen ertegen
maakten veel mensen boos, bang of bedrukt. We vroegen ons af wat
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Galaten 5:22 te zeggen zou hebben in zo’n situatie. De blogschrijvers
laten zien dat onze reactie op ontregeling niet alleen van ons karakter
afhangt. Het heeft ook te maken met hoe God in ons aanwezig is,
waardoor we ons anders kunnen gedragen dan we uit onszelf zouden
doen.’
(On)voorwaardelijke liefde
Relatiecoach Cocky Drost opende de serie met een blog over ‘liefde’.
Zij komt regelmatig mensen tegen die liefde als iets voorwaardelijks
ervaren: ‘Als ze maar de keuzes maken die hun ouders behagen. Als
ze maar mooi, spannend, sprankelend, slim of wat dan ook genoeg
zijn – ja dan verdienen zij de liefde’, schrijft ze. ‘Maar dat is liefde die
juist géén liefde is.’
Over ‘vreugde’ blogt internetpastor Nikolaas Sintobin. De andere
blogs zijn van Youth for Christ-medewerker Shelton Telesford
(geduld), theoloog-journalist Kelly Keasberry (vriendelijkheid), de
Antwerpse pastor Saskia van den Kieboom (goedheid), kerkpionier
Rolinka Klein Kranenburg (geloof), EO-presentator Adries Knevel
(zachtmoedigheid) en psycholoog-theoloog Hanneke SchaapJonker (zelfbeheersing).
De blog is te lezen via de site van debijbel.nl:
https://debijbel.nl/bericht/doe-eens-lief

Volop Liefde, Vreugde, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid,
Geloof, Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing.
Hoe mooi zal de wereld dan kunnen zijn.
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De beeldhouwer

– 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
Evangelisten gebruikten dit woord in de betekenis van "gelijkenis") of
gelijkenis is een kort verhaal,

Er was eens een beeldhouwer, die ontevreden was.
Op een dag kwam de beeldhouwer langs het prachtige huis van een
rijk man.
"Deze man moet enorm machtig zijn. Ik zou wensen, dat ik kon zijn
als hem", dacht de beeldhouwer.
De beeldhouwer werd de rijke man.
Hij bezat meer rijkdom dan hij ooit had kunnen dromen.
Maar al snel kwam er een hoge regeringsbeambte op bezoek,
vergezeld door bedienden en geëscorteerd door soldaten.
Iedereen, rijk of arm, moest een diepe buiging maken voor de stoet.
"Wat is die man machtig", dacht de beeldhouwer. "Ik zou willen, dat ik
die beambte kon zijn."
De beeldhouwer werd de beambte.
Hij werd rondgedragen in zijn draagstoel, gehaat door de mensen die
voor hem moesten buigen en gevreesd vanwege zijn macht.
Het was een hete zomerdag en de beeldhouwer voelde zich benauwd
in zijn draagstoel.
Hij keek op naar de brandende zon en dacht: "Wat is de zon toch
machtig. Ik zou willen, dat ik de zon was."
De beeldhouwer werd de zon.
Hij scheen onbarmhartig over het land, verschroeide akkers en
scheen neer op alle mensen.
Maar een enorme wolk schoof tussen de zon en de aarde, zodat zijn
licht het land en de mensen niet meer raakte.
"Wat is die regenwolk machtig", dacht de beeldhouwer. "Ik wilde
maar, dat ik die wolk was."
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De beeldhouwer werd de regenwolk.
Hij overstroomde de akkers en de dorpen.
Al snel merkte hij echter dat hij werd weggeduwd door de wind.
"Wat is die machtig. Ik wou, dat ik de wind kon zijn", dacht de
beeldhouwer.
En hij werd de wind.
Hij ontwortelde bomen, blies de pannen van het dak en werd
gevreesd door iedereen.
Maar na een tijdje stuitte hij op iets dat niet meegaf: het was een
grote steen die boven alles uittorende.
"Wat is die steen machtig", dacht hij. "Ik wilde maar, dat ik die steen
was."
Toen werd hij de steen.
Machtiger dan al het andere op de wereld.
Tot hij het geluid hoorde van een hamer en een beitel die in de
massieve steen stond te hakken.
"Wat zou er nou machtiger kunnen zijn dan ik?", dacht hij.
Hij keek omhoog en zag daar de gedaante van een beeldhouwer.

27

Jeugd van Nu Nieuws
Mag ik erbij horen
Pesten is niet leuk.
Ook al hebben pesters er vaak zelf de grootste lol om.
En die pesters maakt het helemaal niets uit hoe jij je daarna voelt.
Vaak is het groot en stoerdoenerij.
Want als je niet meedoet raak je je vrienden kwijt en word je ‘zielig en
apart’ genoemd. En let maar eens op in de klas op school. Er is altijd
wel één die het mikpunt is. Zeker nu er een hoop nieuwe
‘brugpiepers’ naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan.
Soms pest jezelf ook wel eens al was je het eigenlijk niet van plan
maar gebeurt het gewoon zomaar. Later heb je er vaak spijt van.
Want waar gaat pesten soms om? Soms om heel onbenullige dingen.

Sinds ze op de nieuwe school zat werd ze stiller,
ze kon niet goed vertellen waar ’t om ging,
ze was pas twaalf, een blije-frisse-flapuit,
maar op school een eenzaam kwetsbaar ding.
Ze pestten haar, ze droeg verkeerde schoenen,
niet van het merk dat in de mode is
en kleding die afkeurend werd bekeken,
haar leven was opeens een beetje mis….
Want op het schoolplein werd ze uitgelachen,
getreiterd en bespot, gemeen en hard,
omdat ze schoenen droeg die niet van nu zijn,
het maakte haar verlegen en verward.
Ze kon er thuis niet makkelijk over praten,
er was een pijn die ze niet uiten wou,
hoewel mam van de week vroeg: ‘Zeg wat is er,
zeg het me maar, je weet dat ik van je hou.’….
Haar ouders hebben niet zo heel veel euro’s
ze merkt dat soms, maar toch, ze hebben pret,
er is gezelligheid en heel veel humor
en dikwijls mag ze later naar haar bed.
Op haar verjaardag krijgt ze leuke dingen,

28

veel kleiner dan de kinderen in haar klas,
ze gaat blij met haar nieuwste boek naar boven,
ze springt de trap op, dartel uit de pas….
Sinds ze op de nieuwe school is wordt ze stiller,
de anderen hebben merkschoenen en meer,
aparte jassen, broeken, shawls en truien,
vaak doet dat allemaal verschrikkelijk zeer.
Ze zal wanneer ze morgen weer beginnen
te pesten, zeggen “wij zijn bij elkaar,
mijn ouders zijn puh, lekker niet gescheiden,
nou pest ik jullie, jank, nou jank nou maar”;....
En armoede is geen schande, het is een ongemak.
Margreet van Hoorn

Pesten in de Bijbel
Ja, jullie lezen het goed, zelfs in de Bijbel werd er al gepest!
Ga maar eens op google zoeken naar: Pesten in de Bijbel.
Verhalen waar je niet blij van wordt. Zo blijkt dat de Bijbel niet alleen
een oud boek is van lang geleden maar dat de inhoud nog steeds
betrekking heeft op ons leven van nu.
Bijvoorbeeld in het verhaal van Jozef één van de zonen van Jakob.
Jakob trekt Jozef voor, hij is de zoon van zijn geliefde vrouw. Dit leidt
tot jaloersheid bij de broers. De haat die ontstaat, leidt in dit geval tot
een poging van moord en doodslag.
Wat is er erger dan dat er gezegd wordt: Ik haat je!” Hoe verschrikkelijk hard klink dat!
Onderling wordt er ook op een verkeerde manier over de ander
gesproken. De broers bespotten Jozef. Ruben in de rol van
verantwoordelijke ten opzichte van zijn broer en vader. Hij is hier de
steun voor de gepeste en probeert ook de redder te zijn. Is het
eigenbelang, of is het uit liefde? Jozef wordt lichamelijk gepest door
zijn broers.
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Het verhaal van de barmhartige Samaritaan laat je merken dat er ook
goede mensen bestaan. Het is een gelijkenis, een parabel. Er was
eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg
werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem
mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam
er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij
met een grote boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs,
maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om
hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden
toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie
en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij bracht de man bij een
herberg en betaalde ook nog alle kosten voor hem.
Ook al denk jij dat je alleen staat, er is altijd wel iemand die je helpt
en om je geeft.
Hou van de mensen
zoals ze zijn,
er zijn geen andere!
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DIEREN UIT DE BIJBEL omdat het bijna dierendag is.
In deze woordzoeker zijn tientallen namen van dieren uit de Bijbel
verborgen. Ze zijn horizontal, verticaal en diagonaal, in alle richtingen
te vinden. Hier en daar doet een letter meer dan eens dienst
bijvoorbeeld bij een kruisend woord.
Als alle namen in de puzzelmodel zijn doorgestreept blijven er nog
tientallen letters over. Die letters vormen een regel uit Psalm 104.

AALSCHOLVER – AAP – AASGIER – ANTILOOP – AREND - BEER – BLOEDZUIGER BUFFEL – BIJ – DAS – DRAAK – DUIF - EGEL – EZEL – GAZEL – GEIT – GEMS – GIER HAGEDIS – HAVIK – HEN – HERT – HOP – JAKHALS – KAMEEL – KAMELEON – KATUIL –
KIKVORS – KLIPDAS – KROKODIL – KWARTEL – LAMMERGIER – LEEUW – MEEUW –
MIER – MOT –MUG – MUILEZEL – MUIS – MUS – NIJLPAARD – OEHOE – OOIEVAAR – OS
PAARD – PAD – PATRIJS – PAUW – PELIKAAN – PIJLSLANG – RAAF – RAM – RAT –
REIGER – ROERDOMP – RUND – RUPS – SCHAAP – SCHORPIOEN – SLANG – SPERWER
SPIN – SPRINKHAAN – STEENBOK – STEENUIL – STIER – STRUISVOGEL – TORTELDUIFVLEERMUIS – VOS – WALVIS – WARAAN – WINDHOND – WOLF – WORM – WOUDOS –
WOUW – ZEEAAREND – ZWALUW – ZWIJN
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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
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

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 SEPTEMBER en OKTOBER 2021
graag vóór 16 SEPTEMBER a.s.
inleveren bij het redactieteam:
Ans Versluis-Reedijk, Zuidertuin 5,
1645 WE Ursem
telefoon: 072- 502 16 68 e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl
Petra La Grouw-Heij,
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
Wie klimt er in de pen en stuurt iets in?
U kunt uw kopij insturen naar de redactie.
Wij kijken uit naar uw kopij.

“Kerk Zijn “ doen we met elkaar.
Blijf actief betrokken bij uw kerk en
laat van u horen
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De Walvis
Thema: VREDE

Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk
www.pknzo.nl
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Thema komende kerkblad
Het thema voor het komende kerkblad - editie november-december is
INKEER
De redactie nodigt iedereen uit om hieraan hun bijdragen te leveren
voor ons kerkblad.
Kopij kan t/m maandag 11 oktober 2021ingeleverd worden.

Gedicht uit de bundel ‘Bid om Vrede’.
Gij wacht op ons
totdat wij opengaan voor U
wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt
Stem ons af op uw stem
op uw stilte,
spreek ons uw zoon tegemoet
Jesus, het woord van uw Vrede

Huub Oosterhuis
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Vrede
Als wij niet meer geloven, wie dan wel
Als wij niet meer vertrouwen op houden van...
Als wij niet meer proberen van fouten te leren
Als wij het getij niet keren.... wie dan wel?
Als wij niet meer zeggen hoe het moet...
Als wij niet meer weten wat ertoe doet...
Als wij er niet in slagen de ideeën aan te dragen
voor een kans op betere dagen…wie dan wel
Als wij niet meer geloven dat het kan
Als wij niet meer komen met een plan….
Als wij er niet voor zorgen dat de toekomst is geborgen
voor de kinderen van morgen...
Wie dan wel??????
Als wij........
Als wij het eens samen gaan doen;
Jij en ik, geven wat je hebt
Tijd aandacht, talent, kracht, troost en moed
Als wij het eens gaan doen, jij en ik, delen wat je hebt
Handen, voeten, mond, hart, huilen, lachen, verlangen
Als wij het eens gaan doen, jij en ik, voor elkaar en voor anderen
Zou dan het verdriet niet doven,
de dorre grond niet weer gaan bloeien?
Hij heeft het gedaan voor ons
Hij heeft het gedaan, alle dagen, de laatste dagen
Hij is mens geworden onder de mensen
Liefde gegeven, geluisterd, pijn geleden
Begrip getoond en zoveel meer!
Als wij het eens gaan proberen,
jij en ik...
Liefde, licht en vrede geven, veraf en dichtbij ...
Wat zou dat ons en de hele wereld onuitsprekelijk goed doen.

Willy Imthorn
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Eén sneeuwvlok
“Vertel me eens wat een sneeuwvlok weegt”,
vroeg een hermelijn aan de duif. “Niets meer
dan niets”, was het antwoordt van de duif.
“In dat geval moet ik je een wonderbaarlijk
verhaal vertellen”, zei de hermelijn.
“Ik zat eens op een tak van een dennenboom,
toen het zachtjes en stil begon te sneeuwen.
Omdat ik toch niets beters te doen had, begon
ik de sneeuwvlokken te tellen die neerdaalden
op de naalden en tak waar op ik zat. Ik was
precies bij nummer 3.741.952, toen de 3.741.953e sneeuwvlok op de
tak viel.... niets meer dan niets, zeg je, maar de tak brak af !”
De hermelijn liep weer verder. De duif, al sinds de tijd van Noach een
autoriteit in vredeszaken, dacht over het verhaal na en zei tenslotte in
zichzelf:
“Misschien ontbreekt er nog maar de stem van één mens om tot
vrede in de wereld te komen.”

Nelleke Stroo

Hoop is als vrede.
Het is een geschenk
Dat wij alleen aan elkaar kunnen geven

Elie Wiesel
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Jesaja: 2:4-5
Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot
ploegenijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken
tegen een ander volk,
geen mens zal weten wat oorlog is.
Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de Heer.
Een Bijbeltekst die in mijn familie vaak uitgesproken werd, als het
journaal weer beelden van een oorlogsgebied aan ons toonde.
Het vaste commentaar was dan meestal:
“Geen oorlogen meer”, denk niet dat wij het nog meemaken maar
hoop voor jullie en je kinderen en de volgende generaties dat die dag
spoedig zal aan breken”.
Geen oorlog meer, nergens, dat is bijna niet voor te stellen.
Nederland (met onze naaste buurlanden) al meer dan
75 jaar zonder oorlog.
Dankbaarheid is een woord wat volgens mij hier zeer terecht is.
Denken dat vrede de norm in de wereld is en oorlog de uitzondering
de geschiedenis en het heden leert ons van het tegendeel.
Hoe mooi zou het zijn als het streven om de vredesperiodes tot in
lengte van dagen te rekken dat de woorden - oorlog en vrede overbodig worden en er een samenleving ontstaat van harmonie en
welbevinden.
Laten we vooral blijven geloven en vertrouwen dat het mogelijk is.
Door te leven in het licht van de Heer.

Nelleke Stroo
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Nieuws uit de gemeente
Overleden
Net na het uitkomen van de vorige
Walvis, kwam het bericht dat is
overleden de heer Jan Roos uit
Oudendijk, op de leeftijd van 79 jaar.
De heer Roos verbleef al enige tijd wegens ziekte in Berkhout.
Hij is aldaar overleden op 10 juni 2021.
Vanaf zijn huis aan de Zomerdijk vertrok hij per boot naar de Kerk te
Oudendijk voor het afscheid.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alsnog veel sterkte
toe.
Na een ziekbed van enkele maanden is op 20 juli 2021 overleden
mevr. Henny Koole-Scheer.
Mevr. Koole is geboren te Bobeldijk en heeft gedurende haar huwelijk
aan het Oosteinde te Oosthuizen gewoond.
Vanaf de boerderij heeft het afscheid, met woorden en muziek,
plaatsgevonden.
Mevrouw Koole is 83 jaar geworden.
Wij wensen haar naasten heel veel sterkte toe.

Riet Koole

Verjaardagen in de maanden september-oktober 2021
80 jaar of ouder worden:
7 sept.
5 okt.
30 okt.

Dhr. A. Mercuur, Purmerend: 86 jaar;
Dhr.J.C. Houtman, Oosthuizen: 80 jaar;
Dhr. W. van de Stouwe, Beets: 83 jaar.

Wij wensen u allen een gezegend nieuw levensjaar.
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De volgende echtparen vieren een huwelijksjubilea:
50 jaar gehuwd:
22 sept. Dhr. A.J.W. van der Flier en mevr. H.P. van der Flier –
Middelhoven in Beets;
13 okt. Dhr. L. Londo en mevr. E. Londo – Valk in Warder.
Wij wensen u nog vele gelukkige jaren samen.

Annie van Ark

Er worden geen mondkapjes meer gemaakt.
De laatste maanden zijn er geen mondkapjes meer besteld en
gekocht. Er zijn nu in bijna alle winkels mondkapjes te krijgen voor
het geval ze plotseling weer verplicht worden.
De website “Grootmoederswerk” blijft bestaan en kan gebruikt
worden door gemeenteleden of anderen die eigengemaakte artikelen
in de aanbieding hebben. (geen eetbare artikelen!).
N.B. Er is nog een behoorlijk grote hoeveelheid mondkapjes over,
allemaal heel leuk en aantrekkelijk. Informatie bij Jannie Koole,
Clasien Bakker of Lydeke Vroom.

Lydeke Vroom
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VREDESWEEK
“Inclusief samenleven”
Dit thema is afkomstig uit Duitsland, waar het opgezet en uitgewerkt
is door de Evangelische Landeskirche van Baden. Zij werken met het
scenario “zekerheid van nieuw denken”. Dit scenario laat in heel
concrete stappen zien hoe Duitsland, en zeker ook Nederland, in
twintig jaar tijd kan omschakelen van een militair naar een civiel
veiligheidsbeleid. En juist door die concrete en ook realistische
stappen, slaat dit scenario erg aan binnen de Duitse kerken en
vredesbeweging.
Inclusief samenleven
Binnen de Nederlandse vredesbeweging neemt die belangstelling
inmiddels ook toe. Zie het thema van deze vredesweek. De grootste
Nederlandse vredesbeweging PAX heeft dit onderwerp – mede op
verzoek van de vele lokale vredesgroepen die in eigen dorp of stad
activiteiten organiseren – al op de agenda gezet van een aantal
webinars (=onlinebijeenkomsten) die in de vredesweek zullen worden
georganiseerd.
Leden van de werkgroep “Inclusief samenleven” van Kerk en Vrede
hebben op voorhand deelgenomen aan zo’n webinar. Wat opviel was
dat de deelnemers allen een grote afstand voelden tot het nationale
en internationale veiligheidsbeleid.
En dat geldt ook voor Nederlandse vredesbewegingen: zij ervaren dat
het buitenlandbeleid van Nederland niet in Den Haag wordt bepaald
maar in tal van internationale instituties. Zoals trouwens tal van
andere beleidsonderwerpen in onze politiek.
Wat nog meer opviel was dat er onder de aanwezigen een sterke
neiging was om de aangedragen veiligheidsproblematiek te vertalen
naar de eigen leefomgeving. Zoals b.v.: “hoe kom ik tot goede
aanbevelingen voor onze gemeenteraad? Hoe kunnen wij in de
kerkelijke gemeente en in de kerkenraad een bijdrage leveren aan
een verhoogde veiligheidsbeleving?
Maar er zal toch ook aandacht gegeven moeten worden aan de
landelijke en globale pijlers van dit nieuwe denken, zoals
rechtvaardige buitenlandse betrekkingen, duurzame ontwikkeling,
versterken van internationale organisaties en ontwapening. Die
onderwerpen mogen niet als “boven onze macht” terzijde geschoven
worden. De uitdaging is om zulke mondiale problemen te vertalen
naar concrete lokale activiteiten. De moeilijkheid is dat ons beeld van
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b.v. Rusland en China of de Islamitische landen op afstand b.v. uit
kranten ontstaat. We weten weinig van de bevolkingen daar. Aan de
andere kant raken we steeds meer gewend aan online kontakten en
ook hebben we veel meer vluchtelingen in ons midden die we kunnen
bevragen. De afstand hoeft dus niet zo groot te zijn.
Gemeentes tegen kernwapens
De bordjes “kernwapenvrije gemeente” bij de
grens van een dorp of stad kennen we niet
meer. Maar meer dan een kwart van de
Nederlandse burgemeesters is aangesloten
bij het Mayors for Peace-netwerk, dat zich
inzet voor een wereldwijd verbod op
kernwapens. Ook is de internationale campagne voor het
kernwapenverbod (ICAN), het zogenaamde Cities Appeal gestart.
Steden als Amsterdam, Nijmegen en Hengelo hebben de
Nederlandse regering in dit kader opgeroepen om dit verbod te
ondertekenen en zich er aan te houden.
Het is van groot belang om ons te blijven verdiepen in wat er in de
wereld gaande is en hoe dat ook anders zou kunnen. Om het
perspectief levend te houden dat een andere wereld mogelijk is!

Lydeke Vroom
Met behulp van “Vredesspiraal”, het
blad van de vereniging Kerk en Vrede.
N.B. Op www.samenveilig.earth staan vertalingen van artikelen en
tips voor lokale activiteiten. Ook staat daar een vragenlijst voor
mensen die geïnteresseerd zijn, bv: waar heb je twijfels over?
Waar zie je al goede ontwikkelingen? Enz. Door de vragen te
beantwoorden en dat op te sturen naar de Werkgroep Inclusieve
Veiligheid, wordt uzelf betrokken bij die veiligheid en kan er ook een
inclusieve samenwerking ontstaan.
N.N.B.B. Het zou mooi zijn als er een werkgroepje zou kunnen
worden gevormd in onze kerkelijke gemeente, aangevuld zo mogelijk
met anderen van buiten de kerk.
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VREDE
Enkele definities die ik vond op internet: afwezigheid of beëindiging
van oorlog, behaaglijke rust en kalmte, harmonie. En enkele
uitdrukkingen met vrede: vrede sluiten, de vrede bewaren, er vrede
mee hebben, omwille van de lieve vrede. Wie wil er nou geen vrede?
Toch zijn conflicten alom aanwezig, dichtbij en veraf, van lichte
irritaties tot wrede oorlogen. Pais en Vree, het lijkt zo simpel. Als je
het goede wil en je hebt het beste voor met je naaste, dan moet het
toch goed gaan?
Nou, nee. En om de doodeenvoudige reden dat onze hersenen
onvoorstelbaar complex in elkaar zitten en geen twee mensen
dezelfde persoonlijkheidstrekken hebben, zelfs eeneiige tweelingen
niet. Ook zijn er geen twee mensen te vinden die rondlopen met
dezelfde jeugd-ervaringen. Dat laatste is belangrijk omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ons gedrag bijna geheel bepaald (!)
wordt door onze ervaringen uit de eerste drie tot vijf jaren van ons
leven. Elke situatie roept dan ook voor geen twee mensen dezelfde
associaties op. Zinloos geweld is een extreem voorbeeld waarbij de
aanleiding soms zelfs kan bestaan uit het toevallig op de verkeerde
plek en de verkeerde tijd aanwezig te zijn, maar de associatie met
een gewelddadige jeugd zorgt voor de aanval van woede.
Daar komt nog bij dat elke situatie door eenieder anders wordt
geïnterpreteerd, ook bijvoorbeeld door vermoeidheid, spanning,
euforie, enz. Als je je dan nog bedenkt dat we graag samenleven, dus
contact willen maken, is het niet zo verwonderlijk dat we regelmatig
onbedoeld op elkaars tenen staan. Nu zal het best wel eens
gebeuren dat iemand zegt: “Je staat op mijn tenen, zou je een stapje
achteruit willen doen?” en de ander antwoord: “Goh, natuurlijk, mijn
excuses”. Maar de meeste mensen durven dat niet te zeggen en de
irritatie groeit terwijl de ander zich van geen kwaad bewust is. U kent
die mensen wel: “Met mij kun je heel ver gaan, maar op een gegeven
moment barst de bom en berg je dan maar”. Vaak zijn ze daar nog
trots op ook. Maar het echte probleem is dat de eigen grenzen niet
aangegeven worden en de ander zich dan ook niet bewust kán zijn
dat hij/zij die grens overschrijdt.
Het wordt pas vrede als we onze grenzen durven te tonen aan
anderen. Als we kritisch kunnen/durven kijken naar het gedrag van
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een ander. Als we weten wat we willen en wat we niet willen, als we
voor onszelf durven opkomen. We noemen dit weerbaarheid. We zijn
geschapen met weerbaarheid, maar veel kinderen wordt dit afgeleerd
en mogen bijvoorbeeld niet boos worden op hun ouders. En dan
wordt het lastig om als volwassene je grenzen aan te geven. Vrede is
niet alleen maar lief zijn, maar heeft alles te maken met weerbaarheid,
assertiviteit, boos mogen worden. Een prachtig voorbeeld van
authentieke boosheid is voor mij de intocht van Jezus in Jerusalem.
Wat is hij boos als hij op die markt komt!
Ik zag onlangs de tekst “Only dead fish go with the flow” (alleen dode
vis gaat met de stroom mee). Op de markt in Jerusalem ging
iedereen met de ‘flow’ mee en ook in onze nabije en verdere
omgeving zijn groepen mensen het met elkaar eens. Dat noem ik
geen vrede, maar aanpassing aan dogma’s. Alleen door tegen de
stroom in te zwemmen, kom je bij de bron van vrede uit.

Peter Verschoor
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Om een stad van vrede
God, wij bidden voor de plaats
waar wij ons gevestigd hebben,
voor alle dorpen en steden in uw
wijde wereld:
huizen vol mensen, straten vol verkeer
mensen vol tegenstrijdigheden
aan belangen en verlangens.
Wij bidden voor wie daar regeren
gekozen om te kiezen voor mensen
en niet voor prestige of prestaties:
dar ze zich groot en sterk maken
voor de kleinen en de zwakken.
Wij bidden u voor allen die er wonen,
dat ze het leefbaar houden voor elkaar,
dat er zorg en aandacht is
voor hen die niemand hebben
of die niets meer kunnen.
Dat de kinderen veilig hun weg gaan
en ruimte hebben om te spelen,
dat de ouderen hen voorgaan
in de eerbied voor wie anders is.
Dat de vreemdelingen in ons Jeruzalem
niet het slachtoffer worden
van de domme vooroordelen
en het gif van rassenhaat,
dat er mensen in ons midden zijn
die de hoop levend houden
op een stad van vrede
waarin wij aan een tafel zitten
met allen die ons tegenstaan,
daarom roepen wij:
geef vrede, Heer, geef vrede ---

Wim van der Zee
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Van de Kerkenraad

Online vergadering van
de kerkenraad d.d. 19 mei 2021.
 Opening door mevrouw Hoeksema.
Mevr. Hoeksema heeft n.a.v. het 25-jarig jubileum van ds. Reedijk
spreuken opgezocht met het onderwerp: Verleden, Heden en
Toekomst.
Alle leden van de kerkenraad worden tijdens de vergadering bezocht
door de echtgenote en dochter van de dominee. De dominee trakteert
op een gebakje en een feesthoedje tgv zijn jubileum.
 Notulen van de vergadering van maart 2021.
N.a.v. het wegvallen van dhr. Lursen wordt er gesproken over de
toekomst van de KV. Dhrn. Bakker en Wijers hebben aangegeven
aan het eind van dit jaar hun functie neer te leggen.
Dhr. Van Lenten en de dominee hebben tijdens een gesprek met de
voorzitter van PGK de intentie uitgesproken om verder te
samenwerken en naar elkaar toe te groeien.
 Lidmaatschap RvK Edam/Volendam
De kosten voor het venster en het lidmaatschap van de RvK bedrag
€ 1,00 per lidmaat.
Voor de bijdrage aan het venster blijven de huidige afspraken staan;
het af en toe aanleveren van kopij, doorgeven van het
dienstenrooster.
Wij hebben helaas niet voldoende ‘menskracht’ om actief deel te
nemen aan de vergaderingen; wij kunnen incidenteel aanwezig zijn
op de vergaderingen.
De scriba zal de RvK Edam/Volendam laten weten dat wij graag lid
willen worden maar dat wij onderbezet zijn.
 Predikant.
Toegevoegd zijn internetdiensten en gezamenlijke diensten PGK
Als we 1 kerkgebouw willen gebruiken dan zal er met de PC overlegd
moeten worden over het gebruik van de kerk.
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Mevr. Hoeksema heeft op 25 mei a.s. een gesprek met de gemeente
Middenbeemster over het maken van opnames tijdens de dienst. Dhr.
Wijers gaat met haar mee.
De ds. merkt op dat veel kleine gemeentes samenwerken met andere
gemeentes en zij stoten kerken af.
Er zou vaste apparatuur in 2 vaste kerken geplaatst kunnen worden.
Voor onze gemeente betekent dat er apparatuur geplaatst wordt in
een gebouw dat niet van ons is. Hier zitten wat haken en ogen aan.
De opnames voor kerkdienstgemist hoeven niet geredigeerd te
worden.
Er zijn mensen die geen binding hebben met de kerk maar die wel
naar de internetdiensten kijken. De ds. vindt het van belang om de
huidige groep kijkers te behouden. Dhr. Hans de Boer stopt met
opnames maken als er weer fysieke diensten gepland worden. Hij wil
wel begeleiden bij het opzetten van de opnames.
De mogelijkheid om diensten op kerkdienstgemist.nl te zetten wordt
onderzocht en de diensten uit te zenden via LOVE-tv zal
gehandhaafd blijven.
 Diaconie.
De jaarrekening 2021 wordt opgesteld.
Er is nog geen overleg met PGK geweest. Een gemaakte afspraak is
verzet ivm corona.
Het overleg met de commissie van kerkrentmeester volgt nog.
 Kerkrentmeesters.
Jaarrekening 2020
De jaarrekening is goedgekeurd en kan online door de voorzitter en
scriba getekend worden.
Overeenkomst huurbedragen kerken.
De opmerkingen van mevr. Hoeksema zijn verwerkt in de overeenkomst.
 Ouderlingen.
Verslag online bijeenkomst dorpskerkenbeweging
Mevr. Wijers zal het verslag op sturen en vraagt de leden van de KR
hierop te reageren.
Mevr. Wijers laat weten dat zij contact heeft gehad met de Katholieke
Parochie. Zij vraagt zich af welke activiteiten we samen kunnen
ondernemen. Als voorbeelden merkt zij op; oecumenische vieringen,
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het starten van een diaconaal dorpsproject of een oecumenisch
kerkkraampje tijdens de braderie in Oosthuizen.
Deze vraag zal zij in het verslag van de dorpskerkbeweging
verwerken en vraagt een reactie hierop.

Willie Koole

49

Collecten
Collectebonnen kunt u voor of na de
kerkdiensten verkrijgen bij Wim Vedder.
Er zijn bonnen t.w.v. € 1 en € 2.
Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving,
dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek.

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 daaropvolgende vier weken bekend maken.
05-09

12-09

19-09

DIA Kerk in Actie- werelddiaconaat;
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar
de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De
meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil
het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door
hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk
in Actie kunnen zij een praktisch vak leren, zoals bijv.
kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk
volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.
KV Instandhouding van de Eredienst.
DIA De collecte van deze zondag is bestemd voor de
ondersteuning van individuele personen of gezinnen in de
Zeevang of Oudendijk die tussen wal en schip zijn geraakt.
KV Instandhouding van de Eredienst.
DIA Syrië
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie
op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds
probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te
helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt
onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit
belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden zodat ze,
ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan
blijven.
KV Instandhouding van de Eredienst
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26-09

10-10

17-10

24-10

07-11

DIA Vrede Israël – Palestina
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van
elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er
veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of
‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan de
negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en
Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze
bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over
elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin
naar meer vrede.
DIA Thuis van Leeghwater, Middenbeemster
Het is een warm thuis voor iedereen die zorg nodig heeft in
de laatste levensfase ongeacht woonplaats, achtergrond of
levensovertuiging. Het hospice is afhankelijk van giften en
vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u kijken op de website
of contact opnemen met de diaconie.
KV Instandhouding van de Eredienst.
DIA Kameroen
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de
Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de
klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn
rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond, veel
dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder
de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij
samen op in een project dat gericht is op duurzame
landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid,
maar ook voor een vreedzame samenleving.
KV Instandhouding van de Eredienst.
DIA Kinderen in de Knel
Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht. Zij leven op
straat, achter een naaimachine in een donker kledingatelier
of in angst voor geweld. Voor veel te veel kinderen is het
leven geen feest. Hun jonge leventje wordt getekend door
oorlog, misbruik, kinderarbeid of verwaarlozing. Zij verdienen
onze bijzondere aandacht en steun.
KV Instandhouding van de Eredienst
DIA Humanitaire Hulpverlening
Stichting Humanitaire Hulpverlening in Weesp is een
internationaal samenwerkingsverband van organisaties,
bedrijven en personen die werken voor slachtoffers van
natuurrampen en oorlogssituaties en vluchtelingen. Ze
zamelt giften in natura (goederen) in van bedrijven, levert de
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logistieke diensten en de distributie in de getroffen gebieden.
Ze is inmiddels een wereldwijde organisatie die voor het
grootste deel op vrijwilligers draait en die betrokken is bij
projecten in 40 verschillende landen.
KV Instandhouding van de Eredienst.

Colofon
52

Vrede
Vrede hebben, innerlijke vrede, is niet ontkennen van de werkelijkheid.
Het is ook niet zozeer afwezigheid van angst, maar de aanwezigheid
van iets of iemand, weten dat je wordt beschermd, dat je veilig bent.
Er kan van alles gebeuren in je leven, maar jij bent veilig. Die
wetenschap geeft je vrede.
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Colofon
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse
Gemeente te 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
Olga Landaal, Willy Imthorn, Nelleke Stroo en Willie Koole en ds.
Hans Reedijk (contact Kerkenraad)
Verdelers: Jan Bakels/ Dirk van Ark
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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