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     Blijf geloven in de toekomst 
 

Blijf geloven in de toekomst 
ook al lijkt de kans maar klein. 
Blijf geloven in een wereld 
die jouw wereld ook kan zijn. 
Blijf geloven in het leven 
in je denken en je doen. 

 
Blijf geloven in oprechtheid 
en in normen van fatsoen. 
Blijf geloven in de vrede 
in een simpel kort gebed. 
Blijf geloven in de mens 

      die zich voor jou heeft ingezet. 
 

Blijf geloven in een wonder 
 die jouw angsten overwint. 

Blijf geloven in de onschuld 
en de glimlach van een kind. 

                            Blijf geloven  dat een ander 
        ook voor jou wat over heeft. 

 
Blijf geloven in de liefde 
alle dagen dat je leeft. 
Blijf geloven in de waarde 
en het doel van je bestaan. 
Blijf geloven dat de mensen 
eenmaal samen zullen gaan. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronvermelding: SamenKerk  



4 
 

KERKDIENSTEN    

 

 

  Vieringen Protestantse Gemeente   

  Zeevang en Oudendijk 
 

 
 
datum    tijd            plaats        voorganger    organist 
 
05 mrt.   10.00 uur   Beets         dhr. K. van Lenten       dhr. J.Stens 
                                Gezamenlijke dienst,  40 dagentijd-2 
          
12 mrt.   10.00 uur Beets  ds. H. Reedijk        dhr. J.Stens 

                               Gezamenlijke dienst,  40 dagentijd-3 
 
19 mrt.   10.00 uur   Avenhorn   dhr.J. de Bruin    mw. D.Schuijtemaker 

           Gezamenlijke dienst,  40 dagentijd-4 
 
26 mrt.   10.00 uur  Ursem        ds. H. Reedijk,           mw. B. Conijn 
    Gezamenlijke dienst,  40 dagentijd-5 
  
02 apr.   10.00 uur   Oudendijk  dhr.T.Heijboer  mw. D.Schuijtemaker 
  Gezamenlijke dienst,  Palm en Passiezondag 
 
06 apr.   19.30 uur Berkhout    ds. H. Reedijk dhr. J.Stens 
  Gezamenlijke dienst, Witte Donderdag 
 

07 apr.   19.30 uur Avenhorn ds. H. Reedijk    mw. D.Schuijtemaker 
  Gezamenlijke dienst, Goede Vrijdag 
 
09 apr.   10.00 uur   Beets     ds. H. Reedijk           dhr. J.Stens       
                                Gezamenlijke dienst, Eerste Paasdag 
                 8.30 uur Paasontbijt         
 
16 apr.   10.00 uur   Ursem         dhr. H. Haandrikman  mw. B. Conijn 
16 apr.   10.00 uur   Oudendijk   ds. J. Talma    mw. D.Schuijtemaker 
                           Thomaszondag 
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datum    tijd            plaats        voorganger    organist 
 
23 apr.  10.00 uur    Berkhout    ds. Oane Reitsma      dhr. J.Stens         
23 apr.  10.00 uur    Oudendijk  dhr.T. Heijboer   mw. D.Schuijtemaker 
  
 
30 apr.  10.00 uur    Avenhorn    mw. C. Kremer   mw.D.Schuijtemaker                    
30 apr.  10.00 uur    Beets   ds. J. Stobbelaar       dhr. T. Koelstra 

 

  7 mei   10.00 uur Berkhout ds. H.Reedijk     dhr. J.Stens 

                                Gezamenlijke dienst 

 

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.  

 

TOEKOMST VAN ONZE KERKGEBOUWEN 

AVENHORN EN URSEM 
 

Hierover leest u op pagina 20 uitgebreide informatie. 
Echter voor de goede orde van zaken moet de Kerkelijke Gemeente 

gehoord worden, zoals het heet. 
Op zondag 5 maart in Beets en zondag 12 maart in Beets 

 tijdens de gezamenlijke kerkdiensten  
zal hier omtrent een afkondiging gedaan worden. 

 
Na 5 maart kunnen gemeenteleden tot en met vrijdag 17 maart hun 

reactie sturen naar de scriba mw. Rosalien van Dolder. 
 

Informatie kunt u verkrijgen bij dhr. Piet Nell 
ad interim voorzitter van P.G.Koggenland. 

  

 
Greet Hoffman-Weijtze 
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Paasontbijt in de kerk van Beets 

Op zondag 9 april is er een Paasontbijt in de kerk van Beets. 
Het ontbijt begint om 08.30 uur. 

 
Wilt u deelnemen aan het ontbijt dan kunt u zich opgeven bij 

Willie Koole of de ouderling van dienst. 
 

E-mailadres: info@pknzo.nl 
   Telefoon:      0299- 40 38 94 

 
 
 

Als er wensen zijn betreffende uw dieet 
 geeft u die dan ook door. 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@pknzo.nl
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UIT DE PASTORIE 

Het Kleine Goede  

Compassie, ook wel mededogen genoemd, is een natuurlijk gevoel 

van bezorgdheid. In aanleg is het in iedereen aanwezig: het 

vermogen om op een vriendelijke manier aanwezig te zijn. Het is een 

innerlijke houding van bekommernis om een ander. Je voelt het bij 

het aanzien van iemand die lijdt of in nood is. Compassie kenmerkt 

zich in liefde en vreugde, in vrede en geduld, in vriendelijkheid en 

goedheid, in zachtmoedigheid en in zelfbeheersing. 

 

Compassie is wel in aanleg in iedereen aanwezig maar is vaak, om 

allerlei redenen, niet tot bloei gekomen. Compassie wordt van 

binnenuit aangestuurd maar kan van buitenaf worden afgeremd. We 

zijn vaak geneigd om onze compassie te reserveren voor de kleine 

groep van vrienden en geliefden om ons heen; dus voor ons ‘eigen 

volk’ eerst. Compassie is iets anders als medelijden. Medelijden is 

letterlijk méé-lijden en de pijn méé-voelen.  

 

Compassie kun je jezelf aanleren door het te oefenen. Compassie 

wordt zichtbaar, volgens de filosoof Levinas, in wat hij noemt, het 

Kleine Goede. Dat is de alledaagse menselijke goedheid die niet 

hoeft, maar mag. Het zijn de dingen die je niet verwacht. Maar het 

gebeurt, onvoorzien. Het is de kleine concrete attentheid in het 

menselijk samenleven die een mens zomaar onverwacht kan gaan 

doen stralen, zoals een bos bloemen de huiskamer kan opfleuren.  

 
Ds. Hans Reedijk 
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VERDIEPEND BIJBELLEZEN   

Meestal proberen we een Bijbelverhaal te begrijpen met ons 
verstand. Onze manier van lezen is vaak gericht op informatie, het 
liefst in zo kort mogelijke tijd. Voor ons staat het ‘begrijpen’ van een 
Bijbelverhaal voorop. Maar er zijn ook andere manieren van 
bijbellezen. 
 
Een andere manier is de methode van de ‘Lectio Divina’. Vrij vertaald: 
‘lezen met je hart’. Bij Lectio Divina gaat het om de zelf-kennis. Het 
gaat niet om de kennis van de tekst, maar ten diepste om de kennis 
van je eigen hart. Niet wij leggen het Bijbelverhaal uit, maar precies 
andersom: het Bijbelverhaal legt ons uit. In plaats van dat ik de tekst 
‘lees’, wil de tekst mij ‘lezen’. 
 
Deze innige omgang met het woord van God is in de eerste eeuwen 
van het christendom vooral beoefend door de christenen die zich 
terugtrokken in de stilte van de wildernis om zich zo beter te kunnen 
richten op de weg die God met hen wilde gaan. Deze manier van 
lezen is verder uitgewerkt in de kloostertraditie en wordt tot op heden 
in kloosters beoefend. 
 
Op donderdagochtend 30 maart in de consistorie van de Kerk 
van Ursem kunnen we ons verdiepen in het verdiepend lezen van 
een Bijbelverhaal.  
Kerk open: 10.00 uur. Start: 10.30 uur. Einde: 12.00 uur.  
 

Na afloop van deze ochtend ‘verdiepend lezen’ kunt u mee 

blijven lunchen. Echter bij een opgave van minimaal 6 personen. 

 Ochtend opgave:  aantal personen 
of 

 Ochtend opgave + de lunch: aantal personen. 
 
Opgave aub via e-mail van ds. Hans Reedijk (mailadres zie kerkblad). 
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40 DAGEN NOG TOT PASEN Schilderen in de 40-Dagentijd 

In de 40-Dagentijd schildert de gezamenlijke Schildersgroep 
Zeevang-Koggenland schilderijen naar aanleiding van de witte 
donderdag. De witte donderdag valt dit jaar op donderdag 6 april en 
de viering begint om 19.30 uur in de Kerk van Berkhout.  
 
In de liturgie komen een zestal thema’s aan de orde, te weten: 
Onderdrukking, Roeping, Uittocht, Bevrijding, Dienstbaarheid en 
Verraad. Hier spreekt de Bijbelse geschiedenis maar het zijn thema’s 
die velen van ons ook in hun eigen leven zullen kunnen herkennen. 
 
Op Witte Donderdag worden de schilderijen toegelicht door de 

schilders zelf. Op de Paasochtend in Beets krijgen de schilderijen als 

één doorlopend verhaal een plek in de liturgie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De 40-dagentijd 
 

Op woensdag is de 40-Dagentijd gestart. Dan is het 40 dagen nog tot 

Pasen, de zondagen niet meegerekend. De 40-Dagentijd is bedoeld 

als een tijd van bezinning en onthouding. Als een tijd van inzicht en 

inkeer. Een pas op de plaats, om eens 'naar binnen' te kijken, naar 

wie je bent, naar wie je wilt zijn. De 40-Dagentijd wil ons 

terugbrengen bij onze bronnen van geloof. Waarom 40 dagen en 

bijvoorbeeld geen 50 dagen? Omdat 40 jaar symbool staat voor een 

mensenleven. De 40-Dagentijd is de ingetogen opmaat naar het 

Paasfeest. 
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De Goede Week 
De week, waarin we witte donderdag, goede vrijdag en de eerste 
paasdag vieren, heet De Goede Week. Maar waarom wordt deze 
week ‘goed’ genoemd? Wat kan die week tot ‘een goede week’ 
maken? 
 
Dat is, omdat de Goede Week het lijden en sterven, het graf en de 
opstanding van Jezus gedenkt als een beweging van Donker naar 
Licht, die ons uitnodigt om die beweging ook zélf mee te maken 
tijdens deze drie dagen van Pasen. In de beweging van Donker naar 
Licht gaat Jezus ons voor. In de hoop dat Zijn beweging ook onze 
beweging wordt. Pasen is: tegen beter weten in, uit onmacht, 
proberen de dood weg te zingen en te verjagen met licht, al is het 
maar voor een moment: louter licht, licht, overal licht. 
 
De Dagen van Pasen 
De dagen van Pasen zijn witte donderdag, goede vrijdag, (de 
paaswake op stille zaterdag) en de paasmorgen met het paasontbijt. 
We vieren de Dagen van Pasen als één doorlopende viering. Dus 
aan het einde van de witte donderdag en de goede vrijdag is er géén 
afsluitende zegen en geen koffiedrinken maar verlaten we de kerk in 
stilte. En aan het begin van de goede vrijdag en de eerste paasdag is 
er géén bemoediging en groet. Op paasmorgen is iedereen welkom 
bij het paasontbijt en/of aansluitend de paasviering.  
 

Witte Donderdag - 6 april - in Berkhout - 19.30 uur 
Is de uittocht uit Angst-land (Egypte) naar het beloofde Rust-land 
(Kanaän) niet ook het verlangen van ieder mens? Om veilig en in rust 
te mogen leven? Om het leven te vieren met elkaar? Daarom vieren 
we het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden. In de Judas-
passie verplaatsen we ons in de persoon van de verrader, want niets 
is ons mensen vreemd. 
 
 
Goede Vrijdag - 7 april - in Ursem - 19.30 uur 
“Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen” is het onvermijdelijk 
gevolg als je gaat, waarvoor je staat. De kruisweg van Jezus laat ons 
14 keer stilstaan bij de weg die hij ging. Het sterven van Jezus vestigt 
ook de aandacht op onschuldige mensen die overal ter wereld 
geslachtofferd worden omdat zij trouw zijn aan zichzelf en niet 
zwichten voor onwaarheid. 
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Paasontbijt - 9 april - in Beets - 8.30 uur 
Op Paasochtend kunnen we elkaar ontmoeten bij het Paasontbijt. Bij 
het Paasontbijt kan iedereen die dit leest méé-eten. Wel graag 

opgeven bij  Willie Koole per mail: info@pknzo.nl of  
telefonisch 0299 – 40 38 94. 

 
Paasviering - 9 april - in Beets - 10.00 uur 
Uit de stilte van het graf verschijnt Jezus aan Maria van Magdala. “Hij 
is niet dood, hij leeft.” Het binnenbrengen van de nieuwe 
paaskaarsen symboliseert de opstanding van Christus. We zingen dit 
goede nieuws over een dode, die niet dood is omdat zijn geest 
voortleeft in wie hem volgen op de weg van bevrijding. Het 
opstandingsverhaal van Jezus daagt ons uit, en zegt tegen ons: keer 
je naar het licht. Eén mens - Jezus - heeft het jou voorgedaan.   
 
Ds. Hans Reedijk 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERUGBLIK OP  twee ochtenden verdieping op het Avondmaal  
In de kerk van Beets waren twee ochtenden over de verdieping van 
het Avondmaal waaraan elf mensen deelnamen. Nadat we onze 
jeugdervaringen met avondmaal en eucharistie hadden uitgewisseld, 
kregen we een inleiding over de betekenis door de eeuwen heen.  
Hoe het delen van brood en wijn door Jezus zich heeft ontwikkeld in 
de Katholieke-, de Lutherse- en de Protestantse traditie. Leo Eek 
vertelde ons over de bijzondere Avondmaalsgerei uit de kerk van 
Oosthuizen. In de vervolgochtend hebben we verder gesproken over 
de betekenis van het Avondmaal nu en over de rol van Judas.  
Met ds. Hans Reedijk hebben we in een eenvoudige viering het 
Avondmaal gedeeld. 

mailto:info@pknzo.nl
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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 

 
 
LENTE-EQUINOX 

 
Op maandag 20 maart a.s. nemen we astrologisch gezien afscheid 
van de winter en heten we lente, zomer en zon welkom. Om precies 
te zijn om 22.24 uur onze tijd. Een etmaal waarin dag en nacht even 
lang zouden zijn, is een belangrijke gebeurtenis in de wisseling van 
de seizoenen. 
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OVERLEDEN IN ONZE KERKGEMEENTE 

 

Op 28 december in de laatste dagen van 2022 ontvingen we bericht 

van het overlijden van de heer A.-Abe-Agema op 96 jarige leeftijd. 

De heer Agema woonde in de Berkenhof in Berkhout. 

 

10 januari dit jaar is mevrouw G.-Geertje- Stouten- van Petten op 87 

jarige leeftijd overleden. Mevrouw Stouten woonde in de Bavohof  in 

Ursem. 

 

Wij wensen de naaste familie en allen die om hen heen waren veel 
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 niet vergeten zullen zijn. 
 

 

VERWONDERING   

 
Verwondering 
om wie je was, 
om wat je zei 
en deed, 
was ondertoon 
van alles 
wat van jou verteld werd. 

 
’t Drong door 
in stem 
en ogen 
 gebaar, 
in klank en kleur 
in lach en traan, 
van ieder 
die zo van je hield 
en zonder je moet verdergaan. 
 

 
 

Namens het pastoraat, Greet Hoffman-Weijtze 
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EEN TERUGBLIK OP ZONDAG 15 JANUARI JL. 
 
Het was een bijzondere gezamenlijke zondagdienst met onze buur-
gemeente Zeevang - Oudendijk in de kerk in Avenhorn. 
Ds. Hans Reedijk ging voor op deze ochtend. Gerekend was op zo’n 
55 mensen.  Maar stoelen moesten worden bijgezet.  
Bij binnenkomst was direct te zien dat er iets gaande was. Tafels en 
stoelen stonden in een andere opstelling dan men zondags gewend 
was. Dit had te maken met de Nieuwjaarsbrunch na de dienst. 
 
In de preek ging het over ‘loslaten’. Een item wat deze ochtend zeer 
zeker werkelijkheid was voor al het kerkenwerk dat in loop van vele 
jaren gedaan was door mw. Anneke Huisman-Helmig. Zij werd door 
mw. Hermien Weissenbach-Tuls toegesproken en hartelijk bedankt 
voor al haar vele jaren werk mede de diensten in de Berkenhof en in 
de oecumenische werkgroep. 
 
Ook voor de heer Harry van Doornum werd ‘loslaten’ na ruim 40 jaar 
kerkrentmeester, maar vooral een duizendpoot, waarheid. 
Door de heer Gert van der Roest werd Harry op het podium gevraagd 
waarna er voor hem ook de nodige woorden van lof waren. 
Als dank ontving Harry namens het hoofdbestuur van de Vereniging 
voor Kerkrentmeesterlijk Beheer een  draaginsigne in goud met 
briljant en de daarbij behorende oorkonde. 
 
Aan mw. Anneke Huisman- Helmig en de heer Harry van Doornum 
werd namens de kerkenraad een prachtige bos bloemen over-
handigd. Mw. Hannie Offringa kon niet aanwezig zijn en houdt haar 
afscheid nog tegoed. 
 
Daarna werd het de hoogste tijd om de Nieuwjaarsbrunch verder te 
verzorgen door Annet, Joke en Greet. Tafels werden vol gezet met 
schalen zelfgemaakte huzaren-, ei-,en vissalade, schalen met diverse 
soorten kaas en vleeswaren, broodjes, een grote schaal verse vruch-
tensalade, kannen met vruchtensappen, warme chocolademelk,koffie 
en thee. Er bleven veel meer mensen gezellig mee-eten dan zich 
opgegeven hadden voor deze brunch. En zoals het altijd is, er was 
ruim voldoende.  
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde kerkdienst  met  
feestelijkheden , gezelligheid samen zijn en aandacht voor elkaar. 
Greet Hoffman-Weijtze 
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BROODKRUIMEL          Op zoek naar de waarheid 
 
Een leerling vroeg eens aan zijn meester: hoe hoog moet ik klimmen 
om de waarheid te vinden?  Zijn meester keek hem aan en na een 
lange stilte zei hij: de waarheid is dichtbij je op de grond, maar je wilt 
niet bukken om haar op te rapen. 

 
 

 
KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF  
 

    

Woensdag 15 maart is er om 15.30 uur 

een kerkdienst met ds. Hans Reedijk 

 

PASEN: Woensdag 5 april  is er een dienst om 15.30 uur  

met ds. Hans Reedijk en pastor Bert Glorie met rk-koor.  

U bent van harte welkom in de grote zaal. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

        

 

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT 

  
 
Donderdag 16 maart is er om 15.30 uur 

een kerkdienst met ds. Hans Reedijk 

 

PASEN: Donderdag 6 april is er een  dienst om 15.30 uur  

met  ds. Hans Reedijk en pastor Bert Glorie en rk-koor.               

U bent van harte welkom. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

 

-  
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NIEUWS VAN DE DIACONIE 

 

De collecte opbrengst van december 2022 en januari 2023.  

 

  4 dec. Avenhorn    € 46,60   Onbezorgde vakantie kinderen van  

                          probleemgezinnen. 

18 dec. Avenhorn    € 56,80   Vrolijkheid in asielzoekerscentra  

                                  (kerk in actie) 

31 dec. Ursem         € 50,00   Noodhulp wederopbouw in Oekraïne. 

 

  8 jan. Ursem          € 53,60   Kinderhulp door de enorme  

                                                                                         prijsstijgingen. 

15 jan. Avenhorn     € 84,80   Goed toegeruste vrijwilligers aan de slag  

                                                                                                in de kerk. 

22 jan. Ursem          € 41,50   Protestantse kerk biedt hulp en         

                                                                                  inspiratie daarvoor. 

29 jan. Berkhout      €101,35  S O S kinderdorpen voor gezins- 

                                                                                        ondersteuning. 
 

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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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 36. 

 
 

VAKANTIEWEKEN VOOR MENSEN MET EEN ZORGVRAAG 

In de maanden maart en april begint menigeen vakantieplannen te 
maken. Niet voor iedereen is dit vanzelfsprekend. Soms bent u 
aangewezen op meer hulp en vraagt u een vakantieweek aan bij de 
Zonnebloem of het Rode Kruis.  
Wanneer u hier niet voor in aanmerkingkomt is er: 
hetvakantiebureau.nl. 
Driebergsestraatweg 50,  3941 AG Doorn,  Telefoon: 0343 745 890  
 
Juist voor mensen met een zorgvraag inzake een lichamelijke of 
meervoudige beperking. 
Hier kunt u een papieren vakantiegids aanvragen om op uw gemak 
door te lezen. 
 
Ook kunt u contact opnemen met:  Hydepark in Doorn 
Telefoon: 0343-515 214 
Velen van u kennen dat waarschijnlijk nog als het Roosevelthuis. 
 

 

 

OPROEP  
 

De december feestdagen zijn al voorbij en velen van u hebben 
hopelijk veel mooie kaarten met goede wensen ontvangen. Daarna 
verdwijnen ze helaas vaak in de prullenbak of in het oud papier. 
Wilt u ze bewaren voor uw pastoraatgroep die ze een nieuw leven 
gaan geven. Ook oude verjaardagskaarten zijn van harte welkom. 
 
U kunt kaarten inleveren bij Joke, Hermien, Ineke en Greet. 
Een telefoontje naar ons mag ook, dan komen we ze bij u ophalen. 
Onze telefoonnummers vindt u op pagina 36. 
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In de januari editie van het kerkblad stond: 
 

HOEVEEL WOORDEN KAN JIJ MAKEN VAN HET WOORD 

N I E U W J A A R S D A G 
 
Er zijn drie inzendingen bij de redactie binnengekomen. 
 
De heer Kees van Lenten (Zeevang-Oudendijk) spande de kroon 
met  een lijst op alfabetische volgorde van 715 woorden. 
Dus is daar best wel een tijdje mee bezig geweest zoals hij liet weten. 
Mevrouw Ada van der Roest- van den Broek (P.G.Koggenland) 
leverde een lijst in met 72 zelf gemaakte correcte woorden.  
Van mevrouw Corrie van Ark (Zeevang-Oudendijk) ontving de 
redactie een lijst met 69 correcte bij elkaar gepuzzelde woorden. 
 
De redactie heeft besloten om alle drie de inzenders eerdaags een 
prijs te overhandigen. 
 

Van harte gefeliciteerd 
 

 

 

 

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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TOEKOMST VAN ONZE KERKGEBOUWEN 

AVENHORN EN URSEM 
 
In het Contact van nu ruim een jaar geleden hebben wij u 
geïnformeerd over de eigendom situatie van onze kerkgebouwen in 
Avenhorn (de Groene Toren) en Ursem. Wij hebben daarin gemeld: 
“Het streven van de Kerkenraad is om in 2022 de nieuwe opzet van 
eigendom en beheer van de Kerkgebouwen in Avenhorn en Ursem 
met de leden te bespreken en, na goedkeuring, definitief vorm te 
geven”. Daarom dit stukje over het vervolg.  
De voortgang is weliswaar minder snel verlopen dan gewenst, maar 
heeft zeker niet stil gestaan. Zoals ruim een jaar geleden vermeld is, 
kan onze Kerkgemeenschap de lasten van twee kerkgebouwen niet 
blijven dragen. Daarom zoekt en werkt de Kerkenraad aan een 
oplossing. 
 
Kerkgebouw Avenhorn (De Groene Toren) 
Zoals een jaar geleden gemeld, is Bureau  
Kerkelijk Waardebeheer (KWB) -door ons in 
de arm genomen- in overleg getreden met de  
Stichting ‘De Groene Toren’. 
Het kerkgebouw in Avenhorn is (nog) eigendom 
van de Protestantse Gemeente Koggenland  
(PGK), maar het beheer wordt gevoerd door 
Stichting ‘De Groene Toren’. Het is logisch  
dat bureau KWB in gesprek is gegaan met de  
Stichting of zij bereid is ook eigenaar van het gebouw te worden, 
zodat een situatie ontstaat vergelijkbaar met de succesvolle 
Stichtingen ‘Berkhouter Kerk’ en ‘Vrienden Hensbroeker Kerk’. 
 
Helaas zag Stichting ‘De Groene Toren’ geen kans om het 
Kerkgebouw in eigendom te nemen, maar één van de bestuursleden, 
de heer Jan Bot, wonende achter het Kerkgebouw ‘De Groene 
Toren’, is wel geïnteresseerd om het Kerkgebouw van PGK over te 
nemen met de condities dat het gebouw (voorlopig) beschikbaar blijft 
voor onze Eredienst en geen activiteiten ontplooit zullen worden die 
conflicterend zijn met de waardigheid van het gebouw. Overwegende 
dat dhr. Bot. als buurman, direct toezicht heeft op het gebouw, is hij 
een potentieel geschikte kandidaat voor de Kerkenraad om het 
gesprek mee voort te zetten. KWB heeft inmiddels een akkoord op 
hoofdlijnen met dhr. Jan Bot bereikt en werkt thans aan een concept 
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tekst voor een overeenkomst met een aantal voorbehouden. Deze 
voorbehouden zijn onder andere:  
Goedkeuring van College van Kerkrentmeesters 
Goedkeuring door Kerkenraad, welke gegeven kan worden na het 
horen van de Kerkelijke Gemeente.  
 
Kortom:  
Zodra over alle details overeenstemming bereikt is, zal de 
Kerkenraad met u van gedachten wisselen over de overdracht van 
Kerkgebouw De Groene Toren. Voorlopig hebben wij daarvoor 
gepland om dit te doen aansluitend op de kerkdienst van 19 maart 
a.s. in Avenhorn. 
 
 
Kerkgebouw Ursem 
Hier zijn minder concrete ontwikkelingen te melden in vergelijking tot 
Avenhorn. Wel is, met financiële ondersteuning van de Provincie 
Noord-Holland, TPAHG architectenbureau in de arm genomen die 
thans een studie maakt van de toekomstmogelijkheden van ons 
kerkgebouw te Ursem. TPAHG architecten- www.tpahga.nl-  is 
gespecialiseerd in renovatie van monumentale gebouwen. Thans zijn 
wij in afwachting van hun rapportage en zullen deze met u delen, 
zodra deze bekend is. 
 
Met vriendelijke groet 
Piet Nell, Vz a.i. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tpahga.nl-/
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UW GAVEN WORDEN GEVRAAGD VOOR 
 
 

 

 
 
Zondag 19 maart: ZOA is van noodhulp naar wederopbouw.  
In landen als Irak, Syrië, Oekraïne en inmiddels ook Turkije is hulp 
hard nodig zoals dekens, tenten en degelijke. 
 
 
Zondag 26 maart: Ghana, een beter inkomen voor boerinnen. Met 
het verzamelen en verwerken van kariténoten krijgen de vrouwen 
voor het persen van de olie en het vet uit de noten een inkomen.. 
Deze bomen groeien alleen in Afrika. 
. 
 
Zondag 6 april: Kerk in Actie biedt [ex-]gevangenen, tbs-patienten 
met -en hun families de helpende hand. Zij zien om naar gevangenen 
en hun partners en kinderen maar bieden hen ook een nieuwe kans  
in de maatschappij. 
 
 
Zondag 16 april: Bangladesh, kansen creëren voor jongeren. 
Werkloosheid is hoog onder jongeren omdat hun opleidingen niet 
aansluiten op de arbeidsmarkt. Zij worden nu begeleid in een leer-
werktraject en krijgen ook een training in ondernemersvaardigheden, 
waardoor ze zelf een eigen bedrijf kunnen starten. 
 
 
Zondag 23 april: Moldavië. Vanwege grote armoede en 
werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland  
waardoor veel kinderen en ouderen achterblijven. Kerken proberen er 
te zijn voor deze kwetsbare kinderen en ouderen. Zij kunnen onze 
steun goed gebruiken. 
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Zondag 30 april: Prinsen Maxima Centrum:  
Dit is geen gewoon ziekenhuis , maar een onderzoeksziekenhuis, 
waar alle kinderen met kanker in Nederland  worden behandeld. Dit 
centrum is het grootste kinderkankercentrum van Europa. Om zoveel 
mogelijk kinderen een optimale kwaliteit van leven te geven is onze 
steun hard nodig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Actie Kerkbalans is in volle gang. 

Bij veel van u zijn de antwoordenveloppen voor uw bijdragen al 

opgehaald en de toezeggingen geteld.  

Hartelijk dank voor deze giften. 

 

Toegezegd is er voor 2023 een bedrag van  €. 11.184,83. 
Er is reeds ontvangen een bedrag van  € 6.922,50.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Jacquelina Bajema  
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BLOEMENGROET 

De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn,  
een steuntje in de rug nodig hebben,nieuw in onze gemeente zijn 
gekomen of als felicitatie. Een bloemengroet is een stukje van 
medeleven en verbondenheid.  
 

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 Greet Hoffman-Weijtze of ds. Hans Reedijk. De uiterste 
inleverdatums voor kopij leest u altijd na de colofon aan het eind 
van het CONTACTgedeelte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 dec. de heer Braas werd 80 jaar. 

31 dec. de heer T. Heijboer  

  8 jan.  de heer G. en mevr. A v.d. Roest waren 55 jaar getrouwd. 

  9 jan.  de heer C. Veldhuisen werd 96 jaar. 

15 jan.  de heer H. van Doornum nam afscheid als kerkrentmeester,  

             mevr. A. Huisman-Helmig als dank voor vele jaren kerkwerk, 

             mevr. H. Offringa- Kuiper als dank als preekroosterplanner. 

22 jan.  ds. van Reeuwijk voor zijn verjaardag die zondag. 

29 jan.  ds. H. Reedijk voor zijn verjaardag  

             mevr. H. Kuijper voor een goed herstel na een knieoperatie. 

  5 feb.  de heer Wijnja uit Berkhout  

19 feb.  mevr. B. Conijn na het overlijden van haar moeder. 

19 feb.  de heer P. Ootjers voor zijn 80ste verjaardag. 
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ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN GAAN NAAR  

DE JARIGEN!  Zij allen zijn 70+  tot 100 jaar! 

 
MAART  
  6 mrt. Mw. G. Meerveld-Bultena, R.Visserstr. 5, 1647AK Berkhout  
  6 mrt. Mw. R.Knopper-Schekkerman, Bobeldijk 2,1647CD Berkhout  
  7 mrt. Dhr. J.C. Huisman, Gouwkamp 14, 1647BP Berkhout  
  9 mrt. Mw. C.H.Bregman-Spaans, Berkenlaan 5,1647 AV Berkhout  
20 mrt. Mw. A.J.Nell-Eindhoven, Uitgang 1B,1645 RA Ursem 
23 mrt. Mw. T.G.Groot-Oudt  
23 mrt. Mw. G.J.Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstr. 58, 164LR Spierdijk  
26 mrt. Dhr. J.Jacobs, Veldbeemd 12, 1648 ED De Goorn  

APRIL  

  2 apr. Mw. B.H.Scheringa-Tromp, West 13, 1633 JA Avenhorn  
  3 apr. Mw. T.Smid-van Soest, J. Bakkerstr.14, 1648KN De Goorn  
  7 apr. Dhr. P.C.Nell, Uitgang 1B, 1645 RA Ursem  
  9 apr. Mw. G.N.Muntjewerff, Grosthuizen 66,1633EN Grosthuizen  
10 apr. Mw .G.A.Klaij-Waard, Westeinde 249, 1647, Berkhout  
11 apr. Mw. T.Hoeksma-Lebbing, T.v.d.Meerstr. 35A,1634EE  
                                                                                        Scharwoude   
16 mrt. Mw.  A.Lakeman-Groot, Slimtocht 4, 1647 BS Berkhout 
26 apr. Dhr. H. Klos, T.v.d.Meerstr. 27A 1634 EE Scharwoude 100 jr 
  

 
 
JUBILEA  
 
63 jaar getrouwd op 2 maart   

De heer en mevrouw J. Hilberts-Timmer, 

 T.v.d.Meerstraat 11A,  1634 EE Scharwoude 

 

55 jaar getrouwd op 14 maart 

De heer en mevrouw A.J. Schouten-Blank 

Drecht 32,  1633 HX Ursem 

 
40 jaar getrouwd op 14 april 

De heer en mevrouw J. Vet-Boon 

De Leet 14, 1645 VK  Ursem 
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ALS DE LIEFDE MAAR BLIJFT WINNEN 

 
Zolang de Oostenwind blijft waaien 
zullen bladeren blijven vallen 
Zolang de boer zal blijven zaaien 
zal de molen blijven draaien 
Zolang de zon zal blijven schijnen 
komen bloemen uit de knop 
En als de kippen blijven leggen 
komen kuikens uit de dop 
 
 
Zolang het vuur zal blijven branden 
schieten vonken naar de sterren 
Zolang de zee rolt op de stranden 
en er werk komt uit de handen 
Zolang de kinderen blijven zingen 
en alles gaat zoals het moet 
En als liefde maar blijft winnen 
komt het allemaal wel goed 
 
 
Zolang de lente maar blijft komen 
en dan de zomer, en dan de herfst 
En als de winter maar blijft dromen 
van nieuwe bladeren aan de bomen 
Zolang de maan gewoon blijft zorgen 
voor 't zilveren licht en eb en vloed 
En als die liefde maar blijft winnen 
komt het allemaal wel goed 
 
 
Stephanie Struijk 
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

 
LENTE  
 
Wie merkt er nu niet dat de lente er aan komt?  Wie voelt er nu geen  
lentekriebels in z’n lijf als er een vogel op de kale boomtakken zingt? 
Heb je de vogels al zien slepen met takjes om een nestje te bouwen? 
Bedenk dan dat die zangvogel niet zomaar naar jou wordt gestuurd. 
Mijn handen gaan deze periode spontaan jeuken en krijgen van die 
tintelingen van ‘wij willen de tuin in en wroeten in de aarde.’ 
In het West-Fries dialect gezegd: ‘Lente, ‘k wor d’r onwois bloid van.’ 
 
Wie je ook bent, of je jong, oud, arm of rijk, blank of gekleurd bent, 
Christen en ook niet-Christenen, we verblijden ons bijna allemaal 
over de ontwakende lente. Dat kan haast ook niet anders! Waarom 
niet? Omdat er nog iets meer verborgen ligt in het ‘verschijnsel’ dat 
wij ‘lente’ noemen. Ik ben eigenlijk nog nooit iemand tegengekomen 
die zei: Lente, jakkes! 
 

Is het niet zo dat wij zoveel over allerlei dingen praten en nadenken 
maar zo weinig genieten van datgene wat God doet in de natuur? Het 
is namelijk niet zo dat de natuur inslaapt (winter) en weer ontwaakt 
(lente). Alles wat sommigen zo plechtig ‘de natuur’ noemen is niets uit 
zichzelf en kan niets uit zichzelf. In de natuur én in haar majestueuze 
overgangen is niets dat niet door een Hogere hand is bewerkt.  
 

Hoewel de Bijbel de ‘lente’ niet als afzonderlijke schakering tussen 
winter en zomer inschuift, kent zij zeker de lentegedachte en het feit 
van de lente. Aan dit lenteschoon kwam Israël toe met het “feest van 
de eerstelingen”. Het koren was gerijpt door de zorg van God. God 
gaf en geeft de wasdom. God liet en laat het regenen en Hij liet en 
laat de zon schijnen. “Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij 
geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk”. Psalm 104 
vers 30 en “Waar de vogeltjes nestelen” vers 17. 
Want zo staat het wel in de Bijbel. 
Nu komen de geweldige lentemaanden. Een vernieuwde blik op de 
aarde. Eerst dorheid en doodsheid. Nu frisheid en nieuw leven. En 
daar mogen wij met elkaar, met eerbied hebbende voor de natuur, 
volop van genieten. 
 

Greet Hoffman-Weijtze 
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 
 
EEN NIEUW BEGIN 

 
De mooiste tijd van het jaar,  
Deze zin gebruiken veel mensen rond de decembermaand, 
Maar voor mij is het, ‘het gevoel ‘in deze periode. 
De dagen worden weer langer, de vogels beginnen weer meer te 
zingen. 
Vrolijk word ik als ik naar mijn werk loop en overal  de krokussen en 
sneeuwklokjes zie staan te schijnen in het zonnetje. 
 
Mijn vensterbank staat vol met potjes, waar de zaadjes voor de 
moestuin al staan te ontkiemen voor ze de tuin in mogen. Iedere dag 
staan we kijken wat er naar  boven “piept” 
Het voelt echt als een nieuw begin! 
 
Dat heb ik ook met het paasfeest, 
Het feest waar ik vrolijk en blij van word, het nieuwe begin voor ons. 
Het samen vieren, mooie liederen met elkaar zingen en het verhaal te 
mogen horen. En dan na de dienst de natuur in te gaan en genieten 
van het lente seizoen. 
 
De mooiste tijd van het jaar !!   

 
Petra la Grouw-Heij 
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Het Gloria van 
 
Zoals het gezongen wordt door  

de Benedictinessen te Oosterhout 

 
 
 
 
 
 
De hulp komt mij van de Heer, 

die gemaakt heeft hemel en aarde. 

Ik hef op naar de bergen mijn ogen, 

vanwaar zal mij komen de hulp? 

De hulp komt mij de van Heer, 

die gemaakt heeft hemel en aarde. 

Hij laat niet wankelen uw voet, 

niet sluimeren zal uw behoeder. 

Zie, niet sluimert, niet slaapt, 

de behoeder van Israël. 

De Heer, hij is uw behoeder, 

de Heer is schaduw voor u aan uw rechterzijde. 

Bij dag zal u de zon niet steken, 

noch de maan in de nacht. 

De Heer zal u behoeden voor alle kwaad, 

behoeden wil Hij uw ziel. 

Hij behoedt uw uitgaan en ingaan, 

van thans tot in eeuwigheid. 

Eer zij de heerlijkheid Gods, 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

Zo was het in den beginne, 

zo zij het thans en voor immer, 

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

De hulp komt mij van de Heer, 

die gemaakt heeft hemel en aarde. 
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Pasen: het feest van licht 
 
Met Pasen herdenken we de wederopstanding van Jezus. Er wordt  
stilgestaan bij het licht dat de duisternis doorbreekt. Daarom is Pasen 
het feest van het licht. In veel kerken is het licht van een kaars dan 
ook een belangrijk symbool tijdens de Paasviering. De paaskaars 
vertelt dat het nooit zo donker kan worden, of er zal licht zijn. Pasen 
is een feest van hoop. In de kerkelijke traditie wordt het Licht, als 
teken voor Christus, de kerk binnengehaald. Met name nieuw licht is 
belangrijk. Door de Paaskaars te ontsteken komt er als het ware licht 
in de duisternis. Ook niet-gelovigen associëren Pasen met licht. Na 
de donkere wintermaanden breekt de lente aan en laat de zon zich 
weer vaker en langer zien. 
 

 
Opstanding 

 
Opstanding is een groot woord, 
ik probeer het kleiner te zeggen; 

Opstanding is wakker worden 
en de lijsters preken van de daken. 

 
Opstanding is een berm vol bloemen, 

een poldersloot die leeft, 
beter geen vogel in de hand 

maar tien in de lucht. 
 
Opstanding is licht            Opstanding is een wonder, 
dat terugkeert naar de zon,         Een verwondering, 
regen en wolken,            Je wrijft je ogen uit, 
goede woorden uit mijn mond.        Het is klaarlichte nacht. 
 

Opstanding is een schaterlach van licht, 
de hoeken van je mond krullen om, 

je ogen gaan open en dicht 
van zoveel licht 

na zoveel waarom. 
 
 
Bronvermelding: Wij hebben de zon 
van Jaap Zijlstra. 
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Jeugd van Nu Nieuws       De koning en de zaadjes  
 
In een land hier ver vandaan heerste eens een koning. Het was een 
goede en wijze koning, die zijn land met liefde regeerde. In een 
dorpje in dat land woonde Hans. Hij leefde samen met zijn moeder in 
een klein huisje. Zijn vader leefde niet meer, maar Hans was al groot 
genoeg om te werken en samen hadden ze het goed. 
 
Op een dag kreeg Hans een brief. Zijn naam stond met gouden 
krulletters geschreven op de grote witte envelop. Het was een brief 
van de koning. Hij was al oud en het werd tijd voor een nieuwe 
koning. De koning had geen kinderen, geen prins of prinses die hem 
kon opvolgen. Hij zou iemand uit het land moeten kiezen. Daarvoor 
had hij een opdracht bedacht. Alle jonge mannen en vrouwen 
moesten naar het paleis komen. Wie de opdracht het beste uitvoerde, 
werd de nieuwe koning of koningin. 
 
Verbaasd keek Hans naar de brief. Kon hij de nieuwe koning 
worden? Hij was maar een gewone jongen! Zijn moeder zei dat hij 
toch maar naar het paleis moest gaan. De koning was een wijs man. 
Hij had er vast goed over nagedacht en hem niet zomaar uitgenodigd. 
Hans was niet de enige die zo'n mooie brief had gekregen.  
 
Honderden jongens en meisjes kwamen naar het paleis. In een grote 
zaal werden ze ontvangen door de koning. Iedereen kreeg een klein 
bruin papieren zakje. "In dit zakje zitten zaadjes," vertelde de koning. 
"Plant ze in een pot met grond. Geef ze water en verzorg ze. Kom 
over een jaar terug naar het paleis met de pot. Dan zal ik mijn 
opvolger kiezen." 
 
Hans liet het zakje zien aan zijn moeder: "Ik snap er niks van! Hij 
zoekt toch een nieuwe koning? Geen tuinman!" Zijn moeder 
glimlachte: "Misschien moet je het toch maar gewoon doen. Je weet 
maar nooit wat eruit komt." Ze gaf Hans een lege bloempot. Hij vulde 
die met grond, strooide de zaadjes in de grond en gaf het een beetje 
water. Dagen gingen voorbij. Iedere dag keek Hans in de pot. Hij 
zorgde dat de grond nooit uitdroogde. Maar er groeide niets. Weken 
gingen voorbij. Buiten op straat hoorde hij de anderen praten: "Bij mij 
komen er al plantjes uit, bij jou ook?" In de pot van Hans gebeurde 
nog steeds niets. Maanden gingen voorbij. Hans zorgde goed voor 
zijn pot met zaadjes.  
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Hij hoorde anderen opscheppen hoe 
groot hun plant al was. Ze zeiden dat  
de eerste bloemen al bloeiden.  
Thuis keek Hans in zijn eigen pot.  
Er groeide nog steeds niets. 
 
Een jaar ging voorbij. De dag kwam dat iedereen terug moest naar 
het paleis om zijn pot te laten zien aan de koning. Hans was 
verdrietig. In zijn pot groeide niets. Hij wilde niet naar het paleis. Zijn 
opdracht was mislukt. Wat zou de koning wel niet denken? Maar zijn 
moeder zei dat hij toch maar moest gaan. Hij kon er toch niks aan 
doen dat er niks uit zijn zaadjes was gegroeid? Hij had er goed zijn 
best voor gedaan.  
 
Hans ging. In de grote zaal stonden de jongens en meisjes in een 
lange rij langs de muur, met hun plant voor zich. Hans zag planten 
met gekleurde bloemen. Hij zag planten met vruchten. Hij zag planten 
met glimmende bladeren. Verlegen ging hij met zijn pot in een hoekje 
staan. Hij keek naar de grond. 
De koning kwam binnen. Het werd doodstil in de zaal. Langzaam liep 
de koning langs alle planten en bekeek ze aandachtig. Bij Hans bleef 
hij staan. Hij tilde de pot zonder plant op. "Deze jongen wordt de 
nieuwe koning!" 
Verbaasd keek Hans op. Dit moest een vergissing zijn. "Maar de 
opdracht dan? Ik heb helemaal geen plant!"  
 
De koning glimlachte en knikte: "Precies. En daarom wordt jij de 
nieuwe koning. De zaadjes die ik aan jullie heb gegeven, waren 
gekookt. Daar kon helemaal niets uit groeien. Al die anderen hebben 
zelf andere zaadjes geplant, omdat ze iets wilden laten zien. Jij bent 
de enige die eerlijk is geweest. En je had de moed om met je lege pot 
hierheen te komen. Eerlijkheid en moed: dat zijn goede 
eigenschappen voor een koning." 
Zo werd Hans, een hele gewone jongen, koning van het land. Hij 
regeerde het land vele jaren en was net zo geliefd bij de mensen als 
de oude koning.  
 
 
Eerlijkheid duurt  soms het langst, ook in ons eigen leven. 
©Babboes, 2019 (bewerking)  
Bron onbekend. Vermoedelijk een volksverhaal. 
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De week voor Pasen 
 
Wat is er dan voor Pasen? Nou best een sombere tijd. We herdenken 
dan hoe het met Jezus gegaan is. Eerst werd hij nog met veel gejuich 
ontvangen; Palmpasen! Hosanna! Maar daarna riepen dezelfde 
mensen; Aan het kruis met hem! En zo is hij gestorven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASEN 
 
De nieuwe morgen komt eraan!  Straks is het Pasen; groot feest! 
Weg zijn alle zorgen! Het licht is er weer, de vogels, de bloemen, en 
dat gaan we vieren; de nieuwe morgen.  
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DOORSTREEP PUZZEL 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Als alle woorden die hier boven staan doorgestreept zijn in het 

puzzelblok blijft er als oplossing 

 

………………………………………….. 
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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      072-50 21 805 

 

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 
 
 

- HOUD CONTACT MET UW KERK – 
MIJN (ONZE) PERSOONSGEGEVENS ZIJN VERANDERD 

Wanneer er wijzigingen zijn in: Naam, Nieuw adres, Wij kregen een 
zoon /dochter, Wij trouwden, Onze zoon/dochter vertrok uit de 
gemeente, Mijn vader, moeder, echtgenoot, huisgenoot is overleden, 
laat het ons graag weten. 
 

“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 
 

MAART –  APRIL 2023 
 

 

 
 
 

Protestantse Gemeente  
Zeevang en Oudendijk 
www.pknzo.nl 

 

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

 
 
 

 
  

Het thema voor de  editie MEI – JUNI 2023 

 
 

 
                   HERBOREN 

 
 

 
 
De redactie nodigt iedereen uit om hieraan een bijdrage te leveren. 
Schrijft u mee in uw kerkblad? Want wie schrijft, blijft. 

 
 

           DURF TE schrijven 

 
 
 

 
 

Kopij inleveren kan tot en met 15 APRIL 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  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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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. 
 
11  december    Mevrouw R. Zomer-van Klaveren in De Goorn 
25  december   De heer Platteeuw in Oosthuizen 
22  januari    Mevrouw Haan in Oosthuizen 
29  januari     Mevrouw van den Akker in Oudendijk 
  5  februari     De heer G. De Boer in Oosthuizen  
12  februari    Mevrouw Jonker in Oudendijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERHUISD 
 
De heer H. Burggraaf is verhuisd van: De Wijzend 43, 

1474 PC OOSTHUIZEN naar: 

 Middelie 66 a, 1472 GS MIDDELIE  

  
 
Mevr. N.M. Claij-Willig  is verhuisd van:  Oud-Raeffeldamweg 3, 
1477EG HOBREDE  naar:  
Magnoliastraat 13, 1441 DV PURMEREND 
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VERJAARDAGEN       Maart en April 2023 

80 jaar of ouder worden  

  8 maart   mevrouw R. Hooijberg – Klomp, Hobrede 36,  
                                                                     1477EJ   Hobrede, 87 jaar 
 
10 maart   de heer H. S. Geuze, Warder 66, 1473PD  Warder, 80 jaar 
 
17 maart   mevrouw T.K. van Schalkwijk – Koelemeij, Beets 125,  
                                                                            1475JJ Beets, 82 jaar 
 
21 maart   mevrouw J. de Haan – Klaver, Warderweg 3,  
                                                                1474MA  Oosthuizen, 92 jaar 
 
22 maart   de heer S. van Schalkwijk, Beets 125, 1475JJ  Beets, 84 jr 
 

Wij wensen u nog vele gezegende jaren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 jaar gehuwd: 
 

11 april   de heer A.D. Maijer en mevrouw G. Maijer – Dekker, 

Beets 104 , 1475JH  Beets. 
 

Wij wensen u nog vele gezegende jaren en onze 

hartelijke gelukwensen. 
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     Wil er iemand mijn Messias zijn? 
 
 

Ik ben op zoek naar een Messias:  

man of vrouw heeft geen belang 

Die mijn ziel wat heil kan geven,  

want dat zoekt mijn ziel al lang. 

 

Ik ben op zoek naar een Verlosser;  

zo ééntje die er zin in heeft 

Hij hoeft niet voor mij te sterven,  

als hij mijn zonden maar vergeeft 

 

Wil er iemand mijn Messias zijn? 

Ik ben op zoek naar een Messias,  

die nog door niemand werd misbruikt 

Geen roetsjbaan naar atoomconflicten; 

geen Heiland die naar olie ruikt  

Eén waar geen enkele president ooit op gezworen heeft 

Een Messias die nog fris zit, één waar geen bloed aan kleeft 

 

Wil er iemand... 

Ik zoek een profeet: op hoge hakken of besnord. 

Ik zoek een God vol van genade  

zo één die meelacht als er gelachen wordt 

wiens kerken niet in glamour baden. 

 

Wil er iemand mijn... 

Op korte of iets langere termijn 

Wil er iemand mijn Messias zijn? 

 

   

 

 Bron: https://muzikum.eu/nl/bart-peeters/messias-songtekst 
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Misschien zou je het jezelf gemakkelijker maken 

als je je de mensen 

terug kon denken als kinderen 

dat om die  

eens een moeder wakker heeft gelegen 

dat een vader trots als een pauw  

met ze ging wandelen 

dat ze een vingertje knelden  

tussen de deur  

en huilden om een bloedende knie 

en dat ze eens in de  

eerste klas hebben gezeten 

een veel te groot potlood  

in het knuistje. 

 

Gedicht T. Riemersma 

 

inbreng van Willie Imthorn 

 

 
Een Amisch gezegde 
 
Een negatieve houding is als een lekke band, je komt er niet ver mee 

zolang je hem niet verwisselt. 
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HANDVEST  VAN COMPASSIE             DURF TE schrijven 

 
In 2009  werd door een aantal theologen uit de hele wereld, op 

initiatief van Karen Armstrong uit Engeland, het Charter for 

Compassion gelanceerd, bedoeld als oproep aan de hele wereld om 

de aloude regel te eerbiedigen:” wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe 

dat ook een ander niet.” Door Jezus, zoals ook al in het Jodendom, is 

de regel eigenlijk omgedraaid naar een positief verzoek: Behandel 

anderen zoals je zou willen dat anderen jou behandelen. (Zie Matteüs 

7:12) Compassie is dus con-passie, meeleven, meevoelen met de 

ander.  

Het Handvest luidt als volgt: 

HANDVEST  VAN COMPASSIE 

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle 
religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt 
daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen 
zoals wijzelf behandeld willen worden . 

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor 
het verzachten van het leed van onze medeschepselen , om terug te 
treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het 
voetlicht te plaatsen en om recht te doen aan de onschendbare 
heiligheid van ieder mens en een ieder zonder enige uitzondering te 
behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect. 

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in 
het privé-leven voor te waken leed te veroorzaken. Door gewelddadig 
te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te 
verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te 
ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over 
anderen zelfs over onze vijanden doen we de menselijkheid die wij 
allen met elkaar delen geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn 
geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat 
sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale 
menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt. 
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Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om: 

*compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en 

van religie 

*terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van 

geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele 

legitimiteit heeft. 

*garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle 

informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan 

jongeren. 

*positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te 

stimuleren 

*bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed 

van alle mensen, ook van hen die wij als vijanden zien. 

*compassie is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke 

economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft 

met elkaar.  

Bijdrage van Lydeke Vroom 
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Geachte gemeenteleden, 

Op 9 oktober vorig jaar heb ik in de 
kerkdienst flyers uitgedeeld inzake het maken van een nieuw 
jaarprogramma. Ik vroeg toen aan u om met de Kerkenraad mee te 
denken over welke activiteit leuk, ondernemend of inspirerend voor 
ons allen zou kunnen zijn en dit vervolgens op te schrijven op de 
flyer. 
 
U heeft hier goed aan meegewerkt. En wij willen u vragen ons verder 
te helpen door een toelichting te schrijven bij uw voorgestelde 
activiteit. Wellicht kunt u ook de rol van contactpersoon voor deze 
bezigheid vervullen. 
 
Voor het aanleveren van kopij kunt u mij mailen of aan mij geven in 
de kerk of bij mij thuis. 
 
Hieronder leest u wat er zoal is ingevuld door gemeenteleden.. 

 
Activiteiten nieuw jaarprogramma: 

voorgesteld door de kerkelijke gemeenteleden van de 
Prot. Gem. Zeevang- Oudendijk  en Koggenland. 

 
Creatief: 
 kaarten maken voor Pasen, Kerst, Verjaardag, Beterschap wensen 
 
Diakonale : 
die door ieder gemeentelid uitgevoerd - meegedaan- kan worden 
 
Eten:  
Barbecue traditie in ere houden 
Nieuwjaarslunch in ere houden 
Lunch of Diner Café 
Uit eten gaan Cantorij PGZO en PGKOG 
 
Filmavond: 
met nabespreking 
zonder nabespreking 
Filmavonden die inspirerend werken 
 
Gemeenteavond 
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Gesprekgroep: 
 Bijbelgespreksgroep -eventueel met lunch - 
Gespreksgroep: Divers 
 
Koffieochtend: 
voor gemeenteleden die er tijdens de dienst niet zijn. Bij voorkeur in  
december of anders een andere maand. 
 
Museumbezoek: met rondleiding 
 
Reizen: 
Reis met een bus 
Reisje naar Duitsland 
Reisje naar Israel 
Gezamenlijk uitje 
 
Samen kerk samen sterk 
Samen staan we sterk: PGZO en PGKOG 
Schildersclub PG Zeevang en Koggenland laten voortbestaan 
Spelletjes middag waar iedereen aan mee kan doen 
 
Strandwandeling 
 
Vaartocht 
 
Viering: 
die in het teken van de muziek staat; met heel veel bekende liederen  
die we kunnen zingen 
Muzikale medewerking van instrumentalisten in een kerkdienst 
 
Zingen 
Zingen blijven 
Meer bekende liederen  
Meer oudere liederen  
Oude liederen van Johannes de Heer 
Taizé zangdienst 
Zangdiensten met verzoeknummers: vaker in het jaar en dan 
doordeweeks van 20.00 uur - 22.00 uur 
 
 
Hartelijke Groet,  Loes Wijers-Rijken  Ouderling 
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Voor alle keren 

dat we iemand uitsluiten, 
buiten onze kring plaatsen, 

vragen wij: 
doe ons opnieuw beginnen, 
geef ons een nieuwe kans, 

God. 
 
 

Voor alle keren 
dat onze woorden onherbergzaam zijn, 

hard, minachtend en veroordelend, 
vragen wij: 

geef ons een nieuwe kans, 
God. 

 
 

Voor alle keren 
dat de vreemdeling in ons midden 

gewond wordt door muren 
van wantrouwen en vooroordelen, 

vragen wij: 
doe ons opnieuw beginnen, 

God. 
 
 

Gij, groter dan ons hart, 
geef ons een nieuwe ruimte. 

Vernieuw ons hart. 
doe ons opengaan voor elkaar 

in uw naam. 
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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 
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Collecte rooster MAART EN APRIL 

05 maart  Diaconie:  40dagentijdcollecte: Palestina 
samen bijbellezen opent deuren. Palestijnse christenen vormen een 
kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2% van de 
bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende 
organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel 
bij bijbelstudie als bij diaconaat werk. Gemeenteleden krijgen meer 
bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen 
leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen 
en zoeken naar oplossingen. 
  Kerkvoogdij: instandhouding van de eredienst 
 
12-03  Diaconie - Indonesië: Een betere toekomst voor   
           straatkinderen 
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De 
organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op 
en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op 
straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse 
wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt 
daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen 
zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan 
  Kerkvoogdij: instandhouding van de eredienst 
 
02-04  Diaconie: Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 
buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet 
de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra 
van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare 
kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken 
en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht 
voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoor-
zieningen zoals een douche. 
  Kerkvoogdij: instandhouding van de eredienst 
 
09-04   Diaconie: Libanon: Kansen voor jongeren in  
          achterstandswijk 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 
problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werk-
loosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er 
wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt 
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het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit 
centrum geeft jongeren en psychosociale hulp en helpt hen om hun 
trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbege-leiding 
en kunnen er een vaktraining volgen. 
  Kerkvoogdij: instandhouding van de eredienst 
 
16-04 Diaconie: hospic ‘Thuis van Leeghwater’, Middenbeemster 
De diaconale collecte is voor de hospice `Thuis van Leeghwater` in 
de Middenbeemster. Het is een warm thuis voor iedereen die zorg 
nodig heeft in de laatste levensfase ongeacht woonplaats, achter-
grond of levensovertuiging. Het hospice is afhankelijk van giften en 
vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u kijken op de website of 
contact opnemen met de diaconie. 
  Kerkvoogdij: instandhouding van de eredienst 
 
23-04  Diaconie: Kinderen in de knel 
Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht. Ze leven op straat, 
achter een naaimachine in een donker kledingatelier of in angst voor 
geweld. Voor veel te veel kinderen is het leven geen feest. Hun jonge 
leventje wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid of 
verwaarlozing. Zij verdienen onze bijzondere aandacht en steun. 
  Kerkvoogdij: instandhouding van de eredienst 
 
30-04   Diaconie: Oekraïne 
Oekraïne: kerk voor de samenleving, door de jarenlange econo-
mische crisis, hadden al 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 en slachtoffers van de oorlog. Partnerorganisatie 
UEP steunt lokale kerken. 
  Kerkvoogdij: instandhouding van de eredienst 
 

 
van uw Diakenen,  
Ted Landaal 
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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: walvis@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:walvis@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                 tel. 06-10138886 
Ted Landaal (secretaris)    
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       

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


56 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 Ursem                Berkhout 

 Avenhorn                       Kwadijk 
   
 
              

 
 
 
 

   

 

 

 

 
            Oosthuizen                  Oudendijk 

   
            Beets 

   

   

 

 
Kerkblad van 

 

                                              /        Protestantse Gemeente 

                                                            Zeevang en Oudendijk 

 


