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Onderweg zijn
Weten dat een reis in het leven
niet altijd even gemakkelijk is.
Het leven bestaat niet alleen uit
leuke dingen doen en vakantie vieren.
Onderweg zijn is stapje voor stapje
verder komen op je levenspad.
Is telkens weer groeien en leren
van hobbels die je moet nemen.
Is telkens weer de sprong wagen
naar het onbekende.
Onderweg zijn is bij iedere kruising
opnieuw kiezen waar je heen wilt.
Is de keuze maken tussen
een snelweg en een voetpad.
Is kiezen of je alleen wilt
of samen wilt gaan.
Onderweg zijn is anderen ontmoeten
Is ontdekken dat sommigen je verder helpen
of dat anderen je slechts in de weg zitten.
Merken dat er mensen in hetzelfde
schuitje zitten als jij
en dat je elkaar tot steun kunt zijn.
Onderweg zijn is leren wie je kunt vertrouwen,
wie je echte vrienden zijn.
Is leren je eigen doel te durven bepalen
en er helemaal voor te gaan,
hoe moeilijk het soms ook is.
Onderweg zijn bestaat uit dromen en verrassingen,
bestaat uit ontmoetingen en afscheid nemen,
bestaat uit meevallers en ontgoochelingen.
Leven is onderweg zijn.
Juphonium
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KERKDIENSTEN

Vieringen Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk
datum

tijd

plaats

voorganger

organist

03 juli

10.00 uur Oudendijk ds. H. Reedijk
dhr. T.Koelstra
Gezamenlijke dienst samen met PGK
Na afloop van de dienst is er een Zomer BBQ

10 juli

10.00 uur Avenhorn
ds. H. Reedijk
mw. A.Pronk
Gezamenlijke dienst met PGZO

17 juli

10.00 uur Oosthuizen dhr. J.Talma
mw. D.Schuijtemaker
Gezamenlijke dienst met PGK

24 juli

10.00 uur Ursem
ds. K.Goverts
mw. A.Pronk
Gezamenlijke dienst met PGZO

31 juli

10.00 uur Oosthuizen dhr. P.Verschoor
Gezamenlijke dienst met PGK

07 aug. 10.00 uur Berkhout
07 aug. 10.00 uur Beets

dhr. T.Heijboer
ds. B. Stobbelaar

dhr. J.Stens

dhr. J.Stens
mw.D.Schuijtemaker

14 aug. 10.00 uur Avenhorn
ds. O.Reitsma
mw. B.Conijn
14 aug. 10.00 uur Oosthuizen dhr. K. van Lenten dhr. E. Hinfelaar
21 aug. 10.00 uur Ursem
mevr.J. de Ruiter
21 aug. 10.00 uur Oosthuizen mevr. I. Beemster

dhr. J.Stens
dhr. T. Koelstra

28 aug. 10.00 uur Berkhout
ds. H. Reedijk
mw .D.Schuijtemaker
Gezamenlijke dienst met PGZO
04 sept. 10.00 uur Avenhorn

ds. M.Camarasa
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mw. B.Conijn

Na alle kerkdiensten nodigen we graag een ieder
uit om samen een kopje koffie of thee te blijven
drinken. U bent van harte welkom.

Zomer bbq / brunch op 3 juli 2022
Voor het coronatijdperk hadden we een traditie, de barbecue in
Oudendijk. Nu we weer bij elkaar komen tijdens onze diensten gaan
we deze traditie nieuw leven in blazen.
Op zondag 3 juli wordt er na afloop van de dienst een barbecue
georganiseerd op het veldje naast de kerk van Oudendijk.
De bakplaten zijn gereserveerd,
het vlees en stokbrood bijna besteld.
De koks hebben bijna de koksmuts op
en het gereedschap in hun handen.
Het wachten is op het aantal aanmeldingen.
U kunt zich aanmelden bij ondergetekende
via mail: info@pknzo.nl of
telefonisch 0299-403894.
Oh ja, we hopen op mooi weer.

Willie Koole

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.nl
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SAMEN
Onderstaande opgave heeft u kunnen lezen in de editie mei en juni jl.
Weet u het nog?
Doet u mee? De opgave is:
Maak een lijst bijzondere woorden
waarin het woord ‘SAMEN’ voorkomt.
Zet uw brein op nadenken en daarna uw redactie aan het werk om
alle woorden te beoordelen op correctheid.

~~~~
De mailboxen van de redactie stroomden over met inzendingen en de
post sleepte stapels inzendingen aan!
Helaas Niets Dus. Niet Eentje. En dat terwijl internet en woordenboeken het zo makkelijk maken heeft de redactie gezien.
Twee gemeenten die zo graag willen samengaan, samen zingen in
de cantorij, samenkomen bij de vieringen waardoor een prachtige
samenkomst de zondagen waardevol maken.
Samengevat blijven we toch maar samen hopen dat saamhorigheid
ooit positief van de grond komt. De samenklank is er wel maar het
samenvoegen ligt wel even geheel anders. We kunnen dus zeggen
dat samenbinding en samenbouwend wellicht ooit eens een
samenlevingsvorm en samenlevingssfeer gaan krijgen. Daar is dan
uiteraard een goed samenwerkingsplan met een zeer alerte samenlevingskerkvisie voor nodig.
Voor zo’n belangrijke samenwerkingsvorm met dito samenwerkingsproces en samenwerkingsaspecten zijn natuurlijk als eerste stap een
optimaal samenwerkend beleid nodig voor de komende jaren als
goede samenlevingscultuur.
Laten we als het onze twee kerkgemeenten gaat lukken, zorgen voor
een goed saamhorigheidsgevoel met grote samenwerkingsbereidheid, vele samenwerkingsmogelijkheden en met actieve samenwerkingsovereenkomsten.
Alles samenvattend als samenbundeling en samengesteld een hele
waslijst om ‘samen aan te werken’.
Heeft u enig idee hoeveel woorden met SAMEN in deze tekst staan?
En het langste woord bestaat uit… …letters. -vul het aantal maar in - .
Greet Hoffman-Weijtze, redactie
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UIT DE PASTORIE
Het is zomer. De dagen zijn op z’n langst. De zon schijnt. Binnenkort
breekt de vakantietijd aan. Velen van ons kijken er naar uit om, nu
corona op vakantie lijkt, zelf ook op vakantie te gaan. En na twee
zomers, waarin dat vanwege corona niet kon, moeten we nu allemaal
ook echt weg. Althans, zo lijkt het, na het zien van de televisiebeelden van Schiphol, met de eindeloze lange rijen van mensen.
Maar om minstens twee redenen is een vakantietijd voor mijzelf geen
vanzelfsprekende tijd. In de eerste plaats, omdat ‘op vakantie gaan’
niet voor iedereen is weggelegd. Niet voor mensen die vanwege een
lichamelijk ongemak niet kunnen of willen reizen. En misschien ook
niet voor mensen die hun partner hebben verloren en niet met een
ander of alleen op vakantie willen of kunnen gaan.
Daarnaast is de wereld een stuk onveiliger geworden. Of zie ik dat nu
zo, naarmate ik steeds ouder word? Omdat ik de kwetsbaarheid van
mijzelf en mijn gezin steeds meer onder ogen kom? Je ziet tegenwoordig nooit iemand meer liftend aan de oprit van een snelweg
staan. Toen ik 16 was, reisde ik liftend naar Berlijn. Ik zou het knap
lastig vinden wanneer mijn dochter van 16 dat nu zou wensen.
Een zomertijd brengt voor mij ook altijd iets van loslaten van het oude
met zich mee. En weer nieuwe energie op doen voor het nieuwe dat
komt. Hoe zou het komende jaar eruit zien? Komt corona ook terug
van vakantie? Hoe zet zich de samenwerking met onze zustergemeenten zich voort? Hoe zal het gaan met de energievoorziening
van ons land? En hoe zal het ons in de komende tijd vergaan?
We weten het niet. Maar wat we wel blijven hopen, is dat het in onze
kerkelijk gemeenten, Zeevang-Oudendijk en Koggenland, goed
toeven zal zijn. Dat we erin weten te slagen om, met vallen en
opstaan, ons toch telkens weer weten te verbinden met elkaar, in het
geloof dat ons draagt. Hopen we elkaar weer zien, na de zomertijd, in
een nieuw seizoen, gedragen door elkaar.
Een goede zomertijd toegewenst
en graag tot ziens,
Hans Reedijk
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PERSBERICHT
Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden te Amsterdam (TVG)
(van eind augustus 2022 – eind april 2023)
Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw?
Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst? Hoe
beleven andere volken hun geloof? Wat was Paulus voor een man?
Hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van
Jezus? Welke invloed heeft Augustinus gehad op de huidige
theologische inzichten? Dit soort kwesties komt aan de orde in de
cursus Theologie Voor Geïnteresseerden.
Cursisten geven regelmatig aan dat ze verrast zijn en geboeid
worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en
verdiept hun kijk op dingen die deels al bekend waren maar ook heel
veel nieuwe inzichten bieden. Kortom: een ervaring! Evaluatie van de
afgelopen cursus leverde met 27 cursisten een beoordeling ‘zeer
goed’ op.
De cursus is in 1989 gestart onder verantwoordelijkheid van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onder de naam Theologische
Vorming voor Gemeenteleden (ook afgekort: TVG). Aangezien enkele
jaren geleden de PKN de landelijke coördinatie van deze cursus niet
meer op zich kon nemen, is in Amsterdam besloten om zelfstandig
verder te gaan. We hanteren nog altijd de afkorting TVG, maar de
kring van cursisten is met deze nieuwe naam breder geworden dan
alleen leden van de PKN. De cursus is voor iedereen toegankelijk;
vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist, wel
interesse en motivatie. In totaal duurt de cursus drie jaar. Per jaar
worden van eind augustus tot eind april op elke dinsdagochtend van
10.00 – 13.00 uur gedurende 34 weken in totaal 66 lessen (van 5
kwartier) gegeven door enthousiaste, deskundige en ervaren
docenten (locatie: kerk De Bron in de Watergraafsmeer, Amsterdam).
Per jaar bedragen de kosten € 325,-.
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Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar slechts een aantal
vakken te volgen uit het aanbod van 12 vakken.
Mocht er in het najaar onverhoopt weer sprake zijn van coronamaatregelen dan gaat de cursus ‘gewoon’ online (via Zoom) door.
Niet ideaal, maar we kunnen dan wel verder.
Voor meer informatie en of een aanmelding kunt u terecht bij de
secretaris: Pieter Licht
tel. 06 83995520,
e-mail: tvg.amsterdam@outlook.com of
via de website: www.tvg-amsterdam.nl

BINNEN GEKOMEN VAKANTIEPOST

Vakantiegroeten van Ruud voor alle mensen van de kerk
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Kerkblad gedeelte

Toelichting bij de jaarrekening 2021 van de
Protestantse Gemeente Koggenland
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf
voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan u als
kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun
bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij
behoren. De Protestantse Gemeente Koggenland mag zich de laatste
paar jaar verheugen in een stijging van deze vrijwillige bedrage. Ook
in de achter ons liggende periode met corona, Nieuwsbrieven en
digitale kerkdiensten zijn deze inkomsten op peil gebleven.
Onze kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm
van landerijen of geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen
worden aangewend voor het werk in de gemeente. Helaas moet
vastgesteld worden dat de opbrengsten uit beleggingen en
onroerende goederen de laatste jaren een dalende tendens vertonen
mede veroorzaakt door de lage rentestand en in versterkte mate
tijdens de corona-periode.

Het jaar 2021 kenmerkt zich door een sterke stijging van de
onderhoudskosten van onze beide kerkgebouwen te Ursem en
Avenhorn. Gelukkig worden deze kosten voor een flink deel gedekt
door verworven subsidies van de Rijks- en Provinciale overheden en
overige instellingen.

Het kerkgebouw in Berkhout wordt gehuurd van de plaatselijke
stichting voor het houden van kerkdiensten. Reeds in 2019 is een 6
jaar durend onderhoudsplan gestart voor beide gebouwen. Hiervan is
nu het merendeel van de geplande werkzaamheden voltooid.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan
pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele
kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Onder de kosten van beheer zijn opgenomen de kosten voor
administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
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Voor vragen over de jaarrekening 2021 van het College van
kerkrentmeesters kunt u contact op nemen met:
info@pg-koggenland.nl
Wilt u inzage in de volledige jaarrekening 2021 neem dan ook even
contact op met:
info@pg-koggenland.nl
Het college van kerkrentmeesters.
Zie voor het financieel verkorte overzicht pagina12 en 13
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SPAART U MEE ?

In de kerk van Ursem staan in de hal twee dozen voor:
lege cartridges en oude mobile telefoons
en
postzegels

Bij deze alvast hartelijk DANK
voor het sparen voor uw Kerk in Aktie
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In Memoriam
Op dinsdag 19 april 2022 is mevrouw Jannigje Cornelia (Jans) van
Zanten – van den Ham overleden. Jans heeft laatstelijk op Kolblei
310 gewoond en daarvoor in het Betuwse Zetten. Zij, geboren op 27
april 1928, was de weduwe van Joannes van Zanten waarvan zij 20
jaar geleden afscheid heeft moeten nemen. Jans laat haar kinderen
Jan en Margreeth, Elly en Kees achter, en haar klein- en
achterkleinkinderen. Ondanks haar hoge leeftijd had zij een netwerk
van familie, vrienden en bekenden. Daarnaast was zij als
gemeentelid aan de kerk van Koggenland verbonden en leefde via de
internetvieringen, ons kerkblad en het bezoekwerk met ons mee. De
Dankdienst voor het Leven van Jans werd gehouden in ‘haar oude
kerk’ in Zetten. Er werd gesproken door Kees, Anne en Petra waarbij
een collage van beelden uit haar leven werd vertoond. Uit de bijbel
las ik een gedeelte uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, een
vroege christelijke gemeente, met de nadruk op het tekstgedeelte dat
Jans ons op een briefje had nagelaten: ‘Ik zeg u nogmaals: wees
altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.’ Op
de begraafplaats van Zetten hebben we haar begraven in het graf
waar ook haar man lag begraven. De kinderen met wie ik haar
uitvaart heb mogen voorbereiden, wens ik namens ons allen alle
sterkte toe vanwege het verlies van hun bijzondere moeder. Moge
onze herinneringen aan Jans ons tot troost zijn, haar gedachtenis ons
tot een zegen.
ds. Hans Reedijk
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OVERLEDEN IN ONZE KERKELIJKE GEMEENTE
Op 23 mei jl. is de heer K.-Klaas- de Reus in Ursem overleden op de
leeftijd van ruim 91 jaar.
In de Berkenhof is mevrouw A.M.- Adriana Martina - de Jager-van
Herk op 20 mei jl. overleden. Ook zij heeft de hoge leeftijd van 91
jaar mogen bereiken.
9 juni jl. is mevrouw A.P.-Adriana-Pieternella- Dijkshoorn-Vreugdenhil
op 92 jarige leeftijd overleden in Scharwoude.
Een dag later, op 10 juni is mevrouw A.- Anne- Haisma- Bosgraaf in
de Berkenhof op 92 jarige leeftijd overleden.
Wij wensen familie en nabestaanden veel steun en sterkte toe om dit
verlies een goede plek te kunnen geven. Dat er veel mooie
herinneringen mogen zijn om over hen te blijven praten met elkaar
zodat zij allen niet vergeten zullen worden.
Namens het pastoraat
Greet Hoffman-Weijtze

Je kunt blijven huilen omdat ze van ons zijn weggegaan.
Je kunt ook glimlachen omdat ze bij je waren en leefden.
Je kunt je ogen sluiten en bidden dat ze weer terug komen.
Of je kunt je ogen open doen en zien wat ze je hebben nagelaten.
Je hart kan leeg zijn omdat je hen niet meer kunt zien.
Of je kunt gevuld zijn met liefde die je deelde.
Je kunt je rug keren naar morgen en leven in het verleden
Of je kunt blij zijn met morgen omdat er een verleden is.
Je kunt huilen en je afsluiten voor alles, leeg zijn en terugkijken
Of je kunt doen wat zij van ons verwachten
Glimlachen, je ogen openen, liefhebben en verder gaan.
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KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF
In de ‘zomer’ maanden juli en augustus zijn er
geen kerkdiensten in de Berkenhof.
Wij wensen u voor de komende periode
alle goeds toe en hopen elkaar in september weer te zien.
Een

en graag tot ziens namens
ds. Hans Reedijk en
de Pastoraatgroep-vrijwilligers.

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT
In de ‘zomer’ maanden juli en augustus zijn er
geen kerkdiensten in de Rustenburcht.
Wij wensen u voor de komende periode
alle goeds toe en hopen elkaar in september weer te zien.
Een
ds.

en graag tot ziens namens
ds.Hans Reedijk en
de Pastoraatgroep-vrijwilligers.

Broodkruimels
‘Óf we leren als broeders en zusters met elkaar samen te leven,
óf we gaan als idioten ten onder’
Martin Luther King ( 1929-1968) droeg als predikant in de jaren vijftij
en zestig voortdurend de boodschap uit van geweldloos verzet tegen
de rassenscheiding in de Verenigde Staten.
Bron; Petrus magazine juni 2022
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KERKENVEILING 18 juni 2022 jl.
” Samen werken voor de kerken”

Onder het motto “Samenwerken voor de kerken” organiseerde het
comité Kerkenveiling Ursem op zaterdag 18 juni voor de 21e keer een
kerkenveiling, welke plaatsvond in brede school ‘De Batter’.
Met de opbrengst van € 31.313,was de veiling een groot succes.
De Bavoparochie en de Hervormde Kerk Ursem kunnen nu aan de
slag met de modernisering van de kerkgebouwen naar de eisen van
deze tijd.
Toppers van de avond waren een rondvlucht, een sjoelevenement en
een whisky proeverij door eersteklas amateurs maar er werd er ook
goed geboden op heerlijke etentjes thuis en leuke vaartochten.
Daarnaast gingen ook de jonge kopers blij naar huis met hun
gekochte waar, zoals een hengel en een robot.
De avond werd door de veilingmeester op een ludieke wijze
afgesloten, waardoor we terug kunnen kijken op een geslaagde en
gezellige veilingavond.
Comité Kerkenveiling Ursem
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NIEUWS VAN DE DIACONIE
Allereerst kunnen wij melden dat de jaarrekening is opgesteld maar
heeft nog de bestuurlijke goedkeuring van onze kerkenraad nodig.
De publicatie leest u in de eerstkomende editie.
Hieronder leest u de opbrengsten in de maanden april en mei van de
collecten in onze kerkdiensten. Hartelijk dank voor uw giften.

10 april
24 april

Berkhout
Ursem

€ 45,95
€ 53,80

01 mei
15 mei
22 mei

Berkhout
Avenhorn
Ursem

€ 36,25
€ 70,50
€ 47,50

29 mei

Berkhout

€ 28,90

Stichting Exodus Nederland,
Stiltecentrum De Luwte in het
Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.
Kerk in actie voor Rwanda.
Noodhulp en werken aan vrede.
Oog voor kinderen in
pioniersplekken
Kerk in actie voor
jongeren met diaconaal werk.

Hoe gaat het met je?

…HEEL VEEL!

SAMEN KAN ER

Wat kunnen wij voor je doen?

Met een vriendelijke groet namens Diaconie,
Ria Zomer voorzitter
Gert v.d. Roest penningmeester
Jan Huisman lid.
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PASTORAATGROEP
De afgelopen twee maanden zijn er veel bloemengroeten afgegeven,
wederom veel kaarten verstuurd of bij u in de bus gestopt en bezoekjes gedaan door het pastoraat.
Wanneer u mensen weet / kent die extra aandacht nodig hebben
bijvoorbeeld door ziekte of blij zijn met een extra kaartje, laat het ons
dan graag weten. Door de wet van de privacy is het soms heel
moeilijk om namen en adressen door te krijgen. We horen veel maar
weten uiteraard niet alles en daarbij hebben we uw hulp hard nodig.
Ook al betreft het een eigen gezin, uw familie of als vader of moeder
tijdelijk na een val of operatie elders een zorgplek hebben.
Mocht u behoefte hebben aan een bezoekje of
een praatje aan de telefoon om de stilte en de
eenzaamheid te doorbreken neemt u dan contact
op met ds. Hans Reedijk of met iemand van de
pastoraatgroep.
Onze telefoonnummers vindt u op pagina 40

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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UW GAVEN WORDEN GEVRAAGD VOOR

10 juli: Diaconie - Kika. Voor kinderen met kanker is een vakantie
vaak niet aan de orde. Zij liggen noodgedwongen in het ziekenhuis
om hun behandelingen te ondergaan. Door onze gaven kan er
onderzoek worden gedaan, zodat zij hopelijk wel van een volgende
vakantie kunnen genieten.
De tweede collecte is voor het werk in onze eigen kerk.

Zondag 24 juli: Diaconie - Voedsel verbouwen op verzilte grond.
Cyclonen en overstromingen komen door klimaatsveranderingen
steeds meer voor in Bangladesh. De grond wordt daardoor steeds
zouter en daardoor onvruchtbaarder. Met hulp kan de bevolking
geleerd worden gewassen te verbouwen die tegen zout water
kunnen.
De tweede collecte is voor het werk in onze eigen kerk.

Zondag 7 augustus: Diaconie - Leren lezen met de bijbel in Ghana.
Alfabetisering is de sleutel om kinderen een betere, kansrijke
toekomst te geven. Kinderen die naar de Bijbelclub in het dorp gaan
leren daar lezen en schrijven in hun eigen taal. Zo gaan krijgen ze de
kans om werk te vinden.
De tweede collecte is voor het werk in onze eigen kerk.

Zondag 14 augustus: Diaconie - In Egypte staat de kerk op tegen
armoede in het dorp. Met een groot ontwikkelingsprogramma
motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun
armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In
elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar samen met de bewoners aan
betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid.
De tweede collecte is voor het werk in onze eigen kerk.
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Zondag 21 augustus: Diaconie - Lepra opsporen, behandelen en
stoppen. Vroegtijdige opsporing is essentieel om besmetting en
handicaps te voorkomen. Binnen drie dagen na behandeling is
iemand niet meer besmettelijk. De droom is om in 2035 geen leprabesmettingen te hebben.
De tweede collecte is voor het werk in onze eigen kerk.

Zondag 28 augustus: Diaconie - Ergste honger sinds 40 jaar in
Afrika. In delen van Ethiopië en Kenia is op sommige plaatsen al drie
jaar geen water gevallen. Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt
honger. Kerk in actie helpt om de getroffen bevolking te helpen met
water, voedsel en medicijnen.
De tweede collecte is voor het werk in onze eigen kerk.
.

Wat is de diaconie?
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia.
Het betekent dienst, dienen.
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BLOEMENGROETEN, VERJAARDAGEN EN JUBILEA
In ons kerkblad leest u altijd waar bloemengroeten naar toe zijn gebracht. De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek
zijn, een steuntje in de rug nodig hebben, of als een felicitatie. Een
bloemengroet is een stukje van medeleven en verbondenheid.
De pastoraatgroep is overeengekomen om aan de namen van de
jarigen en jubilea in het vervolg weer de adressen toe te voegen
zodat gemeenteleden elkaar gemakkelijker een kaartje kunnen
sturen. Uit veel omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat
namen worden voorzien van adressen.
Waarmee kunt u als lezer ons helpen?
Wanneer u niet genoemd wilt worden in het kerkblad bij
bloemengroeten, verjaardagen of jubilea, meldt u dit dan op tijd
aan de redactie van Contact, ds. Hans Reedijk of iemand van de
pastoraatgroep. De uiterste inleverdata voor kopij leest u altijd
na de colofon aan het eind van het CONTACTgedeelte.

5 mei Mevr. J.E. v. d. Horst in de Berkenhof is 85 jaar geworden.
11 mei Bloemen voor de fam. Knol- Bobeldijk, 55 jaar getrouwd.
15 mei De heer N. C. E. Bruynsteen voor zijn 75ste verjaardag.
29 mei De heer F. Bogaart kreeg bloemen voor zijn verjaardag.
21 mei Mevr. B. van Doornum-de Baat voor haar 80ste verjaardag
en ds. H.v. Olst bij zijn laatste dienst in Ursem als emeritus predikant.
7 juni Dhr. en Mevr. C Veldhuisen-Buijs waren 67 jaar getrouwd.
12 juni Mevr. A. Huisman-Helmig kreeg bloemen, zij werd 80 jaar.
17 juni De heer H. Versluis kreeg bloemen voor zijn 80ste verjaardag.
18 juni De heer A. Agema werd 96 jaar.
20 juni Familie Lize Reus- Porsius als blijk van medeleven.
29 juni Bloemen voor het 50 jarig bruidspaar R.van Aartrijk-Roos.
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ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN GAAN NAAR
DE JARIGEN! Zij allen zijn 70+

10 juli Mevr. R. van Aartrijk -Roos, Molenhof 100, 1633 HV
Avenhorn
14 juli Mevr. A. Pronk, Barbeel 3, 1633 DA, Avenhorn
14 juli Mevr. G.A. Stoop - Bakker , Reigerlaan 36, 1645 TD Ursem
15 juli Mevr. G.C. Leeuw - Reijnders Grosthuizen 131, 1633ES
Grosthuizen
21 juli Mevr. E. Bolwijn -Schaaphok, Kievit 25, 1645TR Ursem
21 juli Mevr. C.P. van der Ploeg- Koelemeij, Het Veer 75 1633 HC
Avenhorn

18 augustus Mevr. H.A.G. Kuijper Kerkebuurt 148 , 1647 MD
Berkhout
25 augustus Dhr. J.H. Leeuw, Grosthuizen 131, 1633ES
Grosthuizen
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Broodkruimels
Geluk is als een vlinder:
wanneer je hem tracht te grijpen blijft hij net buiten je bereik;
maar als je rustig blijft zitten komt hij misschien op je hand zitten.
Nathaniel Hawthorne

Blijf zo dicht mogelijk bij je zelf
Loop niet weg voor je verdriet of pijn.
Door puur te blijven
zal je ooit die prachtige vlinder zijn.
Wees niet bang voor verandering.
Om een vlinder te worden
moet je je leven
als rups eerst loslaten.
Het leven is veel te kort
en onze wereld veel te klein
om er een slagveld van te maken!.

De enige soort vlinders die nog niet bedreigd wordt,
is die in de buik.
Bert de Wilde
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN
Vlinder
Wanneer wordt een rups een vlinder?
Als hij zich aan tienduizend blaadjes tegoed heeft gedaan,
De giftige vruchten heeft laten staan,
Enkel dan wordt een rups een vlinder.
Hoe leert een vlinder vliegen?
Na zijn tweede geboorte,
Met horten en stoten,
Zijn vleugeltjes laten wiegen.
Hoe moet een vlinder sterven?
Zijn hartje is moe,
Hij slaat zijn ogen toe,
Wie zal zijn schoonheid erven?

De kerk als cocon
Het transformatieproces van de mens is minder zichtbaar dan die van
de rups, maar daardoor niet persé minder aanwezig. Ook wij worden
als het goed gaat van een rups tot vlinder. Voor gelovigen kan de
kerk daarbij de functie van cocon vervullen.
Als rups kom je binnen op een zondagmorgen met de zwaarte van de
afgelopen week in je hart, en ga je zitten. Dan is er stilte, dan is er
verbinding met de Bron van al wat is door aanbidding, een preek die
je opbouwt, en ontmoeting bij de koffie. Daarna ga je toch weer iets
anders naar buiten. Week na week maakt God je van rups tot vlinder.
Luc Carrière
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BROODKRUIMELS
Bloemen zijn langs elk pad te vinden,
doch niet ieder weet er een krans van te vlechten.
Anastasius Grün

Wees lief voor mensen om je heen
zonder verwachting, zonder plan.
Zelfs al doe jij dat helemaal alleen.
De wereld wordt er mooier van.
Martin Gijzemijter

Ik buig in liefde en dankbaarheid voor het mysterie
en ik open mijn hart vol mededogen voor al wat leeft.
Ik zie alle schepselen als mijn broeders en zusters
en ik draag ze zoals ik zelf gedragen zou willen worden.
Niets en niemand eigen ik mij toe,
ik leef eenvoudig en alles wordt mij geschonken.
In overgave vind ik vrede en ongewapend ga ik de weg,
vrede wens ik vriend en vijand.
Ieders dienaar ben ik, niemands slaaf,
Zo geef ik gehoor aan mijn roeping.
Bron: Het zevenvoudige pad van Franciscus van Hein Stufkens
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN
Hee vriendje, Mag ik even met je praten?
Dat was het eerste wat in mijn hoofd opkwam toen ik het thema
“samen” zag. En ondertussen wil het ook niet meer uit mijn hoofd!
Want wat is Samen?
‘Samen lachen’, ‘Samen huilen’, om dichtbij elkaar te zijn.
Ja, dat is heel mooi. Het geeft een ontzettend fijn gevoel, weten dat je
niet alleen bent. ‘Samen dingen delen’, beleven, genieten vieren en
denkend alsof dat heel gewoon is.
Maar is dat wel zo gewoon, Samen?
Wat als dat Samen er ineens niet meer is?
Ook al ben je samen, kun je jezelf toch zo ontzettend alleen voelen….
Als de andere je ineens niet meer begrijpt, niet meer samen met je
kan lachen of samen wil huilen. Als de ander door een ziekte, niet
meer weet wie jij bent, niet meer dichtbij je kan zijn.
Niets meer van de herinneringen die je samen hebt weet….
Wat is dan samen?
Dan hoop je toch dat er nog iemand is om daar samen om te huilen
en even dichtbij je wil zijn.
Dus moeten we dan niet juist in deze tijd waarin we nu leven, Samen
om ons heen kijken, of jij niet even met iemand samen kan zijn. Al
zijn het maar een paar minuten van onze tijd.
Even samen lachen of een verdriet weg huilen.
Het hoeft niet iets groots te zijn voor jou, maar voor die ander kan het,
het grootste gebaar van de dag zijn en het gevoel van Samen weer
terug geven.
Want zoals Willeke Alberti het zo mooi zong,
Samen zijn, Ja, Samen zijn
Dat wilt toch iedereen?

Petra La Grouw-Heij
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN
Een aantal jaar geleden schreef ik in het kerkblad
over ons bezoek van de kathedraal in Straatsburg
tijdens onze vakantie met uiteraard het aansteken van ‘een kaarsje’ in
de Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.
In de editie van maart - april dit jaar stond in het gedeelte ‘Jeugd van Nu
Nieuws’:
Spirit in de kerk
De kerk is Cool!
Hoe zie jij, als jongere, de kerk?
Het zal toch hopelijk niet de richting opgaan dat alle kerken straks
omgebouwd gaan worden tot woon-, en eetgelegenheden of kantoor
en zorgeenheden voor jullie toekomst?
Dat alleen oude grote kerken en kathedralen bezocht gaan worden in
vakanties om daar eventueel een kaarsje aan te steken voor
overleden ouders en bekenden?
Misschien alleen een kaarsje voor jezelf omdat het leven zo lastig kan
zijn? - Tot zover In onze week van even weg zijn uit de dagelijkse verplichtingen
waren mijn man André en ik in mei jl. een weekje in Luxemburg in
Vianden. Precies die prachtige zonnige week wat het weer betrof
met zomerse temperaturen van ruim 23 graden. We bezochten daar
het kasteel Vianden wat we vanuit ons hotel konden zien. Altijd weer
indrukwekkend als je bedenkt dat het wel gebouwd is zonder de
bouwtechnische snufjes en de tegenwoordige hoge bouwkranen. We
werden getrakteerd op een prachtig uitzicht. Tijdens het bekijken van
harnassen, gobelins, kostuums en historische voorwerpen kwamen
we in de kasteelkapel.
Hier geen brandende kaarsjes
bij het altaar maar een
prachtig kleurenspel om een
geweldig bogenpatroon.
Het kasteel van Vianden werd
tussen de 11e en 14e eeuw
gebouwd op de fundamenten
van een Romeins kasteel en
een Karolingisch refugium een toevluchtsoord – en is
sinds 1977 gerestaureerd.
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En wist u dat in kasteel Vianden de naam van ons Koningshuis op de
muren prijkt als Nassau en Maison d’Orange.

We liepen tijdens onze wandeling op weg naar het hotel ook de kleine
kapel van de stad Vianden binnen, de Kirche Sankt Nikolaus.

En u raadt het waarschijnlijk al,
hier werd een kaarsje aangestoken
bij de ‘vele’ kaarsjes die er al brandden.
Het altaar in de kapel is van 1768.
Tegen de linkerzijmuur staat het
originele beeld van Johannes Nepomucenus.
De Mariabeelden in de bezochte kerken
straalden optimale vredigheid uit.
Allemaal mooie jonge ‘Maria’gezichten die
met veel liefde en respect gemaakt zijn.
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In Echternach bezochten we de
Pauselijke Basiliek, de grafkerk van
Sint Willibrord.
Hier bevindt zich ook een crypte onder
de kerk. Een grote basiliek waarbij we
ons afvroegen of deze helemaal ook
nu vol zal zitten tijdens een eredienst.

Wat voor geloofsovertuiging je ook hebt of welke huidskleur, jongere
of oudere, mensen uit de hele wereld kom je in alle kerken tegen.
Deuren staan open en iedereen is welkom om te mediteren, stil te
staan voor het altaar, te zitten in gebed, een kaarsje aan te steken of
al het mooie van de vroegere fascinerende bouw vast te leggen, net
als ik ontzettend graag doe, met mijn fototoestel.
Wederom hebben we een kaarsje aangestoken voor iedereen die
kracht en steun nodig heeft en voor vrede onder ons als mensen.
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Op de terugreis hadden we de laatste stop in Maastricht waar we op
het Vrijthof kwamen. In de Protestantse Sint Janskerk, genoemd naar
Johannes de Doper kwamen we aan de praat met de koster. Ook
daar is het aantal kerkgangers terug gelopen naar zo’n 50 mensen
per zondagsdienst. Daarna de Sint Servaas Basiliek nog met een
bezoek vereerd, want daar komen we ook niet dagelijks.
Wat we telkens weer opmerkten is dat er zoveel mensen kerken bezoeken maar er tijdens vieringen zo weinig zijn. Niet alleen in onze
gemeente maar overal. Bij de wederom vele brandende kaarsjes
staken wij in de kapel van Servaas ons laatste vakantiekaarsje aan.
In de binnenstad staat de enorme kerk van de Dominicanen. De kerk
werd in de 13e eeuw gebouwd als kloosterkerk. Aan het eind van de
18e eeuw werd het klooster opgeheven en vervulde de kerk diverse
functies. Sinds 2007 is er een immens grote boekhandel gevestigd.

Precies waar ik over begon met hoe wij in de toekomst omgaan met
onze kerken. Laten we zuinig op onze kerken zijn. En als we er binnen
komen en geen kerkdienst mee willen beleven, laten we dan toch maar
die kaarsjes blijven aansteken voor de nood in onze wereld, voor
vrede, voor onze naasten en onszelf. Dan staan alle oude kapels,
kerken, basilieken en kathedralen er toch niet voor niets.
Greet Hoffman-Weijtze
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HANDEN
Gelukkig is de mens
die tot het einde
handen mag voelen
die goed doen.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde komt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is,
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.

Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde
die onmisbaar is.

Marinus van den Berg
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HANDEN
Uit handen kun je veel aflezen.
Je kunt vaak aan de handen van iemand zien welk beroep hij of zij
uitoefent of heeft uitgeoefend.
Handen zijn zo typisch menselijk en je weet eigenlijk nooit precies
wanneer je kunt zeggen of hij of zij mooie handen heeft.
Bijna alle handen zijn mooi. Het handje van een klein kind, handen
van een jong meisje, van een jongen, van een huisvrouw of van een
vakman. Al die handen hebben een geschiedenis.
Ook uw eigen handen, want bij uw geboorte heeft u er als alles goed
was, twee gekregen. Hoeveel werk hebben uw handen gedaan?
Maar ze waren er niet allen om mee te werken.
U stak ze uit naar andere mensen, om hen te helpen waar u kon.
U gebruikte ze, en hopelijk nu ook nog, om vriendschap te sluiten of
iemand gedag te zwaaien.
Handen waarmee je iemand omarmde, een geliefde, kinderen of
kleinkinderen.
Handen waarmee je een hobby uitoefende. Handen waarmee je je
huisdier aaide.
Maar ook handen die je samenvouwde voor het eten en om te bidden
en te danken voor het geluk dat je in je leven hebt ondervonden.
Wij staan er eigenlijk niet dagelijks bij stil, maar met handen zijn we
Goddelijk rijk.
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TEKEN VAN HET KRISTENDOM
Het teken van het Kristendom
is niet een schitterende kerk
of kathedraal met gouden gewaden
en zilveren ornamenten,
met een prachtige liturgie en mooie muziek.
Het teken van het Kristendom
is de machteloosheid, de kleinheid,
de kwetsbaarheid, is nog altijd het kruis,
waarop een mens druppels gewijs
dag na dag in stilte zijn leven geeft.
Het teken van het Kristendom is overal
waar mensen bewust gaan staan
aan de kant van armen en zwakken
en in belangeloze liefde zorg dragen
voor mensen in nood.
Het teken van het Kristendom is overal
waar liefde zichtbaar, tastbaar en voelbaar wordt
in een menselijk lichaam,
in een menselijk hart,
in het bewegen van handen en voeten,
in het luisteren en spreken
en in het licht van de ogen.
Kristenen zijn geroepen
de liefste mensen van de wereld te zijn.
Uit: Menslief,’ik hou van je.’

Phil Bosmans 1922-2012, was een Belgische pater en schrijver.
Bosmans werd geboren in het Limburgse Gruitrode. Zijn vader was
een kleine boer. Hij bracht een groot deel van zijn jeugd door in de
onmiddellijke omgeving van de mijnen en de mijnwerkers.
In 1941 trad hij in Rotselaar in bij de paters Montfortanen en bleef er
tot het einde van de oorlog. In 1968 en 1991 ontving Phil Bosmans de
Visser Neerlandiaprijs.
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ZOMERPUZZELS
1 Mijn beroep is…

Demonie
Oogholte
Derher

=
=
=

2 Mijn Bijbelse naam is… Eiland
Hoeders
Maleis
Preuts

=
=
=
=

3 Eén woord voor alle drie:
opgave 1
… zijde
… de
… dag

opgave 2
… poort
… vuur
… vaart

4 Bijbelse namen:
Roep
Raam
Mode
Lacher

=
=
=
=

……
……
……
……

de naam van de voornaamste stad der Filistijnen
de naam van een zoon van Sem
de naam van de tweelingbroer van Jakob
de naam van de jongste dochter van Laban

5 Welk woord past hier tussen?
Klem
Nieuw
Puin
Kerk
Rots
Kruis
Preek
Aarts

…
…
…
…
…
…
…
…

ladder
tal
vol
stel
beraden
schoon
gang
bewaarder

oplossingen leest u op pag.42
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Jeugd van Nu Nieuws
Spiegelen
Een Indisch sprookje vertelt over een hond die een kamer doorrende,
waarvan alle wanden van spiegels voorzien waren.
Plotseling zag hij heel veel honden en hij werd woedend, liet zijn
tanden zien en gromde.
Alle honden in de spiegels werden even woedend, lieten hun tanden
zien en gromden.
De hond schrok en begon rondjes te lopen tot hij uiteindelijk in elkaar
stortte. Had hij maar eenmaal met zijn staart gekwispeld dan hadden
zijn spiegelbeelden hetzelfde vriendelijk gebaar teruggegeven.
Hein Pragt
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EEN BIJBELS ALFABET

De A is van Adam, hij was de eerste man
De B is van Bijbel, het boek van Gods woord
De C is van Christus de Zoon van God
De D is van David die speelde op zijn harp
De E is van Eva, zij was de vrouw van Adam
De F is van feestvieren, met trommels, harp en fluit
De G is van Goliath die eens met David vocht
De H is van Herder, die op Zijn schaapjes past
De I is van Isaäk,de zoon van Abraham
De J is van Jona die verstopt zat in een boot
De K is van kinderen van wie Jezus zegt: ze mogen bij mij komen
De L is van Lazarus die opstond uit zijn graf
De M is van Maria de moeder van Jezus
De N is van Noach hij bouwde de Ark
De O is van Opstanding, dat vieren we met Pasen
De P is van Paulus , een apostel van Jezus
De Q is van Quirinius die van keizer Augustus alle mensen tellen
moest
De R is van Ruth, zij was een dappere vrouw
De S is van Simson een man met heel lang haar
De T is van Thomas, hij zag Jezus gaan
U zeg je tegen God als je tot Hem gaat bidden
De V is van vrede die we voor heel de wereld wensen
De W is van woorden die werden opgeschreven
De X lijkt op een kruisje
De Y zonder puntjes die wij Ypsilon noemen
De Z is van Zegen, het mooiste wat God geeft.
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WOORDZOEKER

‘WE GAAN HET WATER OP’

We wensen iedereen een goede zomerperiode toe.
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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 JULI en AUGUSTUS 2022
graag vóór 15 JULI 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
Zo als u kunt lezen hebben wij zeer creatieve mensen
onder ons. U kunt uw kopij insturen naar de redactie.
Wij kijken uit naar uw kopij.

Wilt u reageren op teksten?
In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van de
schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl

Oplossingen van Zomerpuzzels op pagina 35
1 Dominee – Theoloog - Herder
2 Daniël – Herodes – Ismael - Petrus
3 Zon - Hemel
4 Gaza – Aram – Edom – Rachel .
5 toon – jaar – hoop – bank – vast – beeld – stoel – engel.

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

Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk
www.pknzo.nl

43

Voor het komende kerkblad
Het thema voor het komende kerkblad:

Wat u op dit moment bezighoud en
graag met ons wil delen
Schrijft u mee in uw kerkblad? Want wie schrijft, blijft.
De redactie nodigt iedereen uit om hieraan een bijdrage te leveren.

Kopij inleveren kan tot en met 5 AUGUSTUS 2022
bij Nelleke Stroo-van der Zwaag
graag per e-mail: Nellstroo@gmail.com
wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook
Adres: Hoornse Jaagweg 5 1474HM Oosthuizen.
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE ZEEVANG EN OUDENDIJK
Afscheid van een diaken
Coen had zijn afscheid van de diaconie al eerder aangekondigd maar
nu is het er dan echt van gekomen. Op de kerkenraadsvergadering
hebben we met een prachtige ruiker afscheid genomen van Coen van
der Kamp als diaken. Coen heeft de diaconie van onze gemeente
jaren gediend en heeft, net zoals de andere diakenen, ‘een hart voor
wie geen helper heeft’.
In de afgelopen jaren heeft Coen dat concreet gemaakt door zijn
betrokkenheid bij het project voor buitenlandse vrouwen, de
organisatie van het beheer van de volkstuintjes, en zijn vele andere
bezigheden, waaronder ook de zogenaamde ‘stille hulp’.
Als diaken was Coen uiteraard ook dienstbaar in de kerkenraad,
onder andere (herinner ik mij) in een verbindend spel voor de
kerkenraadsleden. Ook droeg Coen de samenwerking met onze
zustergemeente Koggenland een warm hart toe. Om dit alles wil je
namens kerkenraad en gemeente bedanken voor jouw inzet en
betrokkenheid. Dat het jou en Karin goed moge gaan.
Met een hartelijke groet, namens ons allen, ds. Hans Reedijk
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VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS
De redactie van Zeevang-Oudendijk is overeengekomen om aan de
namen van de jarigen in het vervolg weer de adressen toe te voegen
zodat gemeenteleden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen
sturen. Uit veel omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat
namen worden voorzien van adressen. Wanneer u niet wilt dat uw
verjaardag wordt vermeld, kunt u dit doorgeven aan ds. Hans
Reedijk.

Bloemengroeten uit de dienst gingen naar:
08 mei naar de familie Bouwes uit Beets na het overlijden van
mevrouw E .Bouwes.
22 mei gingen de bloemen naar de heer Wim Vedder na een ongeval
met de brommer.
05 juni kreeg Mevr. Annie Koole bloemen mee na de kerkdienst, Zij
was jarig geweest.
12 juni werden bloemen gebracht naar Asma Oulhadin. Zij heeft een
kindje gekregen.
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in de maanden juli en augustus: 80 jaar of ouder worden
08 juli
12 juli
19 juli
13 aug.
17 aug.
20 aug.
23 aug.
25 aug.
26 aug.
28 aug.

Mevr. M.G. van Houten-Bakker, 86 jaar. Durkweg 1,
1471 EE Kwadijk
Mevr. N.E. Mehrtens, 90 jaar. Beets 45, 1475 JD Beets,
Mevr. L. M. Vroom-de Geus, 83 jaar. Zwanenbloemlaan 12,
1474 RG Oosthuizen
Dhr. A.D. Maijer, 80 jaar. Beets 104, 1475 JH Beets
Mevr. W.C. Medemblik-Koerse, 89 jaar. Kwadijk 160a,
1471 CK Kwadijk
Dhr. G. Petiet, 84 jaar. Kruiswoud 6, 1474 JD Oosthuizen
Dhr. G. van der Meer, 82 jaar. Raadhuisstraat 25,
1474 HH Oosthuizen
Mevr. C. Bakker-van Selm, 80 jaar. Beets 116a,
1475 JH Beets
Mevr. H. Keijzer-de Zaaijer, 89 jaar,
Gerrit van Heemskerkstraat 10, 1474 KB Oosthuizen
Mevr. G. Haan, 87 jaar. Hannie Schaftstraat 24,
1443 LD Purmerend

Wij wensen u allen een gezegend nieuw levensjaar toe.

De volgende echtparen vieren een huwelijksjubilea:
25 jaar gehuwd:
27 aug, De heer H.A. Bijl en mevouw H.C. Bijl-Roeleveld,
Schoolstraat 2, 1474 ML Oosthuizen.
50 jaar gehuwd:
27 juli, De heer G. Kout en mevrouw M.A. Kout-Bijl,
Warder 11, 1473 PA Warder.
60 jaar gehuwd:
30 aug, De heer C. Mantel en mevrouw G.Mantel-Bischof,
Warder 183a, 1473 PL Warder.
Wij wensen u nog vele gelukkige jaren samen.
Hartelijke groet, Annie van Ark
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DURF TE schrijven
WAT BETEKENT VERBONDENHEID VOOR MIJ?
Mij lijkt dat we het er wel over eens kunnen zijn dat verbondenheid
een gevoel is. Je denkt geen verbondenheid, je voelt je verbonden.
Tot zo’n 30 jaar geleden bezocht ik enkele keren per jaar mijn tante
Jeanne in het klooster te Berkel-Enschot. Ik mocht van pater Titus, hij
was als een vader voor mij, deelnemen aan de eucharistieviering. Dat
vond ik een heel bijzondere ervaring. De nonnen en de gasten zaten
in aparte gedeelten van de kerk, maar tijdens de eucharistie stonden
we in één kring. Ik heb het ervaren als: in ons dagelijks leven doen
we allemaal ons eigen ding en verschillen we in alles, maar aan de
tafel waar we bijeen zijn tot Zijn gedachtenis en in het aangezicht
voor God zijn we allemaal gelijk. Status in het maatschappelijke leven
heeft hier geen enkele betekenis. Wat ik ook mooi vond was dat het
brood door de pater werd gegeven en de wijn aan elkaar werd
doorgegeven. Ontvangen en delen. Zo heeft iedereen genoeg en blijft
er over. Het staat mij nog kristalhelder voor ogen hoe verbonden ik
mij in die kring voelde.
Ik was onlangs op een begrafenis waar uitgebreid ingegaan werd op
de grote maatschappelijke betekenis van de overledene. Ook in
gesprekken en in de media wordt vaak met bewondering gesproken
over mensen die grote maatschappelijke prestaties hebben
neergezet. En ik sprak al eerder over de enorme portretten van
eminente professoren in de aula van een medische faculteit. Ik voel
daar niets bij en zeker geen bewondering. Tijdens de begrafenis
dwaalden mijn gedachten af en voelde ik mij opeens verbonden met
iemand die al overleden is en die ik nooit ontmoet heb. Ze was
fabrieksarbeidster en verloofd met mijn vader. In augustus 1943 werd
zij vermoord in Auschwitz, 19 jaar oud. Haar foto hangt bij mijn
bureau onder die van mijn vader en ervoor staat de kaars die ik met
Pasen op de liturgische tafel zette.
Afgelopen zaterdag schreef Giovanca Ostiana (zangeres en
presentatrice) in Trouw: “Ik weet zelf hoe het is om net van het
podium af te stappen. Het laatste wat je wil, is terwijl je het zweet nog
van je voorhoofd staat te deppen zo'n rij van 'won't take no for an
answer'-fans tegenover je zien staan. Of gaan diezelfde bewonderaars de volgende dag Arie, of Mohammed, die het kantoor komt
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schoonmaken, óók een handje geven?” Blijkbaar voelde zij zich
verbonden met die schoonmakers. Gisteren zagen we de film
“Fabian, oder der gang vor die Hunde”. Twee mensen die verbonden
zijn. Ze willen en kunnen elkaar niet meer loslaten, dwars door alle
maatschappelijke rimram en uiteindelijk zelfs de dood heen. Beide,
hun liefde en de rimram er omheen worden overigens ongelofelijk
mooi verbeeld.
Laatst sprak een predikant vanaf de kansel: “Jezus is hier in ons
midden” en herhaalde dat enkele keren. Ik moest denken aan ‘De
Zeven werken van barmhartigheid’, keek om mij heen en dacht: “Hier
is Jezus vast niet en zeker niet voor mij. Hij staat tussen de
hulpbehoevenden, omdat Hij daar zijn verbondenheid voelt”.
Peter Verschoor
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DURF TE schrijven
WAT BETEKENT VERBONDENHEID VOOR MIJ
(KINDERVERHAAL)
Er woonden eens twee volkeren op een eiland. Midden over dat
eiland kronkelde een smalle rivier. Die rivier was ook de grens tussen
beide volkeren. Nooit stak iemand de rivier over naar de andere kant.
Die andere kant van de rivier was vreemd gebied. Daar kwam je niet.
Daar ging je niet. Dat deed je niet. De mensen van dat andere volk,
die sprak je niet. Je kon er niet mee bevriend zijn omdat de smaken
verschilden.
Beide volken hadden hun specialiteit. Het ene volk zat in de rijstbouw
en at iedere dag rijst. Dat volk werd het rijstvolk genoemd. Het andere
volk teelde tomaten en at iedere dag tomatensoep. Dat volk werd het
tomatenvolk genoemd. Op een dag was een van hun kinderen aan
het spelen bij de rivier. Er was een belangrijke vergadering gaande
over het verbouwen van rijst. Dus iedereen zat aandachtig te
luisteren bij het huisje van de oudste van het dorp. Zo merkte
niemand dat Johannes er vandoor ging.
Johannes was stiekem naar de rivier gegaan. Hij klom op een grote
steen en ging erop liggen. Hij stak zijn hand in de rivier om het water
er langs te voelen stromen. Heerlijk was dat. Zijn hand was onder
water. Maar hoe ver zou hij zijn arm in het water kunnen steken?
Zonder erin te vallen? Hij boog. Nog verder voorover. Oh, maar dat
was té ver. Hij gleed het water in! 'Help!' riep hij, 'help!' Maar het
rijstvolk was zo druk aan het vergaderen over de rijst dat ze
Johannes’ roepen niet hoorden.
Toevallig vergaderde het tomatenvolk die dag niet over tomaten. Zij
hoorden het hulpgeroep van Johannes en renden naar de rivier. Zo
werd Johannes gered door het tomatenvolk. Bibberend zat hij op een
steen bij het vuurtje. Een aardige mevrouw kwam een kommetje
tomatensoep brengen: 'Hier, eet maar op' zei ze. 'Hmmm', zei
Johannes, 'tomatensoep, dat is lekker. Bij ons thuis eten we alleen
maar rijst'. 'Dan bof jij maar', zei de aardige mevrouw, 'want hier eten
we alleen maar tomatensoep'.
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Toen Johannes was opgedroogd, werd hij door iemand van het
tomatenvolk in een bootje aan de overzijde van de rivier afgezet. Hij
rende, zo hard als hij kon, naar huis. Thuisgekomen vertelde hij wat
er gebeurd was. Dat hij gered was door het tomatenvolk. Dat zij zo
vriendelijk waren. Dat hij tomatensoep had gegeten. 'Zou het
tomatenvolk toch aardiger zijn dan we dachten?' zeiden Johannes’
vader en moeder tegen elkaar. En zij vertelden de oudste van het
dorp wat er was gebeurd.
De dorpsoudste stelde voor om Johannes met een bootje naar de
andere kant van de rivier over te zetten. Om een mandje rijst te laten
brengen naar het tomatenvolk. Als bedankje. Dat leek het rijstvolk
een schitterend idee. Na een tijd kwam Johannes terug… met een
grote pan tomatensoep, en iedereen mocht ervan proeven. Op die
dag at het tomatenvolk tomatensoep met rijst, en het rijstvolk rijst met
tomatensoep. Dat vonden ze echt veel lekkerder dan enkel rijst of
enkel tomatensoep.
Je gelooft het niet, maar steeds meer mensen steken af en toe een
rivier over om bij elkaar tomatensoep met rijst te gaan eten. Enkelen
van het rijstvolk gaan zelfs vaker naar het tomatenvolk dan nodig is.
Anderen van het tomatenvolk zijn nieuwsgierig geworden naar wat je
nog meer met rijst kunt doen. 'Nooit geweten, dat daar zulke leuke
mensen wonen', zei de vader van Johannes laatst nog. En Johannes
dacht bij zichzelf: 'nooit geweten, dat onze rijst zo goed smaakt met
tomatensoep'.
Hans Reedijk
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DURF TE schrijven
GEDICHT BIJ ‘VERBONDENHEID’
Adriaan Mercuur

Iedereen is buiten mij ontstaan.
de buurvrouw en de koster van de kerk,
de koffiejuffrouw bij mij op het werk
en ook mijn lief die straks naar huis zal gaan.

Geboren op een willekeurig ogenblik.
Vaak schreiend, altijd klein en poedelnaakt.
Ver van mijn bed ontworpen en gemaakt,
waarna zij net zo groot worden als ik.

Maar los van mij, ergens aan d' overzij.
Zelfs mensen waar ‘k me mee verbonden weet
blijven op afstand door de dampkring en het kleed,
zoals een jurk en sokken, tussen hen en mij.

Hoewel, dat ligt er aan, maar dan de huid,
daar komt geen mens doorheen, geen vrouw, geen man.
Dat deert mij niet bij wie ik ‘k niet luchten kan,
ik hou het heus wel bij mijn eigen warmte uit.

Maar dat bij jou, waar ik zoveel van hou,
ik nooit en nimmer zo nabij kan komen,
dat jij in mij en ik in jou kan wonen,
dat doet mij sterven in de kou.
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Als ik president was
Als ik president was
zouden de tanks speelgoed zijn voor kinderen.
Zakken met snoep zouden uit de lucht vallen.
De mortieren zouden ballonnen afvuren,
en de geweren zouden in volle bloei staan.
Alle kinderen van de wereld
zouden slapen in vrede,
niet opgeschrikt door luchtalarm of beschietingen.
De vluchtelingen zouden teruggaan naar hun dorpen
en wij zouden opnieuw beginnen.
Roberto, 10 jaar uit Pula.
Dit gedichtje komt uit een boek met de titel: “ik droom over vrede”,
uitgegeven door UNICEF tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië.
Het staat vol met gedichten en andere teksten van kinderen over wat
zij meemaken en over wat zij dromen en verlangen. Misschien maakt
Unicef nu wel net zo’n boek in Oekraïne en misschien zou er weer
zo’n prachtige zin in staan als de laatste van het gedicht hierboven.
Lydeke Vroom

Gedicht (Neeltje Maria Min)
Mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
hoe moet ik mij geborgen weten?
Noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb, wil ik heten.

uit de bundel: Voor wie ik liefheb wil ik heten, 1966
Aangedragen door Hans Reedijk
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Ik ben niet op deze wereld om wonderen te verrichten.
Ik ben niet op deze wereld om wonderen te verrichten.
Ik wil vrede en het goddelijk bewustzijn in ieder mens,
ieder individu terugbrengen.
Pas dan zullen de mensen beseffen dat
ze zichzelf kunnen helen.
Veel mensen zijn vergeten dat ieder van ons een
goddelijk wezen is. Iedereen is licht en alleen wij allen met elkaar
vormen samen een groot licht.
Ieder levend wezen draagt de goddelijke vonk in zich en ieder van
ons is zogezegd één stukje van dit heel grote licht.
De schepping zou niet volmaakt zijn als er ook maar één van deze
lichtjes zou ontbreken. Dit wil ik de mensen graag laten weten.
Zoals ik het zie, is er maar één enkele liefde. Liefde is liefde en ze is
grenzeloos, onvoorwaardelijk, oneindig en kent geen onderscheid.
Liefde is dat wat onbegrensd voorhanden is, een oersubstantie die de
basis vormt voor al wat is.
Christina von Dreien.

Collectebonnen
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.

ANBI-instellingen
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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DIACONIE
Op 1 januari van dit jaar is een
nieuw team aangetreden dat de
diaconie gaat besturen:
Ted Landaal en Peter Verschoor.
Na vele jaren met grote inzet dat gedaan te hebben nemen wij het
stokje over van Anneke Hoeksema en Coen van der Kamp. Wij zijn
nu druk bezig ons in te werken.
Aan de orde is nu vooral de jaarrekening van 2021. Die jaarrekening
hoeven we zelf gelukkig niet te maken, dat doet het ‘Kantoor der
Kerkelijke Administratie’ te Amersfoort. Maar we dragen wel eindverantwoordelijkheid en dus is het zaak deze materie ons eigen te
maken. Ik kan u verzekeren dat wij dat in een vorig leven graag uit
handen gaven.
Op korte termijn zullen we ons met een aantal vragen gaan bezighouden. Een prangende vraag is of we, in een alsmaar krimpende
gemeente, het diaconale vermogen (en dus ook de inkomsten) op
peil moeten houden of dat we daar best een deel van uit kunnen
geven aan diaconale doelen. Daar wordt heel verschillend over
gedacht.
Hoe we denken over de toekomst van de gemeente gaat alle leden
aan, dus ik zet het alvast bij u in de week.
We hebben deze week besloten om het werk van pater Félix in
Moamba, Mozambiek te steunen. Nadere informatie volgt. En we
gaan een nieuwe lijst maken van projecten die we volgend jaar gaan
steunen met een vast bedrag of met collecten.
Tot slot:
We hebben nog een voorzitter nodig. Bel ons gerust voor informatie.
Ted Landaal, secretaris

(06-10138886)

Peter Verschoor, penningmeester (06-25081550)
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Collecte rooster juli – augustus
3 juli Diaconie – India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een
toekomst
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en
buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met
een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de
kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dansen sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun
schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het
verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen
met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.
Kerkvoogdij Instandhouding van de eredienst
17 juli Diaconie – Paramaribo: Kindertehuis Tamara
Deze zondag is de collecte voor kindertehuis Tamara in Paramaribo,
Suriname. Dit tehuis vangt kinderen op die mishandeld, misbruikt,
verwaarloosd of in de steek gelaten zijn. In de Surinaamse taal
betekent Tamara “morgen”. Het tehuis wil de kinderen een toekomst
perspectief bieden en tracht binnen haar mogelijkheden een
omgeving te scheppen waarin het kind geborgenheid, veiligheid, zorg
en liefde kan ervaren. Het kindertehuis is op initiatief van de Omroepvereniging Veronica Nederland (Bart de Graaf) in samenwerking met
de Stichting Tamara Nederland tot stand gekomen. Na aanvankelijk
door de Omroep Vereniging Veronica financieel te zijn ondersteund
gedurende 2 jaren, is de Stichting Kindertehuis Tamara sinds 1997
een zelfstandige Stichting, die voor zijn inkomsten en baten afhankelijk is van welwillende donateurs, mensen van goede wil en diverse
subsidie instanties.
Kerkvoogdij Instandhouding van de eredienst

31 juli Diaconie - Verpleeghuis Lindendael
De collecte is bestemd voor verpleeghuis Lindendael. Lindendael is
centrum voor wonen, zorg en behandeling in het centrum van Hoorn.
Zij bieden een thuis aan oudere mensen met geheugenproblemen.
Ook (jongere) mensen met een lichamelijke aandoening kunnen er
terecht.
Kerkvoogdij Instandhouding van de eredienst
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7 augustus Diaconie - Rudolphstichting
Rudolphstichting in De Glind, het jeugddorp bij Barneveld, biedt aan
zo’n 120 uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving. De kinderen worden opgevangen in gezinsvormen.
Onderdeel zijn van een gewoon gezin draagt bij aan het herstel en de
ontwikkeling van de kinderen. Veel kinderen zijn getraumatiseerd en
hebben ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Het jeugddorp
wordt dit jaar uitgebreid met drie duurzame gezinswoningen zodat
meer kinderen in een gewone dorpssetting kunnen opgroeien.
Kerkvoogdij Instandhouding van de eredienst
14 augustus Diaconie – Mozambique: het werk van Pater
Kuijpers in Maputo
We collecteren vandaag voor het werk van Hub Kuijpers in Maputo,
Mozambique. Zijn kleding- en voedselproject, de basisschool en middelbare school en de avondschool zijn afhankelijk van vrijwillige
bijdragen, zoals de uwe. Hub werkt met zijn vrijwilligers in de armste
sloppenwijk van Maputo. Vele gezinnen, families leven met acht of
meer mensen in één vertrek. De kerk is in deze wijk de enige
instantie die de mensen een kans geeft uit de armoede te komen.
Kerkvoogdij Instandhouding van de eredienst
21 augustus Diaconie – De Regenboog
De Regenboog. Verslaving en psychische problemen gaan vaak
hand in hand en ze maken mensen eenzaam. Bij De Regenboog
Groep wordt iemands verslaving geaccepteerd en (ex)-verslaafden
een buddy geboden. Ook iemand met een psychiatrische achtergrond
kan een maatje krijgen. De Regenboog motiveert hen om structuur
aan te brengen, talenten te ontwikkelen en een (sociaal) netwerken te
versterken.
Kerkvoogdij Instandhouding van de eredienst
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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,verzendkosten rekenen. U kunt De Walvis kosteloos downloaden
vanaf www.pknzo.nl
Redactie
Olga Landaal, Nelleke Stroo en Willie Koole en ds. Hans Reedijk
(contact Kerkenraad)
Verdelers: Jan Bakels/ Dirk van Ark
Redactieadres
Kopij gaarne aanleveren per e-mail
E-mail: walvis@pknzo.nl
Website: WWW.PKNZO.NL
Belangrijke adressen en telefoonnummers
Predikant Ds. Hans Reedijk

tel. 0299 780 482
dominee@pknzo.nl
Neem bij afwezigheid van de predikant svp. contact op met de scriba
die vervanging kan inschalen.
Scriba

Willie Koole

tel. 0299 403 894
IJsselmeerdijk 4
1474 MX Oosthuizen
Info@pknzo.nl

Voorzitter Kees van Lenten

tel. 0229 542 295
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Ouderlingen
Kees van Lenten
Loes Wijers
Willie Koole

tel. 0229 542 295
tel. 0299 403 890
tel. 0299 403 894

Diakenen
Ted Landaal (secretaris)
Peter Verschoor (penningmeester)
diaconie@pknzo.nl
IBAN NL95 RABO 0367 3008 42
Kerkrentmeesters
Wim Vedder
Jan Bakker
Vacature
IBAN NL95 RABO 0367 3041 71

tel: 06-10138886
tel: 06-25081550

tel. 0299 403 637
tel. 0299 403 542

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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Protestantse Gemeente
Zeevang en Oudendijk

