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WIJ WENSEN U VEEL LEESPLEZIER 
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Redactie Contact: Ans Versluis-Reedijk, 

Petra La Grouw-Heij en  

Greet Hoffman-Weijtze, eindredactie 
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Eeuwige, 

Wij bidden U deze dag: 

geef ons een open hart 

voor ieder die we tegenkomen. 

Te vaak zijn we geneigd 

de deur te sluiten, 

de deur van ons hart, 

de deur van onze mond, 

de deur van ons huis. 

 

Geef ons de moed 

anderen uit te nodigen, 

welgemeend te zeggen: ik ben blij 

dat jij er bent. 

Help ons vandaag om te zien 

of er iemand is 

die hunkert naar gastvrijheid, 

naar een woord van welkom, 

naar een dak boven het hoofd. 

 

Eeuwige, 

in deze machomaatschappij, 

in deze hermetisch gesloten wereld 

zijn er zo weinig open deuren, 

plaatsen waar je thuis kunt zijn. 

We bidden U: 

geef ons vandaag 

voor ieder die we tegenkomen 

een hart dat gastvrij open is. 
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KERKDIENSTEN    

 

 

  Protestantse Gemeente   

  Zeevang en Oudendijk 
 

 
datum    tijd            plaats         voorganger      organist 
 
07 mei   10.00 uur   Berkhout     ds. H.Reedijk             dhr. J.Stens 
                                Gezamenlijke dienst,   
          
14 mei   10.00 uur Ursem  ds. O.van Dongen      mw. B. Conijn 

                               Moederdag 
14 mei  10.00 uur    RK kerk Oosthuizen 
                 dhr. K. van Lenten dhr. E.Hinfelaar  
 
21 mei   10.00 uur    Avenhorn   ds. J. Meinders     mw. D.Schuijtemaker 

           Wezenzondag,   
21 mei   10.00 uur    Beets         ds. H.Reedijk        dhr. T.Koelstra 
 
28 mei   10.00 uur  Oosthuizen ds. H. Reedijk,         dhr. J.Stens 
    Gezamenlijke dienst, Pinksteren  
  
04 juni   10.00 uur   Berkhout     ds. H.Reedijk             dhr. J.Stens 
              Gezamenlijke dienst,  Trinitas   
 
11 juni   10.00 uur Ursem        ds. M.Camerasa        mw. B. Conijn 
11 juni   10.00 uur Beets dhr. J.Talma              dhr. E.Hinfelaar  
 
18 juni   10.00 uur Oudendijk ds. H. Reedijk      dhr. T.Koelstra 
  Gezamenlijke dienst,  
 
25 juni   10.00 uur   Avenhorn    mw. I.Broekhuizen                                             
                             Gezamenlijke dienst             mw. D.Schuijtemaker 
 
02 juli   10.00 uur    Oudendijk    ds. J.Talma       mw. D.Schuijtemaker  
                                Gezamenlijke Zomerdienst,  
                               Na afloop van de dienst hebben we de barbecue 
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Na de kerkdiensten nodigen we graag een ieder 

uit om gezamenlijk een kopje koffie of thee te  

blijven drinken en gezellig na te praten. 

U bent van harte welkom.  

 

 
 
 
 
 
 

Zomer BBQ / Brunch op 2 juli 2023 

Op 2 juli organiseren we weer onze zomer barbecue in Oudendijk. 
Op het veldje naast de kerk van Oudendijk worden de barbecues 
opgesteld en de tafels gedekt zodat wij na de dienst gezellig met 
elkaar kunnen genieten van het eten en een drankje. 
 
De bakplaten zijn gereserveerd, 
het vlees en stokbrood bijna besteld, 
de koks hebben de koksmutsen 
opgezocht en  
het gereedschap gepoetst. 
 
Het wachten is op het aantal 
aanmeldingen. 
 
U kunt zich bij ondergetekende 
aanmelden via mail: info@pknzo.nl 
of telefonisch 0299-403894. 
Als er wensen zijn m.b.t. uw dieet  
geef deze dan ook door. 
Wilt u dit doen voor 26 juni  
zodat de slager tijd  heeft om  
alles voor te bereiden. 
 
We hopen, net als andere jaren, op mooi weer 
 
Willie Koole 

 

mailto:info@pknzo.nl
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Terugblik op gespreksochtenden 
 
Een tijdje geleden zijn we gestart met ochtenden waarin dieper 
ingegaan wordt op met de kerk te maken hebbende zaken. De eerste 
twee ochtenden spraken wij over het Avondmaal. Hierover werd door 
Greet al een verslagje geschreven. 
 
Vervolgens hebben we twee ochtenden gewijd aan het tot ons nemen 
en interpreteren van een stukje Bijbeltekst. Opdracht was drie x goed 
lezen, drie woorden uit de tekst kiezen, die voor jou eruit springen en 
deze onderstrepen. Vervolgens om de beurt proberen onder woorden 
te brengen waarom juist deze drie je raken en hoe zij raken aan jouw 
leven. Dit maakte zoveel los dat wij twee ochtenden hiermee bezig 
zijn geweest.  
 
Van ervaren van God in noodsituaties, toevalligheden, chemische 
even- en onevenwichtigheden - via wat moet je wakker maken in 
jezelf om te kunnen vertrouwen - naar gemoedsrust en aanvaarden 
dat we uit het paradijs verdreven zijn en nu zelf keuzes moeten 
maken.  
 
Contact maken met je angst en duisternis, bidden, doorzettings-
vermogen en oog krijgen voor het wonder van de zon, die je soms 
zomaar gratis wakker kust. 
 
Beiden ochtenden, in de consistorie van Ursem, hebben we afge-
sloten met een lunch, waar nog druk nagepraat kon worden. 
 
Concluderend zeer de moeite waard. 
 
Olga Landaal-Podulke 
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UIT DE PASTORIE 

Om deze tekst te kunnen schrijven, heb ik gegoogeld op ‘herboren’ 
worden. Ik vond betekenissen als ‘geestelijke vernieuwing’ en ‘van 
een andere geest vervuld’. Tot mijn verrassing is dit precies waar het 
bij het Pinksterfeest om gaat. Namelijk ook om ‘geestelijke 
vernieuwing’ en ‘van een andere geest vervuld’. In Bijbelse termen 
wordt dit feest van de geest ‘Pinksteren’ genoemd. Even in her-
innering brengen. Waar ging het ook al weer om? 
 
Met Pinksteren ervaren de leerlingen, die als wezen door Jezus 
waren achtergelaten, dat het verhaal van Jezus niet was geëindigd, 
maar voortleefde in de gedachten van velen van hen. Toen zij zich 
dat realiseerden, veroorzaakte dat in hen een geestelijke ver-
nieuwing. Zijn volgelingen raakten van een ándere geest vervuld. Die 
geest, noemden zij een heilige geest, onderscheiden van een 
alledaagse geest. En aldus ging hun een lichtje op. 
 
‘Geest’ vertaal ik het liefst met 'gezindheid'. In de geest, de gezind-
heid van Jezus, zetten zijn volgelingen zijn handelen voort: mensen, 
aan de zelfkant van de samenleving geraakt, werden weer midden in 
het sociale leven gezet. Dat werkte aanstekelijk. Velen sloten zich 
aan bij die beweging die door Jezus en zijn volgelingen in gang werd 
gezet. En zie: de kerk was geboren.  
 
Met Pinksteren vieren we haar verjaardag: het Feest van de Geest. 

Ds. Hans Reedijk 
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Hemelvaart, Wezenzondag en Pinksteren 

Net als de Advent, de 40-dagentijd en de Dagen van Pasen, kent de 
kerkelijke kalender ook nog een andere bijzonder periode. Dat zijn 
Hemelvaart, Wezenzondag en Pinksteren.  

Met Hemelvaart hebben de leerlingen van Jezus met betraande 
ogen afscheid van hem genomen. Ook wij maken dit soort ervaringen 
mee wanneer we afscheid moeten nemen van wie ons dierbaar is. 

Op Wezenzondag ervaren de leerlingen van Jezus hun verweesd 
zijn, achtergelaten als wezen. Ook wij herkennen gevoelens van 
verweesd zijn in ons leven als we wees geworden zijn wanneer we 
vaderloos en moederloos zijn geworden. 

Met Pinksteren ontdekten de leerlingen van Jezus, dat zijn beweging 
niet voorbij was, maar dat zijn geest voortleeft in zijn volgelingen. Ook 
bij ons kunnen moeder en vader in ons voortleven, wanneer we 
bepaalde dingen in hun geest in stand houden. Door het voortzetten 
van een betekenisvolle traditie die opa of oma, moeder of vader je 
hebt voorgeleefd. Dat kan van alles zijn: van het bakken van 
kniepertjes tot het koken van een pan groentesoep met oma’s recept. 

Ds.Hans Reedijk 

 
 

Huub Oosterhuis 

Het zal u niet ontgaan zijn dat afgelopen 9 april, 1e Paasdag, Huub 
Oosterhuis op 89 jarige leeftijd is verleden. Een aantal dagen 
krantenartikelen en op tv en radio meningen en verhalen. Een 
bijzondere veelzijdige dichter en liederenschrijver, maar vooral 
iemand die durfde van het geijkte pad af te wijken. 
 
Bert Keizer beschreef het treffend in zijn column: 
“Wat ik nooit heb beseft is dat er een zekere heldhaftigheid, een grote 
theologische finesse en een bewonderenswaardige koppigheid voor 
nodig is geweest om te doen wat hij heeft gedaan: de stervende kerk 
verlaten en haar meteen meenemen naar elders, waar ze weer 
ruimte en lucht kreeg” 
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Ik zal u eerlijk bekennen dat ik niet alle liederen even goed begrijp en 
soms de melodieën ook niet, maar deze (zie nr. 942 en 221 liedboek) 
zijn voor mij populair gezegd pareltjes .En als een “tweeling” met 
elkaar verbonden, de melodie en het laatste couplet eender. 

De liederen eindigen met het prachtige vers, met voor mij daarin, een 
één van de mooiste zinnen door Huub Oosterhuis geschreven:         

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

Nelleke Stroo - van der Zwaag 

 
 

Lied 221 – Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
Tekst: Huub Oosterhuis 
Melodie: Bernard Huijbers 
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De schildersgroep Zeevang-Koggenland aan het werk 
 

In het Venster zijn al meerdere keren foto's verschenen van advent 
en 40- dagentijd projecten van de schildersgroep. Dat zijn dan 
schilderijen die in onze eredienst getoond zijn. Vandaag was ik bij de 
schildersclub in de keuken van Corrie en Dirk van Ark in Grosthuizen. 
Corrie en Dirk achter de schildersezel en de anderen aan de grote 
keukentafel. Begin februari zijn de thema's voor Witte Donderdag met 
elkaar besproken. Ds Hans Reedijk had een voorzet gemaakt. Welke 
beelden roept het op? Bij wie past welk onderwerp het beste? 
 
Dirk van Ark heeft het thema 'Roeping' gekozen. Het beeld van die 
reddingswerker,die een kind in zijn armen heeft. TV beeld van de 
aardbevingen die we hebben gezien in Turkije .Dirk schildert met 
olieverf,dat moet een week drogen. Het is leuk om te zien hoe soms 
met een paar donkere streepjes het beeld verandert. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Bep van Doornum werkt aan het thema 'Onderdrukking'. Op tv zag 
ze slavenhuisjes tijdens het bezoek van de koninklijke familie daar. 
Onderwerp gevonden:Slavernij. De ondergrond was geel en rood, be-
viel toch niet,dan maar overschilderen Op Google gezocht naar een 
mooi voorbeeld van een farao. Bep is bezig met de slaven en  
schildert af en toe ook met de vingers. 
 
 
Ada van de Roest lijkt al bijna klaar met haar thema  
'Dienstbaarheid'. Het is een bos bloemen voor een ander. Een bos 
met korenbloemen,margrieten en klaprozen. Op de fiets zie je dat 
allemaal langs de kant van de weg. Ada houdt van fietsen Corrie van 
Ark geeft wat tips voor de nerven van het blad. 
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Corrie van Ark heeft het thema 
'Úittocht' vormgegeven in bootje op 
zee met vluchtelingen. 
 

 
Lydeke Vroom is bezig met de nacht en het schilderen van soldaten. 
Judas die Jezus kust komt er ook op. Thema 'Verraad' 

 
Carina Brienen heeft het thema 'Vrijheid' en heeft nog geen kwast 
op het spierwitte doek gezet. 
Ik heb foto's gemaakt van de schilders aan het werk. Het is leuk om 
te zien hoe het werk groeit. 
De schilders kijken naar elkaars vorderingen en geven tips. Samen 
aan zo'n project werken geeft inspiratie .Ik ga maar eens aan de slag. 
 
Carina Brienen 
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VERDIEPINGSOCHTEND IN JE EIGEN GELOOF 

 
In deze verdiepingsochtend komen we met elkaar in gesprek over 
geloven. Over je geloof van  tóen en nú. Over wat was. Over wat is 
gebleven. Over wat nieuw is. 
 
 
A TWEE VRAGEN VOORAF 
 
Vraag 1: wil je iets meenemen dat op het gebied van geloven een rol 
speelt: uit je kinderjaren?  
 
Vraag 2: wil je iets meenemen dat op het gebied van geloven een rol 
speelt: in je leven van nu?  
 
 
 
 
 
B GESPREKSVRAGEN  
( om van te voren al over na te denken ) 
 
1. Het geloof uit jouw jeugd 
 
We praten over het geloof van onze ouders. Over welke rol geloof 
vroeger in je gezin speelde. Wat heb je meegekregen? Wat kun je 
ervan nog herinneren aan concrete dingen? Weet je nog welk gevoel 
dat daarbij paste? En wat voor gevoelens hoorden daarbij? 
 
2. De omslag in jouw geloven 
 
Voor veel mensen - maar niet voor iedereen - is het geloof niet meer 
het geloof van hun kinderjaren. Hoe is dat bij jou? Soms zijn er 
dingen gebeurd waardoor je geloof is veranderd. Een proces van 
verandering? Een plotseling nieuw inzicht? Een gebeurtenis? Waar 
heb je afstand van genomen? Wat is gebleven?  
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VERDIEPINGSOCHTEND IN JE EIGEN GELOOF 
 
3. Jouw geloof van nu 
 
Hoe zou je je huidige geloof willen omschrijven? Hoe ziet je geloof er 
nu uit? Wat biedt je geloof? Hoe is dat voor jou? Daarbij kun je ook 
gebruik maken van de onderstaande Woordwolk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMCIRKEL WAAR DRAAIT JOUW GELOOF OM ? 

EN / OF 

BEDENK JOUW NIEUWE KERNWOORDEN 

 

 
Wanneer: Op donderdagochtend 8 juni 
in de consistorie van de Kerk van Beets 

van 10.30-12.00 uur. Kerk open: 10.00 uur. 
 

Opgave voor deze verdiepingsochtend 
via e-mail van ds. Hans Reedijk. 
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 GEZAMENLIJK MET DE BUS NAAR…….. 
 
Al is het nieuwe jaarprogramma nog niet klaar, 
onderstaande dagtocht is dat wel! 
 
 
Gaat u met ons mee naar 
de HEILIGE LANDSTICHTING  en  de  CENAKELKERK? 
Bustocht donderdag 31 augustus 2023 
 
De Heilig Landstichting is een dorp in de Gelderse gemeente Berg en 
Dal. De plaats ligt tegen de bebouwde kom van Nijmegen aan. Het 
dorp is genoemd naar het hier gelegen Museumpark Orientalis,  
dat voorheen de Heilig Land Stichting heette.  
 
Het werd  in 1911 gesticht als rooms-katholiek devotiepark onder de 
naam Heilig Land Stichting. Van 1968 tot 2007 heette het Bijbels 
Openluchtmuseum en tot 2015 Museumpark Orientalis. De term 
Museumpark geeft aan dat de tentoongestelde zaken verspreid in 
een parkachtig terrein liggen. Orientalis wil een museum zijn op het 
gebied van cultuur en religie. De Oriënt is de bakermat van de drie 
abrahamitische religies: Jodendom, Christendom en Islam. Er wordt 
aandacht besteed aan de achtergronden en de tradities van deze drie 
godsdiensten. Een aantal van de bouwwerken in het museumpark 
staat op de lijst van rijksmo-numenten vanwege hun bijzondere 
architectuur. Het museum ligt in een bosrijke en heuvelachtige 
omgeving en bevat verschillende dorpjes, pleinen, stadsstraten, 
akkers en oosterse planten en dieren. 
 
Bij aankomst gaan we eerst allemaal aan de koffie of thee - 2x- 
met wat lekkers. U kunt een eigen lunchpakketje meenemen van 
huis. Het Park is te groot om terug te lopen naar het restaurant. 
 
Verdere hapjes en drankjes zijn voor uw eigen rekening Een 
dagje museumpark is natuurlijk niet compleet zonder een tussenstop 
in de Romeinse Herberg. Daar kun je heerlijk lunchen met 
bijvoorbeeld een broodje kip rendang, een broodje gegrilde groenten, 
tosti’s of een Romeins pizzaatje.  
 
Wanneer we genoeg indrukken hebben opgedaan in het museum-
park stappen we in de bus voor een korte rit naar de Cenakelkerk. 
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CENAKELKERK 
Als je door de groene heuvels tussen  
Nijmegen en Groesbeek wandelt, verrijst  
plotseling een fata morgana. Een wit  
gepleisterd, oriëntaals aandoend gebouw  
steekt met zijn grote koepel en twee torens boven de bomen uit. 
Ondanks de oosterse uitstraling gaat het hier wel degelijk om een 
Nederlands kerkgebouw. Geïnspireerd door een pelgrimsreis naar het 
Midden-Oosten maakten architect Jan Stuyt en kunstenaar Piet Gerrits 
aan het begin van de twintigste eeuw in opdracht van priester Arnold 
Suijs dit rooms-katholieke totaalkunstwerk. 
 
De dag kan doorgaan bij opgave van 60 personen. Meldt u zo 
spoedig mogelijk aan i.v.m. de organisatie van deze dag. 
 
De invulling van de dag: 
08.30 uur - Vertrek uit De Goorn bij de Dwingel - Chin. Restaurant- 
09.00 uur – Oosthuizen: instappen bij de Grote Kerk. 
Ca. 11.15 uur - Aankomst bij Museum Oriëntalis 
Hier gaan we eerst aan de koffie / thee met wat lekkers. 
Daarna kunt u op eigen gelegenheid het park verkennen. 
14.30 uur - Vertrek vanaf Museum Oriëntalis 
14.45 -16.15 uur  Bezoek aan de Cenakelkerk 
Ca. 16.30 uur vertrekken we weer richting Oosthuizen  
Tijdens de terugreis wordt u drinken en wat lekkers aangeboden. 
Ca. 18.30 uur uitstappers in Oosthuizen 
Ca. 19.00 uur- terug in De Goorn 
 
Wanneer u in het bezit bent van een Museumjaarkaart, dan vragen 
wij u om deze mee te nemen.  
We kunnen deze dag ‘samen uit’ dan aanbieden voor de prijs       
van €. 39,-- per persoon. 
 
OPGAVEN VOOR DEZE DAG uiterlijk  vóór 10 augustus. 
Prot. Gemeente Zeevang-Oudendijk 
Opgave bij Loes Wijers,  
Pastoraat e-mail: lmr1474@gmail.com   Tel:0299-40 38 90 
Prot. Gem. Koggenland 
Opgave bij Greet Hoffman-Weijtze,  
Pastoraat: e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl  Tel: 0229-56 15 91 
 
Betaling graag contant aan Loes of Greet 

mailto:lmr1474@gmail.com
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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4 en 5 mei 2023 met als thema “ Leven met oorlog ” 

 
Bijna iedere Nederlander heeft te maken met oorlog. Uit eigen 
ervaring of via verhalen van anderen. De impact hiervan is enorm op 
het individu, families en de samenleving. Vfonds wil iedereen in 
Nederland inspireren bij te dragen aan vrede en vrijheid, vanuit 
lessen over oorlog en conflict. Daarom ondersteunen zij projecten die 
op vernieuwende wijze aandacht geven aan verhalen uit de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook over verhalen uit recentere oorlogen zoals in 
Afghanistan, Bosnië en nu in Oekraïne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 4 mei ’s avonds om 20.00 uur bij de Dodenherdenking 
staan wij stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle 
slachtoffers van de oorlogen die er nu in de wereld  zijn met zeer zor-
gelijke conflicten. Om allen en om wat er is gebeurd, nooit te verge-
ten. Wanneer gaat het wijze woord van VREDE klinken in plaats van 
“ik wil meer”        
 
 
 
 
 
Woensdag 5 mei mogen we 
Nationale Bevrijdingsdag vieren.  
De vlag mag in top! Ondanks alles wat  
momenteel speelt mogen wij hier leven in 
een land met vrede. En dat al 78 jaar. 
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Kerkblad gedeelte  
 

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE 

 
HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN  

Als het anders gaat zoals je gehoopt had, in je financiën, in je relatie, 

en zelfs een dagelijkse maaltijd verzorgen geeft een probleem aan, 

schroom dan niet. Neem contact op met De Stichting Hulpverlening 

vanuit de Westfriese Kerken, die is er voor iedereen.  

Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisis-

situaties. 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 

 

 

 

Televisie TIP 

 

Er is een pareltje te vinden op internet:  
'The chosen', een nieuwe TV serie over Jezus. 
In zeven seizoenen worden mens en boodschap belicht. Er zijn al 
drie seizoenen van acht afleveringen af, met Nederlandstalige 
ondertiteling. Van harte aanbevolen. 
watch.angelstudios.com 
 

 

Met een groet van Luc Carrière 
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WEBSITE NIEUWS 
 
 
Alles wordt anders 
 
Zoals velen van u zullen weten heeft de Protestantse Gemeente 
Koggenland een eigen website. Afgelopen jaar zijn er stemmen 
opgegaan om de site een nieuw aanzien te geven en aan te passen 
aan de huidige tijd. De laatste maanden is er dan ook hard gewerkt 
aan een vernieuwing van onze website.  
 
Het resultaat mag er dan ook naar zijn: een heldere uitstraling, een 
snel overzicht van de kerkdiensten en overige activiteiten. Uiteraard 
ook algemene informatie en wat misschien zeker zo belangrijk kan 
zijn is hoe maak ik contact met onze predikant en/of leden van de 
kerkenraad. 
 
Voor zowel de opzet van de website als ook straks voor het 
onderhoud zijn we veel dank verschuldigd aan Luc Carrière die een 
prachtig stukje werk geleverd heeft. 
 
De website kunt u bereiken onder de link:  
https://koggenland.protestantsekerk.net/home. Ook zullen we een 
verbinding maken met de oude formule om de website te bereiken 
zodat u niets hoeft te wijzigen bij de instellingen op uw computer of 
mobiel. 
 
. 

 
 

https://koggenland.protestantsekerk.net/home
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BROODKRUIMEL         
 

 
De gelukkigste mensen hoeven niet zo nodig het beste van alles. 

 
Ze accepteren gewoon wat er op hun weg komt. 

 

 

 
KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF  
 

    

Woensdag 17 mei is er om 15.30 uur 

een kerkdienst met pastoor Bert Glorie  
 

Woensdag 21 juni  is er een dienst om 15.30 uur  

met ds. Hans Reedijk 

U bent van harte welkom in de grote zaal. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

        

 

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT 

  
 
Donderdag 18 mei is er om 15.30 uur 

een kerkdienst met pastoor Bert Glorie 
 

Donderdag 22 juni is er een  dienst om 15.30 uur  

met  ds. Hans Reedijk  

U bent van harte welkom. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

 

-  
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EEN TERUGBLIK OP ZONDAG 16 APRIL IN URSEM 
EN WETENSWAARDIGHEDEN OVER… 

 
Zondag 16 april jl. ging ds. Henk Haandrikman als gastpredikant voor 
in Ursem. Een mooie dienst met slechts 18 personen met de dominee 
en organist de heer Jan Maarten Koeman meegeteld. Maar er werd 
gezongen voor een grote kerk vol mensen. Het orgel werd op uitbun-
dige wijze bespeeld. Geweldig mooi. De liederen in deze dienst 
waren allen van Huub Oosterhuis. 
 
Na het einde van de dienst viel mijn oog op een bijzonder kruisje op 
het revers van de dominee. Misschien dat het ‘spijkerkruisje’ bij u een 
bekend symbool is, bij mij niet en had er ook nog nooit van gehoord. 
Verder vragende vertelde hij het  onderstaande. 
Hoe bijzonder is dit verhaal in de periode van 4 en 5 mei waarin wij 
gedenken, herdenken en vrijheid mogen vieren in Nederland. 
 
 
 
 

 
De officiële en internationale naam is Cross of Nails en het bevindt 
zich in vele kerken over de hele wereld, meer dan 250 inmiddels. Het 
is ontstaan uit een initiatief vanuit de kathedraal van Coventry, die in 
de Tweede Wereldoorlog, op 14 november 1940, met een groot deel 
van die stad werd verwoest door een bombardement van de Duitse 
Luftwaffe.  
 
In de ruïnes vond men de volgende dagen tussen de verkoolde 
overblijfselen twee dakbalken die in de vorm van een kruis waren 
gevallen– zij werden vastgebonden en op de plaats van het 
verwoeste altaar geplaatst – en drie middeleeuwse dakspijkers die 
ook tot een kruis werden gevormd, wat het oorspronkelijke Cross of 
Nails werd dat zich nu op het Hoogaltaar in de nieuwe Sint 
Michaelskathedraal bevindt.  
 
Die vondsten werden gezien als een teken om als reactie op de 
verwoesting niet te kiezen voor vergelding maar voor verzoening.  
De nieuwe kathedraal is dan ook in de lijn daarvan vormgegeven. 
 

https://www.coventrycathedral.org.uk/ccn/
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Na de oorlog zocht Coventry contact met andere door oorlogsgeweld 
getroffen steden. In de loop der jaren is een netwerk van plaatsen 
ontstaan waar men samen de taal ging spreken van verzoening.  
 
Wekelijks klinkt het gebed voor Peace and Reconciliation. Het Cross 
of Nails is het symbool voor het netwerk van deze vredesbeweging. 
Ook in Middelburg bevindt zich dus zo’n kruis evenals in Rotterdam, 
Den Haag, Arnhem en Doesburg, om er een paar te noemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder in Europa en wereldwijd vonden Crosses of Nails een plek in 
onder andere Dresden, Berlijn, Lübeck, Khartoem, Bagdad, 
Moskou, Odessa. 
 
Iedere vrijdagmiddag om 12.00 of 13.00 uur vindt bij al die kruizen 
het Coventry gebed plaats, waar de deelnemers bidden voor Vrede, 
Gerechtigheid en Verzoening. Het Coventry gebed roept ook op tot 
handelen, tot hoop houden, tot daden volgens de leidende beginselen 
van de gemeenschap. 
 

 
Wilt u nog meer weten? 
Op de site Coventryberaad.nl  
staat nog veel informatie 
o.a. The prayer of reconciliation.  
 

 
 
 
 

 
 
Greet Hoffman-Weijtze 

https://www.coventrycathedral.org.uk/ccn/tftw/thought-for-the-week-for-4th-march-a-prayer-for-ukraine-as-war-enters-its-second-week-from-oliver-schuegraf/
https://www.coventryberaad.nl/gebed
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NIEUWS VAN DE DIACONIE 

 

Hieronder leest u de opbrengst van de collecten in de maanden 

februari en maart. 

 05 februari     Avenhorn      € 41,35        

              Pax, voor vredeswerk in de wereld 

 

19  februari     Ursem             € 54,45       

      Noodhulp rampen klimaatverandering Ethiopië  

 

26  februari     Berkhout         € 83,80        

                        Voor gezinnen zonder ouders in Zambia 

 

19  maart         Avenhorn         € 64,55        

                        Zoa voor wederopbouw in Syrië en Oekraïne  

 

26  maart         Ursem             € 74,40        

                        Ghana beter inkomen voor boerinnen 
 

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw bijdragen 

 

 

 

Met een vriendelijke groet namens Diaconie, 

Ria Zomer voorzitter 

Gert v.d. Roest penningmeester 

Jan Huisman lid 
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Bericht namens het College van Kerkrentmeesters 

 
Onze gemeente had een flink aantal bankrekeningen bij de Rabo-
bank, met als doel kosten en baten voor verschillende zaken via 
aparte rekeningen te laten lopen. 
 
Zo was er een aparte rekening voor alles wat met dit blad, Contact; te 
maken had. Deze rekening is onlangs opgeheven en kosten hiervoor 
worden nu van de algemene rekening betaald. 
 
De reden dat we dit hier even melden, is omdat er een aantal 
gemeenteleden is, die bedragen op deze rekening storten, als tege-
moetkoming voor de gemaakte kosten van ons kerkblad. 
 
Uiteraard is dit nog steeds zeer welkom, maar gelieve dit nu te doen 

naar de algemene rekening van onze gemeente: 
NL18RABO0307632806 

en niet meer naar NL18RABO0364003677. 
 

Uiteraard kunt u nog wel in de beschrijving van de overmaking 
‘t.b.v. Contact’ vermelden. 

 
Alvast dank en met vriendelijke groet 
Namens het CvK  
Danny de Kiewit 

 

 

 

 

 

De Actie Kerkbalans is nog steeds 

in volle gang. 

Toegezegd is er voor 2023 een 
bedrag van  €. 11.184,83. 

           De nieuwe tussenstand is €.8.086,50. 
           We houden u op de hoogte. 
 

Met vriendelijke groet,    
Jacquelina Bajema  
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Gebed 
 
God, 
Soms doen we dom en soms wijs.  
Help ons te leren van onze fouten 
en onze domme dingen. 
Help ons om zo om te gaan 
met alles wat ons overkomt, 
dat we er wijzer van worden. 
Open ons hart 
voor de levenskunstenaars 
in onszelf en om ons heen. 
 
Leer ons hoe we wijzer worden 
In wat we doen en wat we zeggen. 
Tijd nemen om naar elkaar te luisteren 
brengt Uw wijsheid en vrede 
vast een paar stappen dichterbij. 
 
Leer ons van top tot teen leven 
met Uw wijsheid. 
Dan ademen we het in als zuurstof, 
dan wandelen we ermee als met een vriend. 
Dan past het ons en siert het ons van top tot teen 
als een kledingstuk, echt voor ons gemaakt. 
 
Schenk ons veel warmte, 
maak ons slim en geduldig, 
dan redden we het samen 
en worden ‘wijs’ met elkaar. 
Zegen ieder van ons met  
Uw alledaagse wijsheid. 
Elke dag weer. 
Amen. 
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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 met 
iemand van het pastoraat.  
Onze telefoonnummers vindt u op pagina 34 
 
 
 
In het vorige kerkblad deden we een oproep voor uw oude 
verjaardags-, en kerstkaarten. Er zijn inmiddels  twee zendingen bij 
de redactie binnen gekomen. Dank daarvoor.  Daarvan zijn de eerste 
nieuwe kaarten al gemaakt.  Blijft u aan ons denken? Wij zijn er blij 
mee. 

 

 

Wees dankbaar voor de mensen 

die je altijd zullen steunen. 
 Die je helpen en er voor je zijn  

en waar je altijd op mag leunen. 

 

Wees dankbaar voor het leven 

voor liefde, vriendschap en geluk. 
Voor gezondheid en vertrouwen. 

   Koester deze dingen, stuk voor stuk. 

 

NIEUW INGEKOMENEN 

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs 
ons kerkblad met een welkomstbrief ontvangen. Deze is persoonlijk 
afgegeven of bij uw afwezigheid 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 
 
 
 
 
Zondag 7 mei: Noodhulp voor Oekraïne.  
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne 
hadden veel inwoners moeite om de eindjes aan 
elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles op zijn 
kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord 
voor ontheemden. Wij helpen graag de lokale kerken hierbij. 

 

Zondag  14 mei: Kerk zijn met en voor elkaar.  
Als kerken diaconaal betrokken zijn in  hun omgeving, verandert er 
niet alleen wat in levens van mensen in de knel, maar ook in de 
geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie ondersteunt kerken hierbij 
met het geven van workshops en het organiseren van diners. 

 

Zondag 21 mei: Kinderen en ouders samen op zoek naar 
zingeving.  
Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk, waarbij aansluiting 
wordt gezocht bij de leefwereld van bezoekers, door het evangelie te 
brengen op een manier die bij hun past. 
 
 
Zondag 4 juni: Het vakantiebureau.  
Dit bureau organiseert het hele jaar door vakanties voor mensen die 
niet[meer] zelfstandig op vakantie kunnen .Zij doet dit vanuit een 
Protestants-Christelijke achtergrond. Het is onderdeel van de 
Protestantse Stichting  Diaconaal.   

 

11 juni: De Amazone-hospitaalboot.  
Artsen en verpleegkundigen zijn dag en nacht in touw om zoveel 
mogelijk zieke kinderen te behandelen. Zo voor komen ze dat op het 
oog eenvoudig te behandelen ziektes uitlopen op een drama. Als 
mensen via de radio horen dat de hospitaalboot eraan komt 
verzamelen zij zich met hun zieken en gewonden aan de oever van 
de rivier en wachten op hulp. 
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Zondag 25 juni: Perspectief voor jonge vluchtelingen uit 
Venezuela.   
Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken 
vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens over met Colombia, op 
zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren 
zonder familie zijn kwetsbaar voor uitbuiting. De Colombiaanse 
organisatie Renacer geeft jongeren met steun van Kerk in Actie, 
voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in handen vallen van 
mensenhandelaren. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals 
een koksopleiding, zodat ze voor hun eigen inkomen kunnen zorgen.  

   

  

 .  

 

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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BLOEMENGROET 
 
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn,  
een steuntje in de rug nodig hebben of als felicitatie. Een bloemen-
groet is een stukje van medeleven en verbondenheid. Maar we horen 
of weten niet alles, of horen soms iets achteraf. U kunt altijd contact 
met ons opnemen zodat wij vanuit de kerk van ons kunnen laten 
horen. Bij deze dank u wel. 
 

Waarmee kunt u als lezer ons ook helpen?  
Wanneer u niet genoemd wilt worden in het kerkblad bij 
bloemengroeten, verjaardagen of jubilea, meldt u dit dan op tijd 
aan Greet Hoffman-Weijtze of ds. Hans Reedijk. De uiterste 
inleverdatums voor kopij leest u altijd na de colofon aan het eind 
van het CONTACTgedeelte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2  maart      De heer en mevrouw  J. Hilberts- Timmer uit  
 Scharwoude  voor  hun 63 jaar huwelijk.. 
  9  maart Mevrouw  C.H.Bregman-Spaans werd 92 jaar. 
14  maart      Een plantengroet naar de heer en mevr. A.J.Schouten,  
                     zij waren 55 jaar getrouwd . 
19  maart      Bloemen  voor de heer. J.Jonker. 
26  maart      De heer J.Jacobs uit De Goorn werd 75 jaar. 
  3  april        Mevrouw T. Smid-van Soest voor haar 92ste verjaardag. 
14  april        De heer en mevr.J. Vet -Boon waren 40 jaar  getrouwd,  
      i.p.v. een bloemetje kregen zij een doos bonbons. 
16  april    Fam. La Grouw-Heij ter bemoediging 
23  april Een bloemengroet voor ds. Oane Reitsma inz. zijn 
 nieuwe kerkgemeente in Hilversum.   
26  april  Bloemen voor onze Eeuweling de heer H.Klos. 
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ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN GAAN NAAR  

DE JARIGEN!  Zij allen zijn 70+  

 

MEI 

05 mei Mevr. J.E. van der Horst –Todd, Slagterslaan 2 A 29,  
                                                                              1647 CA in Berkhout  
07 mei Mevr. J. Hilberts – Timmer, T.van der Meerstraat 11A,  
                                                                        1634 EE in Scharwoude  
15 mei Dhr. N.C.E. Bruynsteen Bonkelaar 16, 1633 GR in Ursem  
16 mei Mevr. J.J. Offringa – Kuiper, T.van der Meerstraat 37, 
                                                                        1634 EE in Scharwoude  
29 mei Mevr. C.P. John – Tromp, T.van der Meerstraat 17,  
                                                                        1634 EE in Scharwoude  
31 mei Mevr. B. van Doornum - de Baat, Reigerlaan 45,  
                                                                                  1645 TB in Ursem 
JUNI 

13 juni Mevr. P. Booi – Bosselaar, Kerkebuurt 177,  
                                                                             1647 ME in Berkhout  
14 juni Dhr. G. Kater, Kerkebuurt 210, 1647 MH in Berkhout  
14 juni Mevr. A.G. Huisman – Helmig, Gouwkamp 14,  
                                                                              1647 BP in Berkhout  
16 juni Dhr. F.A. Bogaart, Kerkebuurt 206, 1647 MH in Berkhout  
17 juni Dhr. H.E.C. Versluis, Zuidertuin 5, 1645 WE in Ursem  
20 juni Mevr. G. M. Groen, Grosthuizen 41, 1633 EM in Grosthuizen  
27 juni  Dhr.V.P.J.A. Wijtenburg, Gouwkamp 16,  1647BP Berkhout 
27 juni Mw.C.G. Schouten – Blank, Drecht 32, 1633 HX in Avenhorn  

 
 
JUBILEA  

 
29 mei  25 jaar getrouwd 

Fam. D.de Kiewit, Berkenweide 43, 1647BG Berkhout 

 

7 juni  68 jaar getrouwd 

Fam. C.Veldhuisen, Boogfries 13, 1648 HB De Goorn 

 
13 juni  60 jaar getrouwd 
Fam. J.C.Huisman, Gouwkamp 14, 1647 BP Berkhout. 
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VIERHONDERD JAAR OUDE LEVENSWIJSHEID 

 
Van mevrouw Annie Koole ontving de redactie een aantal jaargangen 
door haar bewaarde kerkbladen van 2003 en later. Naar 2023 is dat 
nog eens 20 jaar erbij en moeten die dus nog aan de 400 jaar van het 
artikel toevoegen.  
 
Onderstaande tekst las de redactie in een Purmerkerkblad van 2003. 
De tekst heeft nog niets aan kracht en actualiteit ingeboet, gezien de 
problematiek als zinloos geweld en het gebrek hebben aan normen 
en waarden. De tekst is gevonden in de oude St.Pauluskerk, 
Baltimore en gedateerd 1692. 
 
 
 
 
Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk welk een 
vrede er in de stilte kan heersen. 
Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te 
doen. 
Zeg de waarheid rustig en duidelijk naar anderen: ook zij vertellen 
hun verhaal. 
Mijd luidruchtig en agressieve mensen: zij belasten de geest. 
Wanneer je je met anderen vergelijkt zou je ijdel en verbitterd kunnen 
worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je 
zelf bent. 
 
Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf 
belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge 
zijn: het is een werkelijk bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd.  
Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol 
bedrog. 
Maar laat je dit niet verblinden voor de bestaande deugd: veel 
mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol 
heldendom. Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees 
evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en 
ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. 
 
Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter 
je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwacht tegenslag be-
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schermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele 
angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren. 
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor 
jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en 
de sterren. Je hebt het recht hier te zijn en ook al is het je niet 
duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo 
is het goed. 
 
Heb daarom vrede met God,hoe je ook denkt dat hij moge zijn en wat 
je werk en aspiraties ook mogen zijn: houd vrede met je ziel in de 
lawaaierige ring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en 
vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld. Wees 
waarachtig. Streef naar geluk. 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed 
 

God, 
Wij bidden U om wijsheid 
voor wie keuzes moeten maken, 
beslissingen moeten nemen, 
regeringsleiders, politici, 
artsen in ziekenhuizen, 
in wier handen het leven van mensen liggen. 
Wij bidden U om wijsheid voor onszelf, 
om alles wat op ons aankomt 
goed aan te pakken, 
om goede keuzes te maken 
voor nu en voor later. 
En om aandacht bidden wij U, 
aandacht voor de mensen om ons heen 
voor de dingen die echt belangrijk zijn. 
Amen. 
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Jeugd van Nu       
 

De bedelkoningin   
 
Er was eens een koningin in een land,  

waar veel mensen arm waren. Zij hadden 

gebrek aan eten en drinken en hadden 

nauwelijks kleren om aan te trekken.  

De vorstin was zeer begaan met het lot van haar volk, maar zij wist 

niet wat zij moest doen om hun lot te verbeteren. Tijdens een van 

haar slapeloze nachten kreeg zij een ingeving. Zij stond op, waste 

zich niet en maakte zich niet op. Zij trok een versleten japon aan en 

ging zonder ontbijt het paleis uit.  

 

Op straat trok zij veel bekijks. Iedereen die haar zag, vroeg zich af 

wat zij nu weer ging doen. Zij ging naar de villawijk van de stad, waar 

rijke mensen wonen. Daar belde zij aan bij een van de huizen. Omdat 

zij de koningin was, durfde de bewoner haar niet weg te sturen, 

hoewel zij er haveloos uitzag. Buiten hadden zich al wat mensen 

verzameld, benieuwd wat er zou gebeuren.  

 

De koningin vroeg wat te eten. De rijke gaf het haar. Zij zei tegen 

hem: 'Als je mij te eten kunt geven, dan heb je vast ook wel wat voor 

de mensen die buiten staan en voor de zoveelste keer zonder eten 

van huis zijn gegaan. De rijke kon de wens van de koningin, die 

immers wet was, niet weigeren. Zo trok de koningin die dag de hele 

stad door, overal bedelend om eten voor haar en haar volk. 

 

Sinds die tijd is het de plicht van de rijken om iedere arme, die 

daarom vraagt, eten en drinken te geven. 

 
 
. 
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Wie heeft er toch de onderstaande tekst door elkaar gegooid? 

Help jij de tekst in de juiste volgorde te zetten zodat de tekst 

weer leesbaar is.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzel 2 

Streep de letters van onderstaande Bijbelse namen door in het hoofd. 

 

Eva  -  Rachel  -  Ruth  -  Esther  -  Debora  -  Michal  - Mirjam  

Sara  -  Maria  -  Naomi  - Rebekka -  Izebel  -  Jemima - Tamar 

Dorcas  -  Elisabeth  -  Lea  -  Sippora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je houdt een aantal letters over, 

waarmee je een nieuwe Bijbels naam  

kunt maken voor iemand die al in de namenlijst voorkomt. 

 

Haar tweede naam is……………………………………. 
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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 kan inschakelen. 

 

ds. J. J. (Hans) Reedijk              0299 - 78 04 82 

e-mail: predikant@pg-koggenland.nl 

 

Scriba  

mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder         06-47 26 49 66 

Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem 

e-mail: scriba@pg-koggenland.nl 

  

Ad Interim-voorzitter van de kerkenraad 
dhr. P.C.(Piet) Nell                                                     06-51 81 07 12 
e-mail: Piet@4nell.nl  
 

 

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 

mailto:predikant@pg-koggenland.nl
mailto:scriba@pg-koggenland.nl
mailto:Piet@4nell.nl
mailto:waadmiraal@hetnet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:hermien.tuls@quicknet.nl
mailto:c.weinreich@quicknet.nl
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Ledenadministratie 

ledenadministratie@pg-koggenland.nl       06 - 17 05 67 45 

 

Diaconie 

dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris    0229-50 52 39 

Kantbeugel 9, De Goorn           

e-mail: adaengert@gmail.com 

 

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren     0229- 54 08 23 

Rietsikkel 22, De Goorn           06-40 28 96 31  

e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com 

 

dhr. J.C. (Jan) Huisman          0229-55 34 32 

Gouwlamp 14, Berkhout 

e-mail: janenannekehuisman@gmail.com 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dhr. D.de Kiewit 

Berkhout   

e-mail: info@pg-koggenland.nl 

 

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  0307 6328 06 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 

mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:adaengert@gmail.com
mailto:riazomer-vanklaveren@hotmail.com
mailto:janenannekehuisman@gmail.com
mailto:info@pg-koggenland.nl
mailto:info@pg-koggenland.nl
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‘C O N T A C T’ KOPIJ 

voor MEI en JUNI 2023  

graag vóór 15 APRIL 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 

Helpt u mee het kerkblad te vullen? 
U kunt uw kopij insturen naar de redactie. 
Samen zorgen we dan voor een fijne  tweemaandelijkse editie. 
 
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 
 
 

Oplossing puzzels pagina 33 

Puzzel 1:  A F B E C D 

Puzzel 2: Hadassa 
 
 
 

“Kerk Zijn “ doen we met elkaar. 

Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen. 
 

  

 
 

mailto:henkenansversluis@quicknet.nl
mailto:petraheij@outlook.com
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.n#l
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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KERKBLAD DE WALVIS 
MEI –  JUNI 2023 

 

 

 
 
 
Protestantse Gemeente  
Zeevang en Oudendijk 
www.pknzo.nl 

 

http://www.pknzo.nl/
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Voor het komende kerkblad 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
  

 
Het thema voor het komende kerkblad:  

Schrijft u mee in uw kerkblad? Want wie schrijft, blijft. 
 

 

           DURF TE schrijven 

 
 

 
De redactie nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren 

 

OP REIS 

 
Een reiservaring: in de natuur, een fijne ontmoeting,  

mooie ervaring of iets waar u een dierbare herinnering aan heeft. 

 
 

Kopij inleveren kan tot en met 10 juni 2023 

bij Nelleke Stroo-van der Zwaag 

graag per e-mail: redactie@pknzo.nl 

 wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook. 
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE GEMEENTE 
 
ZEEVANG en OUDENDIJK  
 
 

Aankondiging bevestiging ambtsdrager 
 
De PG Zeevang-Oudendijk is blij om mevrouw An Woldhuis als 
nieuwe ambtsdrager te verwelkomen. Haar bevestiging in het 
kerkelijk ambt van (ouderling-)kerkrentmeester staat gepland op de 
Pinksterzondag van 28 mei 2023 in Oosthuizen. Dit voornemen wordt 
mede afgekondigd op de zondagen 7 en 14 mei. Kerkordelijk gezien, 
worden gemeenteleden in staat gesteld om hiertegen bezwaar aan te 
tekenen (bij ds. Hans Reedijk) van 7 t/m 14 mei. Op voorhand 
wensen we An een goede voorbereiding toe in de aanloop naar 
Pinksteren. 
 
De kerkenraad van Zeevang-Oudendijk 
 
 

 
 
 
Overleden 
 
Op 10 maart jl. is op 84-jarige leeftijd overleden de heer Piet Visser. 
Geboren te Warder en sinds enkele maanden woonachtig te 
Oosthuizen. 
Naast zijn werkzaamheden in het aannemersbedrijf vond hij nog tijd 
voor vele bestuurlijke functies, vrijwilligerswerk, zijn muziek bij de 
fanfare enz.. Een echte duizendpoot. Zo was hij o.a. betrokken bij de 
verbouwing van "de Oude School "en de Warderkerk. Vanuit deze 
kerk/sportzaal heeft ook het afscheid van Piet plaatsgevonden. 
 
Wij wensen zijn naaste familie veel sterkte toe om dit verlies een 
goede plek te kunnen geven. 
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Herinnering aan Luís Weel 
 

In De Rijp is Laurentius Johannes Weel ons op 
27 februari 2023 ontvallen. Als oorlogskind werd 
Luís geboren op 3 juni 1942 in Heerhugowaard. 
Een groot deel van zijn leven heeft hij in Brazilië 
doorgebracht waar hij zich als sociaal bewogen 
en bevlogen katholiek priester heeft ingezet voor 
de allerarmsten. Na daar bijna veertig jaren 
werkzaam te zijn geweest, keerde hij terug naar 
Nederland waar hij priester werd in Purmerend 
en omstreken.  

 
Destijds maakte ik Luís mee wanneer ik hem, vanuit de Dienst 
Geestelijke Verzorging van het vroeger zo genoemde Water-
landziekenhuis in Purmerend, verzocht om het Sacrament van de 
Zieken te komen bedienen. Luís kwam altijd, zei nooit ‘nee’. In de 
afgelopen jaren gingen we samen voor in de gezamenlijke 
oecumenische vieringen van de katholieke geloofsgemeenschap 
Oosthuizen en de protestantse gemeenten Zeevang-Oudendijk.  
 
In de samenwerking leerde ik Luís kennen als een optimistisch mens 
bij wie het glas altijd minimaal half vol was, zo niet overliep. Hij sprak 
duidelijke taal voor gewone mensen. Luís was oecumenische 
ingesteld en bracht dat ook tot uitdrukking in het gezamenlijk delen 
van brood door katholieken én protestanten in de gezamenlijke 
vieringen. Ook in onze protestantse geloofsgemeenschap was Luís 
gezien en werd zijn voorgaan gewaardeerd. 
 
Na de plechtige uitvaartmis in de Sint Bonifatiuskerk in De Rijp werd 
hij begraven in het priestergraf van het kerkhof. Op zijn bericht van 
overlijden was te lezen: ‘De goede strijd gestreden, dank aan De 
Schepper van alle leven en aan u allen die mij tot steun zijn geweest. 
Het ga u goed… Adieu’.  
 
Moge de herinneringen aan Luís Weel ons tot troost zijn. Zijn 
gedachtenis ons tot een zegen. Zijn inzet voor kleine mensen ons 
blijvend inspireren. 
 
Hans Reedijk,  predikant 
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Berichten van Diaconie Zeevang-Oudendijk 
Uitgaven van de Diaconie over 2022: ruim 12.500 euro aan donaties. 
Het meest hebben we gedoneerd aan Father Felix, de opvolger van 
Pater Kuijpers, kerst donatie voor de statushouders in onze ge-
meente, Burundi, Oekraïne en ondersteuning Oost-Europa, onder-
steuning ouderen vereniging Zeevang, clothing4you= kleding voor 
statushouder, Kind in de knel en verder nog vele andere doelen 
dichtbij en ver weg, waar we ook vaak al voor collecteren. 
Verder hebben we ook met ruim 2600 euro mensen met armoede-
problemen ondersteund en de taallessen voor vluchtelingen gefaci-
liteerd. We zijn altijd op zoek naar goede doelen, waarbij het geld 
zoveel mogelijk op de juiste plaats terecht komt. 
Mocht U enthousiast zijn voor een bepaald goed doel: laat het ons 
weten, dan kunnen we dat meenemen in onze lijst van goede doelen. 
diaconie@pknzo.nl. 
 

Lokale probleemsituaties                                                                      

Er zijn 2 dingen die mij bij mijn diaconale werk zeer hebben getroffen: 

In Purmerend bij de Baanstee-Noord is er een tent voor 450 
vluchtelingen waar sommigen al bijna 9 maanden verblijven. De 
woonsituatie is erg primitief met geen enkele privacy, geschikt voor 
hooguit enkele weken. Dat sommigen in hongerstaking gaan kan ik 
me goed voorstellen, zeker als je van de IND ook geen reactie krijgt. 
Ik hoop dat de overheid met een betere oplossing weet te komen. 
Misschien is het een idee om een keer een aantal mensen uit te 
nodigen voor een maaltijd, zodat ze in ieder geval weer even een 
paar uur buiten die tent kunnen zijn? 
 
Met de aardbevingen in Turkije en Syrië is een familie, die bij ons in 
Oosthuizen woont getroffen door verlies van vele familieleden. Zij 
komen uit Afrin in Syrië waar geen één huis meer rechtop staat en 
het gebied wordt gecontroleerd door Turkije, maar er komt eigenlijk 
geen hulp voor deze Koerdische Syriërs. De mensen wonen daar nu 
in primitieve tenten en zitten in een uitzichtloze situatie, ook hulp 
organisaties zijn er nauwelijks. 
 
Mocht u ideeën of suggesties hebben ze zijn van harte welkom!! 
Groet Ted Landaal 
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BLOEMENGROETEN  EN JUBILEA  
 
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. 
 
BLOEMEN UIT DE DIENST 
De bloemen zijn naar onderstaande mensen gegaan om steuntje in 
de rug te geven. 
 

Mevr. Ruitenburg uit Middelie 

Mevr. F.Hajabdo uit Oosthuizen 

Fam. Visser uit Oosthuizen 

Mevr. A. Koole-Bakker uit Oosthuizen 

 
 
 
Geachte Dames / Heren, 
Uit de handen van mevrouw Londo mocht ik een attentie ontvangen 
ter gelegenheid van mijn verjaardag. 
Ik wil graag de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk 
hiervoor bedanken. Ik heb dit erg op prijs gesteld! 
Met vriendelijke groet, Herman Geuze 

 
 
 
JUBILEA  25  jaar getrouwd op 22 mei a.s. 

 
De heer W.J. van der Heide en mevrouw S.M. van der Heide–Slot 
Slimdijk 18B  1631 DB Oudendijk 
 

Wij wensen u nog vele gezegende jaren en onze 

hartelijke gelukwensen. 
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VERJAARDAGEN        
Verjaardagen 80 jaar of ouder  
 
  6 mei  de heer R. Beekelaar, Burg. J.Schoonstraat 31, 
                    1474 HS Oosthuizen 
15 mei   mevrouw C.M.M. Geuze–Buffing, Warder 66,      
                    1472 PD Warder 
18 mei   mevr. A.H.A. Dijkman-Verhoeven, Burg. J. Schoonstraat 9 
                                                                          1474 HS Oosthuizen 
29 mei  mevrouw C. Laan–van Elten, Middelie 34,1472 GP Middelie 
 
 
  1 juni  de heer I.E. Mohamed, Voorkamp 35,1475JN   Beets  
  2 juni  de heer M. Zincken, Weth. M. Biermanstraat 9,  

   1474 KG Oosthuizen 
  3 juni  mevrouw  A. Koole–Bakker, Bredehoff 19, 
                                                                              1474 KA Oosthuizen 
  9 juni  mevrouw M.M. Beekelaar–de Vries, Burg. J. Schoonstraat 31
                                                                          1474 HS Oosthuizen 
11 juni  de heer  J.H. Wessels,  Oosteinde 48,1474 MD Oosthuizen 
17 juni  mevrouw S. Kalverboer–Slooten, De Krommert 68,    
                                                                          1474 PR Oosthuizen 
19 juni  de heer S. Buis, Westerkoogstraat 49, 1474 MK Oosthuizen 
26 juni  mevrouw G. Kater–Verwer, Zuivelhof 2,1473 PS Warder 
 

 
 

 

 

 

 

Wij wensen u nog vele gezegende jaren 
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De rijke erfenis Huub Oosterhuis          

 
In de Paasweek ontving ik per email reeds de programma’s van de 
komende kerkdiensten, mooie liturgie, mooie taal. Om de een of  
andere reden deed dat mij denken aan Oosterhuis en daarom trok ik 
de autobiografie van hem uit mijn boekenkast. Een boek waar ik erg 
dol op ben, omdat het van voor tot achter een zoektocht is naar God 
in deze tijd, in deze tijd van niet meer kunnen geloven zoals vroeger, 
maar toch…  
 
Al bladerend trof ik een gedicht aan over Jezus en het leek me een 
goede gedachte dat als een soort afsluiting van de Paasweek in de 
Walvis op te nemen. Toen ik tweede Paasdag begon met typen, 
hoorde ik op de radio de mededeling dat Huub Oosterhuis was 
gestorven, op eerste Paasdag. Des te meer lijkt het nu vanzelf-
sprekend om het volgende gedicht op te nemen, als afsluiting van 
onze Paasweek maar ook als hommage aan Huub Oosterhuis, wiens 
liederen wij zo graag en zo vaak zingen. 
 
Lydeke Vroom 

 
DIE NAAR MENSELIJKE GEWOONTE  

Die naar menselijke gewoonte 
met een eigen naam genoemd werd 
toen hij in een ver verleden werd geboren,ver van hier 
 
die genoemd werd: Jesjoe, Jezus zoon van Josef, zoon van David 
zoon van Jesse, zoon van Judazoon van Jacob, zoon van Abram, 
zoon van Adam, zoon van mensen 
 
die ook zoon van God genoemd wordt, 
heiland,visioen van vrede 
licht der wereld, weg ten leven levend brood en ware wijnstok 
 
die geliefd en onbegrepen 
werd bewaard in taal en teken 
als een eeuwenoud geheim 
als een wachtwoord doorgegeven 
als een vreemd vertrouwd verhaal die een naam in mijn geheugen 
die de stem van mijn geweten die mijn waarheid is geworden:  
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die niet steil en ongenaakbaar 
niet hooghartig, als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde 
die zijn leven voor zijn vrienden 
prijsgaf, door een vriend verraden, 
die, getergd tot op het kruis,  
voor zijn vijand heeft gebeden,  
die van God en mens verlaten, 
is gestorven als een slaaf 
 
die gestrooid is in de akker 
als het kleinste van de zaden,  
die daar wacht een lange winter 
in de stilte van de dood, 
die als graan geoogst zal worden 
die als brood gedeeld wil worden 
om in mensen mens te worden  
 
die, verborgen in zijn God, 
onze vrede is geworden,  
onze ziel tot rust hem gedenk ik hier en noem ik 
als een dode die niet dood is 
als een levende geliefde 
die gekozen heeft te leven 
voor de armsten van de armen 
helpman, reisgenoot en broeder 
van de allerminste mensen 
 
die, ten dage dat hij rondging 
door de dorpen van zijn landstreek, 
mensen aantrok en bezielde,  
hen verzoende met elkaar komen, 
die ons groet vanuit zijn verte 
die ons aankijkt van dichtbij 
als een kind, een vriend, een ander 
 
hem gedenk ik hier, hem noem ik  
en beveel hem bij je aan 
als je levende geliefde 
als de mens die naast je is. 
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LIED VOOR VREDESTICHTERS                 

Tekst: Adriaan Mercuur 
Melodie: psalm 36/gezang 305  
(Waar God de Heer zijn schreden zet) 
 
 
 

1. Looft hen, die vredestichters zijn,  

die door hun werk Gods kinderen zijn. 

Hun namen zijn geprezen. 

Mannen en vrouwen die steeds weer 

ons onderrichten in de leer 

hoe vrede kan genezen 

van alle weemoed, alle pijn, 

van eenzaam en verlaten zijn, 

van breken en van slopen. 

Voorboden van de Vredevorst,  

voor al wie naar de vrede dorst 

en niet meer durfden hopen. 

 

 
 

2. Wens niet de vrede na een strijd,  

geen vrede als een deel van tijd,  

geen vrede na het rouwen, 

geen vrede na 'n verwoeste stad, 

geen vrede als, na dit komt dat, 

geen duif met grote klauwen. 

Geen vrede, voorbereid door moord,  

vrede als alles is ontspoord 

door bommen en granaten. 

Maar vrede, die als zachte wind 

het haar doet wuiven van een kind 

in zongedoopte straten. 

 
 



47 
 

3. Tast naar de vrede hier dichtbij, 

niet ergens aan de overzij, 

vrede om aan te raken. 

De vrede in ons eigen hand, 

ons aangereikt van Hogerhand 

om 't leven goed te maken. 

Niet ergens in het hemelrijk. 

Niet ergens in het dodenrijk 

als lijkkleed over velen. 

Vrede huist in je eigen buurt, 

Zij wacht de vraag die jij haar stuurt: 

zeg, kom je buiten spelen? 

 
 
 

4. Dan zullen in 't nabij verschiet  

de christen en de islamiet  

op voet van vrede leven. 

Mensen van hier en ander land,  

naast mij en aan de overkant  

elkaar de zegen geven.  

Dan zal de Geest die ons beroert 

de droom aanreiken, die ontroert: 

de vredestijd zal duren! 

d’ Onnoembare zal met ons gaan, 

benoemd met menselijke naam 

uit tientallen culturen. 
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HERBOREN                                                             
 
Het woord herboren wordt vaak gebruikt als iemand iets heeft gedaan 
waar hij of zij zich van opgeknapt voelt of prettig bij voelt na 
bijvoorbeeld: een dagje sauna, een fikse strandwandeling, een 
middagdutje of na een lange werkdag een douche.  We gebruiken het 
woord herboren niet vaak voor “een reset” van onze geestelijke of 
emotionele gesteldheid terwijl dit juist vaak de meest en vaak 
blijvende: “state of mind” is en de meest ingrijpende. Dus begon ik op 
te letten wat voor woorden er nog meer gebruikt worden die 
synoniem zijn aan herboren. 
 
Mezelf heruitvinden dit schreef Niek van den Andel in het 
zondaginterview over de dwarslaesie die hij tot op borsthoogte opliep 
bij een motorongeluk. Het ontdekken waar je de motivatie en 
veerkracht uit kan halen. Een wonder op zichzelf dat hij nog leeft, 
noemt hij het zelf . 
Maar simpel is het niet pijn, strijd en eenzaamheid zijn net zo goed 
onderdeel van zijn dagelijkse realiteit als liefde, dankbaarheid en 
vervulling. 
(Zeker de moeite waard om dit gehele interview na te lezen op RTL-
nieuws/zondaginterview) van 16 april.) 
 
André Kuipers de astronaut beschreef zijn ervaringen toen hij rondjes 
om de aarde draaide en zich in de ruimte vergaapte aan alles wat hij 
zag wat op aarde gebeurde dag, nacht, bliksem, verlichte steden, het 
Amazonewoud etc. Er ging een belletje rinkelen, ik had een een 
verwondering en enorm besef van een overview, er is GEEN 
tweede aarde en wat doen wij er mee? 
 
Het lied 688 (liedboek) o.a. het woord Herscheppen /herschapen 
 

Vers 1)  
Heilige Geest, Gij zijt als de wind, 
kom dan,waai door onze harten,  
reinig ons 

Vers 2) 
Heilige Geest, Gij zijt als het vuur, 
kom dan ,vuur aan tot liefde 
beziel ons 
Vers 3)  
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Heilige Geest, Gij zijt als de dauw, 
kom dan, laaf ons met uw goedheid, 
vervul ons  

 
Vers 4) 
Heilige Geest, Gij zijt als het licht, 
kom dan, wek ons tot nieuw leven , 
herschep ons. 

 

Deze vier woorden: reinigen, bezielen, vervullen, herscheppen 
kunnen ook wat mij betreft in de plaats van herboren gebruikt worden. 
Dit is wat er met Pinksteren gevierd wordt en dat mogen wij ook 
vragen en aanvaarden. Maar misschien is de uitspraak, na een diepe 
mystieke ervaring, van Thomas van Aquino wel het dichtstbij 'het 
herboren' worden, na deze ervaring stopte hij met schrijven. 
Want, zo zei hij:“Alles is stro in vergelijking met wat ik gezien 
heb” 
Ik vertaal dit in: Alles is vergankelijk  
 
Nelleke Stroo - van der Zwaag 
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DE DIACONIE  - COLLECTEN 

 
 
Collectebonnen kunt u voor of na de  

kerkdiensten verkrijgen bij Ted Landaal of Peter Verschoor. 

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.   
Op onze website www.pknzo.nl kunt u de opbrengsten van de 
collecten inzien en/of downloaden. 
 
De opbrengst van de collectes kunt u nalezen op onze website. 
 
Met dank en groeten,  
Peter Verschoor 
06-25081550 
 
 

 

  

 

 

Graag uw aandacht voor pagina 50 op de linker zijde: 

Club en buurthuiswerk Edam-Volendam start binnenkort een 

nieuw seniorenproject in Zeevang. Op 5 dagen kan je mee-eten 

in de kerk van Oosthuizen. Ieder diner wordt verzorgd door een 

andere kok. Kosten €. 12,50 pp. excl. Consumpties. Aanmelden 

kan via: marlies@cbwedamvolendam.nl of via 0299- 36 33 28 

mailto:marlies@cbwedamvolendam.nl
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Collecte rooster MEI EN JUNI 

14-05  Diaconie; Kerk in Actie 
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet 
alleen wat in de levens van 
mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in 
Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak 
om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is 
Assen. Door het organiseren van diners en workshops gaat het 
diaconale initiatief ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en 
groeit ook de onderlinge verbinding. 
 Kerkvoogdij; Instandhouding van de Eredienst 
 
21-05  Diaconie; Prinsenstichting 
Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Belangrijk zijn de wensen, ambities en 
mogelijkheden van de bewoners. Samen kijken naar wat kán! Zodat 
de bewoners het leven kunnen leiden dat zij zelf willen, zo gewoon 
als mogelijk. Met plezier mogelijkheden ontdekken. 
   Kerkvoogdij; Pioniersplekken 
Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de 
Protestantse Kerk - zoeken aansluiting bij de leefwereld van de 
bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen 
past. Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de 
basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het 
Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei 
levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het 
werk van deze nieuwe kerkplekken. 
 
28-05  Diaconie; Stichting Humanitaire Hulpverlening in Weesp 
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 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. 
   Kerkvoogdij; Egyptisch Bijbelgenootschap 
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel 
te kopen. Dankzij de jaarlijkse Bijbelcompetitie van het Egyptisch 
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Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch Bijbelverhalen. 
Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie 
doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt 
afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. 
Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. 
Een feest van hoop! 
 
11-6 Diaconie; Pamoja Kenia.  
De 1.500 inwoners van de dorpen Uyombo Maweni en Roka Maweni 
in Kenia hebben geen toegang tot schoon drinkwater. De collecte is 
bestemd voor de aanleg van een waterput en een watertank.  Dan 
hoeven de inwoners niet meer kilometers te lopen en het zou de 
hygiëne ook een stuk verbeteren te beginnen bij de twee scholen. De 
scholen zijn een belangrijke plek, omdat de kinderen water krijgen 
tijdens de lunch en soms ook avondeten met water. Ook worden er 
sanitaire voorzieningen gebouwd. Daar profiteert uiteindelijk iedereen 
van, want in beide dorpen mag iedereen er gebruik van maken.  
  Kerkvoogdij; Instandhouding van de Eredienst 
 
18-6 Diaconie; Vakantiebureau 
De collecte is bestemd voor het Vakantiebureau. Het vakantiebureau 
is een diaconale instelling van de Protestantse Kerk. Het organiseert 
vakanties voor ouderen en voor mensen die niet zo gauw uit eigen 
beweging op vakantie gaan omdat ze extra hulp nodig hebben. Die 
hulp wordt geboden door een groot aantal vrijwilligers en door 
gediplomeerde verpleegkundigen.   
  Kerkvoogdij; Instandhouding van de Eredienst 
 
02-07  Diaconie; Oost-Nusa, Tenggara 
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste 
gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar 
andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals 
bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste 
papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer 
worden van mensenhandel. De Timoreese Kerk (GMIT) geeft 
voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat 
mensen minder snel migreren en biedtpastorale en praktische hulp 
aan getraumatiseerde slachtoffers. 
  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 
Willie Koole, Olga Landaal, Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk - 

 (contact Kerkenraad) 
Verdeler:  Dirk van Ark  
 
Redactieadres 
Vacature: eindredacteur 
Kopij gaarne aanleveren per e-mail 
E-mail: redactie@pknzo.nl 
 
Website: WWW.PKNZO.NL  
 
Predikant Ds. Hans Reedijk   tel. 0299 780 482 
             dominee@pknzo.nl 
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 kan inschakelen. 

 
Scriba  Willie Koole      tel. 0299 403 894 
           IJsselmeerdijk 4          
           1474 MX Oosthuizen  
           Info@pknzo.nl 
 
Voorzitter Kees van Lenten    tel. 0229 542 295 
 
 

http://www.pknzo.nl/
mailto:redactie@pknzo.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/F2E3G62U/WWW.PKNZO.NL
mailto:dominee@pknzo.nl
mailto:Info@pknzo.nl
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Ouderlingen 
Kees van Lenten        tel. 0229 542 295 
Loes Wijers         tel. 0299 403 890 
Willie Koole         tel. 0299 403 894 
 
Diakenen                  
Ted Landaal (secretaris)      tel. 06-10 13 88 86 
Peter Verschoor (penningmeester)      
vacature (voorzitter) 
diaconie@pknzo.nl      IBAN NL59 RABO 0367 3008 42 
 
Kerkrentmeesters             tel. 06-19 12  47 58 
Kees van Lenten (voorzitter)             
Rob Koole  (secretaris)                
An Woldhuis  (penningmeester – contactpersoon) 
kerkrentmeesters@pknzo.nl          IBAN NL84 RABO 0367 3110 62 

 
 

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep) 

Wijk-1 Oudendijk     Kees van Lenten    0229 542 295 

Wijk-2 Beets       Clasien Bakker     0299 403 542 

Wijk-3 Kwadijk - Middelie   Annie en Herman van Ark 0299 621 642 

Wijk-4 Warder      Liesbeth Londo     0299 401 981 

Wijk-5 Hobrede      vakant 

Wijk-6 Oosthuizen Oost   Jannie Koole     0299 401 699 

Wijk-7 Oosthuizen centrum  Riet Koole      0299 403 415 

Wijk-8 Oosthuizen West An Woldhuis      0299 641 632

        

 

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. 

mailto:diaconie@pknzo.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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