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Bontigheid
Wie door de weilanden van de polders fietst,
langs de waddendijk met de wind in de rug,
of langs de vloedlijn wandelt, ziet talrijke
vogels. In de bermen bloeien planten wild
door elkaar, en wie afstapt, ziet en hoort al
gauw van alles zoemen, fladderen en
vlinderen. De natuur is vol overdaad. Niet
éen soort walvis, maar wel negentig.
Zesenzeventig met tanden en veertien met
baleinen, om maar één verschil te noemen.
Die rijkdom van de natuur zegt ook iets over
de Schepper die we daarachter, of daarin,
kunnen vermoeden. God houdt blijkbaar van
variatie. Zoals een bekend kinderliedje zingt
“Jezus houdt van alle kleine kinderen”- en
dat zal voor God dan ook wel gelden - ,
maar dan niet omdat ze allemaal hetzelfde
zijn. Maar juist omdat ieder kind uniek en
een beetje anders is. God kiest voor het
verschil en heeft een voorkeur voor
diversiteit boven uniformiteit.
Mooi komt dat tot uitdrukking in het gedicht
Gevlekte pracht van Gerard Manley
Hopkins. Deze Engelse priester-dichter
leefde van 1844 tot 1889 en kreeg pas
erkenning voor zijn werk in de twintigste
eeuw, toen de poëzie een nieuw register
aansloeg; kort gezegd: minder rijm en meer
ritme
Zoals ook terug te lezen is in het gedicht
van Hopkins hiernaast.
Het eerste dat me opvalt zijn de rode
kringeltjes die onder bepaalde woorden
verschijnen:
zij geven aan dat mijn tekstverwerker deze
begrippen niet kent en min of meer fout
rekent:
Bontigheid-vonkgepoft-siergekaveld.
Hoewel de vertaler in zijn keuzes om de
sfeer van het gedicht over te brengen deze
woorden zelf bedacht heeft, zien we meteen
voor ons wat hij bedoelt. Maar wat hij niet
zomaar kan uitdrukken in de woorden die
voorhanden zijn. De rijkdom van de wereld
is blijkbaar groter dan onze woordenschat.
Dus zoekt de dichter naar nieuwe woorden
en naar ongebruikelijke combinaties. Zoals
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hij het licht van de herfst beschrijft met de
kleur die een vers gepofte kastanje
aanneemt. Of de verschillende kavels ziet,
die het landschap het aanzien geven van
een sierlijke en kleurrijke lappendeken.
Alle ademt hier verscheidenheid. Omdat de
Schepper zelf het verschil maakt. Daar
begint en eindigt alles mee
Glorie zij God/Hij zij geloofd
Want het is voor Hopkins overduidelijk dat
de pracht van de wereld te danken is aan
de Schepper die houdt van bontigheid. De
wereld is altijd veel rijker dan ons
wereldbeeld.
Dan zijn er nog die drie kernachtige
Gevlekte pracht
Glorie zij God voor bontigheid,
voor hemelen, marmerend als koeienhuid;
voor bloemsproetjes, uitgestippeld op vlugge
forellen;
vers vonkgepoft kastanje-herfstlicht; vinkvlerk; wijd
landschap siergekaveld: eg-ploeg-braak geruit;
en alle beroepen, hun gerei, tuig, toestellen.
Ieder net ander, zeldzaam, eigenaardig ding;
alles wat grillig uitschift (en wie weet hoe uit?)
in snel, sloom; zoet, zuur; hel, gedoofd
Hij vadert voort boven verandering:
Hij zij geloofd.
Gerard Manley Hopkins
Vertaling Leo Vroman

woorden aan het eind
Vadert Hij voort.
Daar klinkt iets in door van voorvaders en
oermoeders. We komen ergens vandaan en
gaan ergens naar toe. En bij alle
verandering die bij de wereld en bij ons
leven hoort, is er Eén, die blijft boven
verandering. Niet omdat God niet van
verandering houdt, dat doet Hij juist wel.
Maar omdat Hij de wereld vasthoudt.
Voortvarend
Ds. Evert van Leersum

Texel

vermeld dit dan ook. U ontvangt een week voor

Stichting Hulp Oost-Europa Texel
Heel blij zijn wij, dat we nu genoeg geld bij elkaar
hebben, voor een nieuwe pomp voor de bron in
Vaslui. Bedankt voor uw hulp en medeleven met
deze mensen in nood. Er is nog veel werk aan de
winkel en dat wordt met vereende krachten
aangepakt, zover dat nu mogelijk is. Wel is het
noodzakelijk dat er deze winter voedselhulp komt,
nu de hele oogst deze zomer verloren is gegaan
en er dus geen wintervooraad aangelegd kon
worden.
De vrijwilligers van de stichting Hulp Oost- Europa
Texel zijn bezig met het klaarmaken van
hulpgoederen voor een ander project in Roemenië,
zodat eind van deze maand een transport kan
vertrekken vanaf Texel. Buiten de kleding,
schoenen, dekens en beddengoed is er ook een
grote behoefte aan voedsel. Hiervoor kunt u bij de
Snuffelmarkt op de nieuwe locatie op Maricoweg
nummer 5, buiten de hulpgoederen, ook blikken
voedsel inleveren.
De Snuffelmarkt is open op maandag, dinsdag en
donderdag van 10.00uur tot 16.30uur.
Ook een financiële bijdrage voor voedsel en
transport is van harte welkom op NL18 RABO
03625 21 905 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa
Texel ( met ANBI goedkeuring )
Met een vriendelijke groet van alle vrijwilligers.

Oecumenische ontmoetingsdag
Duurzaamheid: De nieuwe tweedeling
Vrijdag 4 november 2022 11.00 tot 15.00 uur
(inloop 10.30 uur) Taborkerk
Maasstraat 2, 1442 RV te PURMEREND
Kiezen voor duurzaamheid lijkt een logische
keuze. Volgens wetenschappers is het ‘vijf over
twaalf’ om te zorgen dat het klimaat zodanig
verandert dat het de mensheid bedreigt. Tegelijkertijd
zien we ook dat verduurzaming de tegenstelling
tussen rijk en arm, stad en platteland, burgers en
overheid vergroot. De emoties thuis, op het dorp en
in de wijk kunnen soms hoog oplopen. Waar staat u
en wat is het christelijk geluid?
Op verhaal komen over Duurzaamheid
Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd om met
elkaar in gesprek te gaan over de lastige keuzes
rond duurzaamheid en over de rol die we als
kerken/oecumenische beweging daarin te spelen
(kunnen) hebben. Deze dag wordt geleid door
Jacobine Gelderloos en Hette Domburg. Beiden
hebben veel ervaring met het contextueel bijbellezen.
Aanmelden kan tot dinsdag 29 oktober 2022 via het
contactformulier of door te mailen naar
info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v.
Ontmoetingsdag. Als u met meerdere mensen komt,

bijeenkomst een bevestiging.

Gezamenlijke bijeenkomst kerkenraden
PKN-Texel
Op maandag 31 oktober vanaf 17.30 uur houden we
een ontmoetingsbijeenkomst voor alle ambtsdragers
van de protestantse gemeentes op Texel. Deze
bijeenkomst vindt plaats in De Hoeksteen te Den
Hoorn.
Het thema is: Wie we zijn en wat we willen worden.
We verkennen hoe we tegen elkaar aankijken? Hoe
we omgaan met verschillen? En welke stappen we
kunnen zetten?
Namens de kerkenraden, E. van Leersum
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Doopsgezinde Gemeente Texel
Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850
Secretaris: P.M. Bakker-Halfweeg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81
e-mail: info@dgtexel.doopsgezind.nl
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg
Kamer van Koophandel 76034771

Agenda
4 oktober 14.30 uur Oudere Zusterkring
5 oktober 10.00 uur Bijbelleesuur
6 oktober 19.30 uur Broederkring
9 oktober 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
11 oktober 14.00 uur Studio Tom Poes
11 oktober 20.00 uur Doperszaaigoed
12 oktober 10.00 uur Bijbelleesuur
13 oktober 13.30 uur Rembrandtkring
13 oktober 20.00 uur Ledencommissie
16 oktober 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
19 oktober 10.00 uur Bijbelleesuur
20 oktober 15.00 uur Ledenvergadering
23 oktober 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
26 oktober 10.00 uur Bijbelleesuur
26 oktober 14.00 uur Zusterkring
27 oktober 20.00 uur Kerkenraad
30 oktober 10.00 uur Dienst. Zr. Hilda Wouwenaar
1 november 14.30 uur Oudere zusterkring
2 november 10.00 uur Bijbelleesuur
3 november 20.00 uur Broederkring
6 november 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille

Kerkbloemen
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen
krijgen, dan kunt u contact opnemen met br. Jaap
Zuidewind, tel. 312360.

Vooruitblik door Hans Marseille
Vredesplaats
In de maand augustus hing ik voor het gezamenlijke
kerkenwerk op Texel de blauwe zomervlag uit.
Emma Rienstra heeft de vlag ontworpen en in alle
dorpen van Texel hing haar vlag bij de verschillende
kerken. Sommige kerken schaften voor honderden
euro’s banieren aan, maar wij kozen voor een
standaard gevelvlag van een paar tientjes. Omdat ik
dichtbij woon is het voor mij een kleine moeite deze
vlag uit te hangen. Staande op een trap, steek je de
vlaggenstok met gemak in de houder.
Echter, op een zondagavond vergat ik de vlag binnen
te halen. En meteen werd die nacht de vlag, de
houten vlaggenstok én de muurhouder van de
kosterswoning gescheurd. Weg zomervlag, weg
vlaggenstok. Alleen een paar stukjes van vernielde
plastic muurhouder lagen als stille getuigen op hoek
van de Vermaningsglop en Kogerstraat. Natuurlijk
was ik hiervoor wel gewaarschuwd en daarom
haalde ik de vlag s-nachts ook weer binnen. Maar ik
had niet kunnen bedenken dat er met zoveel geweld
een vlag van de kostersgevel zou worden gerukt.
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Zoiets valt niet goed te praten.
Inmiddels zijn we van de schrik bekomen en hebben
we het er niet bij laten zitten. Er is een nieuwe
houder aan de gevel bevestigd, dit keer niet van
plastic maar van staal. Ook schaften we een
aluminimum ‘handystick’ aan, waarmee je de vlag,
zonder trap, kunt ophangen
Ondertussen ontdekten we dat we nóg een
vlaggenstokhouder hebben: Aan de gevel van de
kerkenraadskamer (wat de oude kosterswoning is),
niet aan de Kogerstraat maar in de Vermanings-glop.
Dáár, op het kleine pleintje tussen de garage-boxen
en binnen-tuin hangt nu de vredesvlag. De
regenboogkleuren stralen in de zon. Eigenlijk past
zo’n kleine vlag daar veel beter. Minder pontificaal en
juist meer huiselijk zo als we willen zijn. Dat we die
plek niet eerder ontdekt hebben?! De vlag doet je
opnieuw naar de ruimte kijken. Het geminachte
plaatsje krijgt dankzij de vrolijke regenboogkleuren
opeens iets idyllisch. Met dank aan de dief van deze
zomer.

Ledenvergadering
De ledenvergadering zal worden gehouden op
donderdag 20 oktober a.s., aanvang 15.00 uur. Op
de agenda staan in ieder geval de jaarverslagen van
de voorzitter, secretaris en penningmeester. Rond

17.30 zal er een maaltijd zijn. Alle leden en vrienden
krijgen in oktober een schriftelijke uitnodiging.

De ledenvergadering is op donderdag 20 oktober,
aanvang 15.00 uur
De volgende regiobijeenkomst in Dopersduin is op
woensdag 9 november, boot 16.00 uur.
De adventmiddag van de federatie zal worden
gehouden op dinsdagmiddag 20 december, aanvang
14.30 uur. De paasmaaltijd zal zijn op
dinsdagmiddag 4 april 2023, aanvang 14.30 uur.

cateraar. We hadden na de lunch ruim de tijd om het
museum te bekijken.
Om drie uur begonnen we, weer terug in de bus, aan
een rondtocht over Wieringen. Eerst naar Den Oever
en toen langs de andere kant van het voormalige
eiland over allerlei smalle weggetjes weer naar de
weg naar Den Helder terug. Daar zetten we in de
nabijheid van de Postbrug onze Helderse zusters af.
We kwamen goed op tijd aan bij de boot van 16.30
uur naar Texel.
Mede dankzij het uitstekende weer was het een
prachtige dag. (Foto’s op de website).

Reisje naar Wieringen

Broederkring

Zondagochtend 11 september gingen we met 27
zusters en broeders in de bus naar de boot van half
10. Bij de boot stapten Maarten en Coby in en in Den
Helder, Jellie, Nel en Ans, drie zusters van de
Doopsgezinde Gemeente Den Helder.
Ook reden er twee auto’s naar Wieringen met in
totaal zes broeders en zusters.
Zo bezochten we met 38 personen de dienst op
Wieringen in Hippolytushoef.
Bij de kerk werden we verwelkomd door Jan Lont, de
voorzitter / koster/ en wat al niet meer.
De dienst begon om half 11. Na de dienst was er
koffie, thee en door ons meegebrachte hoornderring.
Met de Wieringers en de voorgangster mee waren
we met 52 personen. Jan Lont en zijn vrouw kregen
als dank voor alle hulp een mooie bos bloemen,
meegenomen van Texel.
Na afloop zijn er nog groepsfoto’s gemaakt voor de
Vermaning.
Met de bus gingen we naar museum Jan Lont.bij
Stroe vlak bij de Waddendijk.
We troffen het dat het monumentendag was. Er
waren tal van extra activiteiten als visroken, vis
bakken, smeden, tanen, stoelen matten,
midwinterhoornblazen, een klokkenreperateur,
kantklosdemonstratie, optredens van de Wieringer
Dangsers in kostuum, er was een zanggroep, het
Viswijvenkoor, die afwisselend met de dansgroep
optrad. Verder waren er allerhande kraampjes waar
o.a. honing, handwerken, tweedehands boeken,
curiosa werden verkocht. In de tent naast het
museum kregen we lekkere broodjes, koffie en thee
geserveerd. Heel gezellig en lekker. Alles door Nel
Bakker-Halfweeg geregeld met een plaatselijke

De broederkring gaat op donderdag 6 oktober naar
de mosterdmakerij van Christof en Mieke de
Vries, Zuidhaffel 31.
Om 19.30 verzamelen de broeders zich op Zuidhaffel
voor de rondleiding

Voor in uw agenda

Theemiddag 6 september 2022 door Riny Wielinga.
Aanwezig na de vakantie 7 dames en onze predikant
Hans Marseille.
Hans heette ons welkom en vroeg hoe onze vakantie
was geweest. Hij vroeg naar de bekende weg,
want de meesten van ons zijn lekker op Texel
gebleven en ieder van ons had daar wel een reden
voor gehad nl. de hoge leeftijd.
We zongen het bekende lied: 700a; “ik voel de
winden Gods vandaag’.
We begonnen met het rondje en één van ons had
een nare boodschap, ze moest naar het Noordwest
Ziekenhuis (voorheen Gemini) voor onderzoek. We
moeten hoop houden.
De notulen van juni werden nog een keer
voorgelezen en we kregen een kopje thee met een
heerlijke appelpunt.
Gustav Mahler heeft in de periode 1892, waarin hij
12 liederen componeerde. Het waren Duitstalige
volksliedteksten, gepubliceerd in 1899 getiteld
“Humoresques”.
Achim von Arnim en Clemens Brentano verzamelden
anonieme teksten in gereduceerde vorm tussen 1805
en 1808.
Wij bespraken een preek van “ Antonius van Padua
voor de vissen” . Het werd voor ons gezongen
in het Duits door een goede zanger. Onze creatieve
predikant heeft de inspiratie gehad om de vissen op
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een soort ondergrond van wel een meter breed te
schilderen samen met een hulp en nu hingen ze in
ons zaaltje boven onze hoofden. Prachtig. Ik denk,
dat ze ook in de kerk hebben gehangen.
Daarna begon Hans te vertellen over het begin van
zijn loopbaan in Wieringen. Hij heeft er 7 jaar met
plezier gewerkt. In 1960 waren er 200 leden en in
1990 100.
Ook heeft hij nog het lied van Stef Bos laten horen in
het Zuid-Afrikaans: “”Jou land is my land”.
Voor we uiteengingen werd er nog een mooi lied
gezongen en we wensten elkaar een wel thuis en tot
4 oktober a.s.

Bijbelleesuur door Hans Marseille
Binnenkort zijn we aan het laatste Bijbelboek toe: ‘De
Openbaring van Johannes’. Daarna komt er een
ideaal moment om voor een nieuwe Bijbelvertaling te
kiezen. Dat hebben we wel vaker gedaan, maar dit
keer hebben we voor een grotere-letterBijbelvertaling gekozen: De Rembrandtbijbel.
Daarom hebben we in het Tessels kerkblad van
september een oproep geplaatst voor zo’n uitgave.
Alle mensen die thuis een Rembrandtbijbel hebben,
zijn gevraagd of ze deze wel willen uitlenen. In
ongeveer twee á drie jaar lezen we met elkaar de
bijbel door. Nu hebben we 9 Rembrandtbijbels
ontvangen. Dat is echt geweldig fijn. Maar nu blijkt
dat 5 exemplaren in de vertaling van 1951 en 4
Rembrandtbijbels in de Statenvertaling zijn. Natuurlijk
kun je die verschillende vertalingen wel naast elkaar
lezen, maar het zou wel makkelijker zijn als we
allemaal dezelfde vertaling voor ons hebben. Dus
sparen we nog even verder. Heeft u thuis nog
Rembrandtbijbel waarin u niet dagelijks leest? Wij
houden ons aanbevolen.
Hans Marseille

Doperszaaigoed door Hans Marseille
Ik sta op de boot te wachten als een moeder de
Thijsseschool mij aanspreekt. Haar zoon heeft bij
onze dochter in de klas gezeten. Ik informeer naar
haar zoon en ze vraagt naar Hester. Dan vertelt ze
over haar werk en vooral haar vrijwilligerswerk. Ze
blijkt heel erg ziek te zijn geweest maar gelukkig is
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het haar gelukt de draad weer op te pakken. Met
name het vrijwilligerswerk dat ze doet is volgens haar
erg nuttig en brengt haar weer in contact met de
maatschappij. “Je nuttig maken geeft mijn leven zin.”
Dan neemt het gesprek een wending. Ze vertelt dat
ze niet gelovig is. “Ja, ze gelooft wel, maar ze gelooft
niet zoals kerkmensen geloven dat er een god die
alles regelt.” En dan bedenkt ze zich en probeert ze
zichzelf nog een keer uit te leggen. Ze zegt: “Geloven
is heel belangrijk voor mij. Ik geloof wel, maar in ik
geloof in het leven.”
Albert Schweitzer had bijna hetzelfde kunnen
zeggen. Hij zei: “Ik ben leven dat leven wil…te
midden van leven dat leven wil.” Hij studeerde
theologie, filosofie, muziek en medicijnen. Nadat hij
predikant was geweest in Straatsburg, werd hij arts in
Afrika. Het maakte hem wereldberoemd en
uiteindelijk ontving hij de Nobelprijs. Tot nu toe
kunnen we niets slechts over hem vertellen. Maar
eigenlijk irriteert zo’n perfect iemand ons. Sommige
kerkmensen werden ook een beetje zenuwachtig
van hem. Want hoe Christelijk was hij eigenlijk? De
samenvatting van zijn denken luidde: ”Eerbied voor
het leven.” Maar zoiets kan iedereen wel denken,
daar hoef je geen Christen voor te zijn! Albert
Schweitzer had als hobby het bespelen van
kerkorgels, maar hoorde hij wel in de kerk thuis?
Zelf heeft hij daarover een keer dit gezegd: “Elkaar
kennen wil niet zeggen dat je alles van elkaar weet,
maar wel dat je met vertrouwen in elkaar gelooft.”
Citaat uit: Aus meiner Kindheit und Jugendzeit (1924)

Studio Tom Poes door Hans Marseille
In de preek-van-de-leek van Alexander Rinnooy Kan
spelen vier vrouwen de Hoofdrol.
Om te beginnen Rispa uit de bijbel. Rispa is moeder
en wanneer haar zoon zonder reden een wrede dood
vind blijft Rispa hem trouw. Rispa houdt bij hem de
wacht. Rinnooy Kan vertelt ook over zijn oma’s. Het
waren, volgens hem fantastische vrouwen die goed
en kwaad sneller aanvoelden dan ze het konden
uitleggen. Tot op hoge leeftijd bleven ze
verontwaardigd over wat er in de wereld niet deugde.
Eentje woonde in Londen en was lid van de
Labourparty. De ander groeide op tussen de
diamantwerkers in Amsterdam. Ze werd moeder van
een zoon die ze in 1942 zou verliezen in het verzet
tegen de dictatuur. En niet te vergeten Matilde, wier
zoon Alejandro niet meer thuiskwam na een
demonstratie. Ze werd één van de Dwaze Moeders
in Argentinie die net als alle Rispa’s trouw blijven aan
hun kinderen. In zijn preek wil Alexander Rinnooy
Kan zijn waardering en lof uitspreken over deze
mensen. Want zegt hij: “Wij kunnen niet altijd alleen
maar afwachten tot de regels veranderen of het
beleid verbetert. De wereld komt pas in beweging als
wij het zelf willen en ons ervoor inspannen….Als er al
een God is, zal Hij het begrijpen en ons, soms even,
een klein moment van vrede gunnen.”

Predikant (maandag vrij): ds. mevrouw Wikke Huizing, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 365850, email wikke.huizing@outlook.com
Voorzitter kerkenraad: mevrouw Marjan Nicolay-Mosk, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email
scriba.pkn.denburg@texel.com.
Scriba: mevrouw Marjan Nicolay-Mosk, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, tel 0222-316686, email scriba.pkn.denburg@texel.com. Tevens
redacteur kerkblad Protestantse gemeente Den Burg.
Ledenadministratie: mevrouw Marga Drijver-Zijm, tel. 312300, email mh.drijver@kpnmail.nl
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: de heer Douwe Kooiker, Driehuizen 12, tel 0222-315577,
email penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:

Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;

Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720
College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761.
Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij mevrouw Marian Huizinga,
tel 0222-314222 / 0616935862.
Kerkhof: de heer Gijs Bouw 0614315253 gijs.bouw@kpnmail.nl
Website www.kerkpleintexel.nl/pkndenburg

Kerkdiensten
Zondag 9 oktober 2022
Kerkgebouw De Burght
Met medewerking van het
gospelkoor ‘Miracles ‘uit Woerden

9.30 uur

Zondag 16 oktober 2022
Kerkgebouw De Burght
Viering Heilig Avondmaal
Met leden partnergemeente
Bergen op Rügen
Zondag 23 oktober 2022
Kerkgebouw De Burght

9.30 uur

Zondag 30 oktober 2022
Kerkgebouw De Burght

9.30 uur

Zondag 6 november 2022
Kerkgebouw De Burght
Dankdag voor het Gewas en de
Arbeid / Allerheiligen

9.30 uur

Zondag 13 november 2022
Kerkgebouw De Burght

9.30 uur

9.30 uur

Ds. W. Huizing
Organist: Jan Kruithof
Collecten: 1e Noodhulp, 2e Kerk, uitgang Onderhoud
Gebouwen
Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Ds: W. Huizing
Organist: Dyo Wassink
Collecten: Werelddiaconaat
Zondagsbrief: Joke Vlaming
Ds: W. Huizing
Organist: Jan Kruithof
Collecten: 1e Stichting Hulp Oost Europa, 2e Kerk, uitgang
Onderhoud Gebouwen
Zondagsbrief: Joke Vlaming
Mevrouw M. Bossenbroek uit Nunspeet
Organist: Dyo Wassink
Collecten: 1e Hospice, 2e Kerk, uitgang Verwarming
Zondagsbrief: Joke Vlaming
Ds. W. Huizing
Organist: Jan Kruithof
Collecten: 1e Diaconie, 2e Dankdag, uitgang Onderhoud
Gebouwen
Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Ds. L.O. Giethoorn uit Groningen
Organist: Dyo Wassink
Collecten: 1e Voedselbank, 2e Kerk, uitgang Onderhoud
Zondagsbrief: Mary Veltkamp

Agenda
Maandag 3 oktober
Woensdag 5 oktober
Zaterdag 8 oktober
Maandag 10 oktober
Maandag10t/m16 oktober

19.45 - 20.45 uur
19.30 uur
15.30 uur
19.45 - 20.45 uur
10.00 – 16.00 uur

Cantorij in De Burght
Vergadering Moderamen in de Consistoriekamer/De Schakel
Concert Gospelkoor Miracles in De Burght Collecte uitgang
Cantorij in De Burght
Kunstexpositie leerlingen groep 6 Fontein in De Burght
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Woensdag 12 oktober
Donderdag 13 tot en met
Maandag 17 oktober
Maandag 17 oktober
Maandag 17 oktober
Donderdag 20 oktober
Zaterdag 22 oktober
Maandag 24 oktober
Vrijdag 28 oktober
Maandag 31 oktober
Maandag 31 oktober
Vrijdag 4 november

19.30 uur

Vergadering Kerkenraad in De Schakel
Bezoek van leden partnergemeente Bergen op Rügen

19.45 - 20.45 uur
15.00-17.00uur
19.30 uur
10.00 uur
19.45 20.45 uur
Voor 17.00 uur
17.30uur
19.45 - 20.45 uur
10.00 – 15.30 uur
20.00 uur
11.00 – 15.00 uur

Cantorij in De Burght
Texel Blues (Cultuur Eiland)
Eilandelijk Moderamen in Den Hoorn
Concert Excelsior in De Burght
Cantorij in De Burght
Kopij kerkblad bij Marjan Nicolay-Mosk
Kerkenraden PKN-Texel in de Hoeksteen Den Hoorn
Cantorij in De Burght
Bazaar in De Burght
Bingo in De Schakel
Vrijdag 4 november
Oecumenische ontmoetingsdag ‘Duurzaamheid: de nieuwe
Tweedeling’ in de Taborkerk in Purmerend (zie Algemeen)
Maandag 7 november
19.45 - 20.45 uur
Cantorij in De Burght
Dinsdag 8 november
19.00-22.30 uur
Presentatie over Het Raaksje door gemeentelijke archeoloog
Bartels in De Burght
Dinsdag 10 november
19.30 uur
Zin in Film in De Schakel
Verdere activiteiten worden vermeld op de Zondagsbrieven.

Van de predikant
Roerige tijden
“Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden,
maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?” (vert.
NBG 1951)
Nu de oorlog in de Oekraïne voortduurt en we de
gevolgen daarvan in onze eigen portemonnee
voelen, neemt de onrust over de tijd waarin we leven
toe. Dit komt bovenop de al langere spanning rond
corona, klimaatverandering, tweedeling(en) in de
maatschappij, verlies van vertrouwen in politiek en
overheid, onzekerheden op gebied van gender, het
meningencircus in de media ….(ik gooi maar wat
zaken op een hoop). Roerige tijden. Dat is overigens
van alle tijden, dus een beetje een dooddoener. Maar
de ene roerigheid zit ons dichter op de huid, dan de
ander. En het maakt nogal uit hoe je de tijd ‘leest’,
interpreteert. Ook in de tijd van Jezus en de
evangelisten was dat een kwestie. In de geciteerde
tekst uit Mattheüs daagt Jezus zijn toehoorders uit.
Om eens wat scherper en met een andere, nieuwe,
blik naar de werkelijkheid te kijken. Er het onrecht én
de vrede in aan te wijzen. En te kiezen waar ze voor
willen gaan. Opdat ze God niet uit het oog zullen
verliezen.
Nu zijn de Bijbelse tijden de onze niet.
Klimaatverandering, oorlog op wereldschaal, gasproblematiek, de inrichting van politiek en
maatschappij, ze zijn fundamenteel anders. Dus
Bijbelteksten één op één op onze werkelijkheid
leggen, gaat niet werken.
Wel is het goed om het met elkaar te hebben over
onze ervaring van de werkelijkheid. Door wie en wat
laten we ons leiden? Waar zijn we bang voor, waar
worden we blij van? Waar maken we ons zorgen
over, wat zijn onze mogelijkheden om ons te weren
tegen die zorgen?
Juist in een christelijke gemeente mogen die vragen
nadrukkelijk gedeeld worden.
In het komende seizoen worden we (mede daartoe)
‘aan tafel!’ geroepen. Aan de tafel van de Heer, aan
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de tafels in De Schakel en de kerk, aan onze
keuken/woonkamertafels. Te beginnen op de
Startzondag. Tafels in de gemeente zijn uit principe
rond, gezellig, goed verzorgd en uitnodigend. Het
nieuwe gemeentegidsje wijst daartoe de weg,
evenals de mededelingen in Kerkblad en
Zondagsbrieven. Hou ze goed in de gaten en wees
welkom!
ds. Wikke Huizing

Pastoraat
Bij een heel aantal gemeenteleden speelt langdurige
ziekte, dan wel een chronische kwaal, die het
dagelijkse leven beïnvloedt. Mensen leven van
consult naar consult, zien uit naar uitslagen van
scans of andere onderzoeken. Telkens levert dat
spanning op; is er verbetering te zien of juist
verslechtering….hoe zijn de kansen op eventueel
herstel? Tegelijkertijd gaat het ‘gewone’ leven door.
Maar echt gewoon is het niet meer. Of beter…er is
een nieuw ‘gewoon’ want velen passen zich op
bewonderenswaardige wijze aan de omstandigheden
aan. Uit noodzaak…maar toch, je moet het maar
opbrengen. En soms gaat het ook een tijdje niet. En
moet er een nieuwe houding gevonden worden, door
verdriet heen. Dat vergt veel van degene die het
betreft en haar/zijn naasten.
Met bezoeken en op andere wijze, proberen we met
elkaar mee te leven en elkaar moed en zegen toe te
wensen. Er worden heel wat telefoontjes gepleegd
en kaarten verstuurd. Ook de Whats-App raakt
steeds meer ingeburgerd. Laten we dat vooral
volhouden en zo nodig uitbreiden. Niets doet zo goed
als een aardig woord van iemand die met je
meeleeft. Of een daad van hulp of aandacht. Daar is
Gods geest in aanwezig.
Vanaf deze plaats wensen we iedereen die het
betreft goede moed, aandacht en Gods zegen toe!
Predikant en ouderlingen.

In Memoriam dhr. Bas van Asselt
Na een tijd van ziekte en verval van krachten is dhr.

Bas van Asselt op maandag 19 september
overleden. Dhr. en mevr. Van Asselt kwamen vier
jaar geleden op Texel te wonen vanuit Hilversum.
Mevr. Geertje van Asselt was toen al dementerend
en werd opgenomen in De Hollewal. Bas van Asselt,
lichamelijk ziek, kwam in De Gollard te wonen. Zo
kon hun dochter Linda beter voor hen zorgen.
Geertje van Asselt overleed in april 2021 en werd in
Hilversum begraven. Ook Bas van Asselt is in
Hilversum herdacht en begraven op vrijdag 23
september, in een dienst in de aula van de
begraafplaats, m.m.v. ondergetekende. We lazen
daar een gedeelte uit het geboorteverhaal van
Mattheüs, over Jozef die Maria tóch trouw blijft.
Naast dochter Linda had Bas van Asselt een zoon,
Dirk, en twee kleinkinderen en een
achterkleindochter. Verschillende familieleden
herdachten hem met warme woorden. Bas van
Asselt heeft verschillende beroepen uitgevoerd, was
erg handig en een harde werker. Het langst was hij
chauffeur; eerst op een taxi en vele jaren bij een
bank als zodanig in dienst. Loyaal en aanwezig, zo
werd hij omschreven.
Dhr. Van Asselt was een betrokken gemeentelid,
kwam zo mogelijk in de diensten en nam deel aan de
weeksluitingen in de Gollards. Altijd opgewekt en
vriendelijk, ondanks dat hij het moeilijk had na de
dood van zijn vrouw. Dankbaar voor de zorg in De
Gollards en van zijn familie en voor de aandacht uit
de gemeente. Bas van Asselt is 88 jaar geworden.
Moge de herinnering aan hem ons allen tot zegen
zijn.
Ds. Wikke Huizing

Bij de diensten
Op 9 oktober collecteren we voor de Voedselbank, er
is nu al een stijging te zien in de aanvragen en er
worden de komend tijd in verband met de stijgende
kosten nog meer aanvragen verwacht.
16 Oktober Noodhulp: Porto Rico is weer getroffen
door een orkaan en ook nu is het land verstoken van
elektriciteit en water.

Protestantse Kerk stil staan bij alles waar we
dankbaar voor mogen zijn. De vruchten van het land,
de producten en diensten die we produceren, maar
vooral ook de steun die we elkaar verlenen. Het is
ook een moment om met anderen te delen en bij te
dragen aan het voortleven van onze (kerkelijke)
samenleving. De kerkrentmeesters rekenen op u ook
al begrijpen we dat sommige gemeenteleden
misschien wat terughoudend zijn in deze onzekere
tijd. Bedenk echter dat ook de (stook)kosten voor een
kerk(dienst) behoorlijk zijn toegenomen.
De brief van deze actie is met het Tessels kerkblad
van oktober meegekomen of wordt in de loop van
oktober rond gebracht.

In de Dankdagdienst van 6 november is de 2e
collecte ook voor deze actie. Van harte aanbevolen!
Namens de kerkrentmeesters, Douwe Kooiker

Diakonaat
Hoewel het kabinet een prijsplafond heeft
afgesproken voor de explosief stijgende
energiekosten nemen de kosten voor ons
levensonderhoud op meerdere fronten toe. Iedereen
merkt het in de supermarkt en aan de benzinepomp.
Voor degenen die toch al op hun uitgaven moesten
letten, is dit extra vervelend, in sommige gevallen
rampzalig. De gezamenlijke diaconieën en ook
predikanten en kerkenraden zijn zich hiervan bewust.
Ook de burgerlijke gemeente wil, binnen de
mogelijkheden die de landelijke overheid hen biedt,
burgers tegemoet komen. Mocht u in de problemen
komen door de stijgende kosten, schroom dan niet
om een ambtsdrager (predikant, ouderling, diaken) in
vertrouwen te nemen. Zij hebben
geheimhoudingsplicht en kunnen allicht iets voor u
betekenen, al is het maar de zorgen delen. Blijf er
vooral niet alleen mee zitten, we zijn er voor elkaar.
Predikant en diakenen

Voortgang Pastoraat
23 Oktober Stichting Hulp Oost-Europa Texel. 30
Oktober Hospice en 6 november Diaconie. Uw gift
mag u ook overmaken op het banknummer van de
Diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, graag onder
vermelding voor welk doel uw gift bestemd is.
Namens de diaconie, Bea Aalders en Anke van
Harten

Dankdag actie
Dankdag is het moment dat we binnen de

Nu de pastoraal werker weg is, de resultaten
bekijkend van de gemeenteavond van 11 mei 2022
en er geen nieuwe ouderling bijkomt, is er overleg
geweest in het ouderlingenberaad hoe het pastoraat
nu vorm te geven.
Gezien de grootte van de wijken hebben we gekozen
voor samenwerking van 2 ouderlingen, zodat je
elkaar kunt steunen en helpen.
De ouderlingen van wijk 1 en 5 gaan samenwerken
en die van de wijken 4 en 6.
De wijken zelf blijven gewoon bestaan.
Voor wijk 3 blijft Mieke Druif het aanspreekpunt.
De telefoonnummers zijn:
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Wijk 1 Meta Blommers 0622262997
Wijk 5 Karen Keijser 0222316218
Wijk 4 Froukje Vlaming 0222314654
Wijk 6 Roelie Struick 0645209520
Wijk 3 Mieke Druif 0625028971
Laat u vooral horen, op welke manier dan ook. Want
als er geen berichten naar ons toekomen is het lastig
om mensen te benaderen.
Samen mogen we werken aan een
gemeente zoals God deze heeft
bedoeld: Omzien naar elkaar.
Namens de ouderlingen, Roelie
Struick

Van de kerkenraad
Op 9 september kwam de kerkenraad weer bijeen.
We mochten John van Bommel als nieuwe
kerkrentmeester in deze vergadering verwelkomen.
Hij stelt zich in dit kerkblad aan u voor.
Rondom de Paaskaars hebben we vergaderd. Een
mooi symbool voor een vergadering die vooral
gericht is op onderwerpen over het reilen en zeilen in
de kerk. Het licht van God in ons midden maakt dat
we weten dat we het bestuur van een kerk zijn.
De kerkrentmeesters hadden veel adviezen voor de
vergadering voorbereid. Alle adviezen zijn
overgenomen. Zo hebben we de nieuwe tarieven
voor de verhuur van onze gebouwen vastgesteld.
Rekening houdende met prijsstijgingen die ook onze
kerk raken, zijn de tarieven aangepast. De
energiekosten zullen op basis van werkelijke kosten
bij de huurder in rekening worden gebracht. Ook is
weer gekeken naar de prijzen voor de begraafplaats.
Ook deze zijn volgens het voorstel van de
kerkrentmeesters vastgesteld. Deze tarieven zijn
85% van de kosten van de grafrechten van de
Algemene (gemeentelijke) Begraafplaats. De nieuwe
tarieven staan in de nieuwe gemeentegids.
Ook hebben we ingestemd met het voorstel om
Vincent van der Kerk van Artequattro opdracht te
geven om aanvullende fondsen te werven voor het
komende groot onderhoud. Ook gaat Artquattro
kijken naar een aantal andere werkzaamheden, zoals
gebruik van zonnepanelen en andere
energiekostenbeperkende maatregelen. En ze gaan
kijken of externe financiering mogelijk is voor een
door onze organisten gewenste uitbreiding van het
orgel.
De kerkrentmeesters gaan onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn, om het effect van de gestegen
energiekosten voor onze gemeente draaglijk te
maken. Hierbij tegelijkertijd een oproep aan u als
gemeente, om met ons als kerkenraad mee te
denken. Heeft u suggesties, laat het ons dan weten.
U kunt elk kerkenraadslid daarvoor aanspreken, of
mailen naar scriba.pkn.denburg@texel.com.
In het omzien naar elkaar, bespreken we wat we als
kerkenraad kunnen doen voor personen die in
financiële problemen komen door de stijgende kosten
van het dagelijkse leven. Door dominee Wikke
Huizing is hierover al iets in dit kerkblad geschreven.
We willen graag behulpzaam zijn bij het zoeken naar
oplossingen. In de Texelse Courant van september
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heeft ook al een artikel gestaan. Graag bieden wij
een luisterend oor, en uw persoonlijke situatie
gehoord hebbende, kunnen we in overleg met u
kijken of er financiële mogelijkheden zijn. De
burgerlijke gemeente heeft mogelijkheden zoals
‘bijzondere bijstand’ en de ‘energietoeslag’.
Daarnaast heeft het Kabinet op Prinsjesdag het
prijsplafond genoemd, wat nu verder wordt
uitgewerkt. En als kerken hebben we de mogelijkheid
van ‘Kerk en Minima’. Zoals ook in het artikel van
dominee Wikke Huizing staat, hebben wij een
geheimhoudingsplicht en blijft uw omstandigheid dus
alleen bij degene aan wie u het vertelt.
Tijdens de vergadering wordt opgemerkt dat een
aantal vermeldingen in het kerkblad niet correct was.
Zoals bijvoorbeeld de vredesdiensten en de locatie
van de startzondag. Tussen het moment van de
opmaak van het kerkblad en dat het kerkblad bij u op
de deurmat valt, zit ongeveer anderhalve week. In de
tussentijd kunnen situaties wijzigen, waardoor ze niet
meer in het kerkblad meegenomen kunnen worden.
Uiteraard vindt iedereen dit vervelend, maar dit is
onoverkomelijk. Via de zondagsbrieven en
afkondigingen tijdens de diensten, houden we u op
de hoogte van actuele situaties.
Op 31 oktober aanstaande komen de drie
kerkenraden van de Protestantse Gemeenten Texel
bij elkaar in de Hoeksteen in Den Hoorn. Onder
leiding van dominee Evert van Leersum en in
aanwezigheid van de classispredikant Peter Verhoeff
praten we over de toekomst van onze kerken.
Bij mijn start als scriba kwam het verzoek om bij de
artikelen in dit kerkblad aan te geven wie de schrijver
ervan is. Zoals u dat gewend bent, staat dat ook
meestal onder de artikels. Nu de vacature van scriba
vacant is, en ik die taak naast het voorzitterschap blijf
doen tot er een nieuw scribant is, schrijf ik dit artikel
vanuit beide functies. Het verslag van de vergadering
is deze keer gemaakt door Erik van de Spek. De
andere keren notuleert Anke van Harten de
kerkenraadsvergaderingen.
Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay-Mosk

Introductie ouderling kerkrentmeester.
Mijn naam is John van Bommel, met mijn partner
woon ik sinds 2014 op Texel, aan de Rozendijk. Een
belangrijk deel van mijn tijd besteed ik aan de
verhuur van enkele vakantie appartementen bij ons
huis. Tot mijn vervroegde pensioen was ik werkzaam
bij Defensie, aanvankelijk als officier
luchtverkeersleider bij de Luchtmacht op Soesterberg
en Nieuw Milligen, de laatste jaren in beleidsfuncties
op het Ministerie van Defensie in Den Haag. We
woonden toen in Katwijk aan Zee.
Al enige tijd ben ik actief binnen De Burght, als
vrijwilliger voor het geluid, opgeleid door Douwe en
ook als torenwacht. Verder zing ik met veel plezier in
de cantorij.
Ik voel me prettig in de kerkgemeenschap van PKN
Den Burg. Graag draag ik daarom in de komende
jaren mijn steentje bij als ouderling-kerkrentmeester.

Gospelkoor koor Miracles Woerden
Het gospelkoor ‘Miracles ‘uit Woerden bestaat 25
jaar en viert dit jubileum op Texel. Het koor zingt
Gospelmuziek; swingende evangeliserende liederen,
die het hart raken.

Op de vraag of ze mee mochten werken aan een
dienst hebben we positief gereageerd en
aangeboden de kerk beschikbaar te stellen voor een
concert in hetzelfde weekeinde. Daar gingen ze
graag op in en daarom is het koor te horen en te zien
in de Burght op zaterdag 8 oktober. Aanvang 15.30
uur. Aan het eind van het concert wordt een collecte
gehouden. Het koor is nogmaals te beluisteren (iets
ingetogener, in hun eigen woorden) in de dienst van
zondag 9 oktober.

Schoenendoosactie. Helpt U weer mee?

de doos. Maar ook dat toffe T-shirt dat jou niet
meer past.
Kijk ook eens bij de kringloopwinkel in je buurt. Daar
kun je lekker duurzaam shoppen voor mooi
tweedehands speelgoed en handige spulletjes. Koop
altijd dingen die van goede kwaliteit zijn, zodat ze
lang meegaan.
In de landen waar we de dozen uitdelen, belandt
afval vaak op straat of in de natuur. Daarom is het
handig als je het verpakkingsmateriaal (zoals plastic
en papier) alvast van je cadeautjes haalt. Koop ook
geen spulletjes met batterijen. In onze
verwerkingscentra checken we je doos nog even op
zulke materialen.
Groeten Alide, Anneke en Tineke.

Van eiland naar eiland.
Bezoek Partnergemeente Bergen op Rügen
Uit Rügen kregen we
bericht dat ook dit jaar
een groepje mensen
naar Texel komt. Van
13 tot 17 oktober. Het
plan is om zondag 16
oktober in de dienst te
zijn. Tijdens deze dienst vieren ze het Avondmaal
mee.
Het is inmiddels 30 jaar geleden dat de eerste reis
werd ondernomen.Terugkijkend realiseren we ons
dat er veel gebeurd is in die jaren. In elk geval is er
een hechte vriendschap ontstaan.
We verheugen ons op hun bezoek en ontvangen ze
met liefde.
Namens de Rügengroep, Janneke Tolsma.

Bazaar en Bingo 4 november







Vanaf 2 oktober starten we de
schoenendoosactie weer. De folders liggen in de
kerk en kunnen ingeleverd worden voor in de
kerk in de bestemde schoenendoos. Ook als u
online bestelt. De Schoenendoosactie is een
unieke manier om te delen wat jullie te geven
hebben: tijd, bezit, aandacht en liefde. Indien u
wilt, kunnen wij de spullen ook bij u
ophalen. Begin november zullen wij de
schoenendozen inleveren. Naar de overkant.
Alvast ontzettend bedankt voor uw hulp.
De schoenendozen kunnen iedere zondag
worden ingeleverd bij de Burghtkerk, vanaf 9.30
tot 11.00 uur, of bij Anneke Visser, Maricoweg 17,
tel. 0622289772 of bij Alide Zegers Vloedlijn 20
tel.313355 of bij Tineke Ramaker, Vloedlijn 34,
tel. 313866.
Heb je mooie spulletjes die je niet meer gebruikt?
Als je ze weggeeft, krijgen ze een tweede leven.
Kinderen in het land waar je doos naartoe gaat,
kunnen er nog jaren plezier van hebben. Dus
stop die knikkers, Barbie, raceauto of puzzel in

Vrijdag 4 november is weer de gezellige bazaar in
kerkgebouw “DE BURGHT”. De deuren gaan zo als
gewoonlijk om 10 uur open en we sluiten om 15.30
uur .
Bel Margreet even als u nog loten wilt kopen of
verkopen; haar telefoonnummer is 31308.
Heeft u nog wat oude spulletjes of prijsjes over bel
ons even en we komen ze op maandag of dinsdag
voor de bazaar bij u ophalen, u kunt dan bellen naar
de volgende telefoonnummers,
Nico Blonk
315040
Sjaak Sipsma
312350
Levensmiddelen zijn ook heel welkom, kunnen we
weer eens een boodschappenmand maken om te
raden.
U kunt natuurlijk de spulletjes ook woensdag of
donderdag in de kerk afleveren.
Als er nog mensen zijn die een taart of cake voor ons
willen bakken voor vrijdag bij de koffie, heel graag
alvast bedankt.
We hebben weer verkoop van rommeltjes, oude
boeken, speelgoed en puzzels. En we hopen dat we
ook weer oliebollen kunnen bakken .
Onder het genot van een kopje koffie kunt u ook mee
doen met het bingo spel, dat maakt het altijd extra
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gezellig. ‘s Avonds om 8 uur hebben we ook weer zo
als vanouds BINGO in de Schakel. Leuk als er veel
mensen komen,
Als u slecht ter been bent willen we u ‘s avonds ook
wel even halen, bel dan naar 0640094506
Tot vrijdag 4 november de bazaarcommissie

Zin in Film
Ook dit komende seizoen wil ik graag met u weer
een aantal films kijken en bespreken. De eerste keer
zal zijn op 10 november a.s. Aanvang half acht in de
Schakel. De titel van de film komt t.z.t. op de
zondagsbrief.
ds. Wikke Huizing

Collecten diaconie en kerkrentmeesters
van afgelopen periode
In verband met vakanties een overzicht van de
ontvangen diaconale collectes over juni tot en met
september:
26 juni Diaconie € 190,00, 3 juli Home for All (project
van Hetty v. Dijk op Moria) € 96,50, door de Diaconie
verhoogt naar € 283,00, 10 juli Hospice € 123,60, 17
juli Stichting Hulp Oost-Europa Texel € 131,70, 24 juli
Binnenlands Diaconaat: Hulp Ongeletterden en
uitgeprocedeerden € 78,40, 31 juli Eilandelijk
Diaconaal Project: School Namibië (Windhoek) €
112,70, de collectes voor de Diaconie op 7 en 28
augustus hebben samen € 300,00 opgebracht. De
Voedselbank op 14 augustus € 210,00, 21 augustus
KIA Egypte (De Kerk staat op tegen armoede in
dorpen in Egypte) € 125,00, 4 sept. was de collecte
voor Noodhulp Pakistan. De mooie opbrengst van €
589,55 wordt door de Diaconie verdubbeld en op 11
sept. St. Hulp Oost-Europa Texel € 152,10.
In juli mocht de Diaconie een gift ontvangen voor de
Zending ὰ € 65,00 en in aug.- sept. ὰ € 140,00,
hiervoor onze hartelijk dank.
De kerkrentmeester-collecten van september: Kerk €
237,00, Onderhoud gebouwen € 195,35,
Solidariteitskas € 58,80, Raad van Kerken € 67,65.
Hartelijk dank weer voor de bijdragen die via de bank
en Givt de afgelopen tijd zijn binnengekomen.
Namens de diaconie, Bea Aalders en Anke van
Harten, namens de kerkrentmeesters Douwe Kooiker

Geluid in de kerk
Vroeger was niet alles beter maar wel
eenvoudiger.......
De voorganger maakt gebruik van een microfoon, dat
signaal ging naar een versterker waar een paar
luidsprekers op aangesloten waren. Dat was het en

12

het gaf zelden een storing. In de loop der tijd is de
installatie flink uitgebreid en kunt u thuis de
kerkdienst meebeleven. Omdat er veel meer
apparatuur is bijgekomen, word je ook kwetsbaarder
voor storingen. Dat was een paar weken geleden
merkbaar toe de grote versterker kortsluiting maakte
en kregen de kijkers wel beeld maar geen geluid.
Gelukkig hebben we een reserve systeem voor in de
kerkzaal zodat de gemeenteleden, die de dienst in de
kerk bijwoonden, er nauwelijks last van hebben
gehad. De grote versterker is inmiddels vervangen
en ingeregeld en als u dit leest is alles weer op orde.
Uiteraard willen de geluidsmensen hun excuus
aanbieden voor het ongemak.
Namens de geluidsmensen, Douwe Kooiker

Voegen en nog iets
De firma Pronk is in week 36 begonnen met de
onderhoudswerkzaamheden aan de rechter voorzijde
van De Burght. Een aantal slechte voegen zijn
weggebikt en daarna met hoge druk
schoongespoten. Na droging kan dan gevoegd
worden en worden ook een aantal stenen vervangen.
Aan de achterkant heeft een specialist van de firma
Pronk de aanhechting van het dak met de achterkant
weer in orde gebracht. Voor dat klusje moet je geen
hoogtevrees hebben!!
Al deze werkzaamheden zijn opgenomen in de
goedgekeurde SIM (Subsidie instandhouding

Rijksmonumenten) waardoor het merendeel van de
kosten door de Rijksoverheid worden vergoed.
Tevens is een actie gestart om bij de Provincie
subsidie te krijgen en worden andere
subsidieverstrekkers benaderd. Het zou mooi zijn als
we daar ook nog een bijdrage van krijgen maar dat
weten we pas aan het eind van het jaar.
Aan de voorkant van De Schakel heeft de firma
Vooruit ook een aanvang gemaakt van het herstellen
van de slechte voegen. Dat was nog een klus die na
het opknappen van De Schakel nog moest gebeuren.
Zodra dit werk is afgerond zal Pim de Lugt de
buitenkant van De Schakel weer in de verf zetten en
kan het gebouw er weer vele jaren tegen.
Namens de kerkrentmeesters, Douwe Kooiker

Privacyverklaring en vermelding ‘Jarigen’
Zoals de afgelopen jaren al vaker is gemeld, mogen
wij alleen uw naam in het kerkblad zetten, als u de
privacyverklaring ondertekend heeft ingeleverd bij
ons. Heeft u dat vergeten te doen, of was de vraag te
ingewikkeld waardoor u dat niet heeft kunnen
inleveren, mogen wij bijvoorbeeld niet in het bericht

‘Jarigen’ uw naam vermelden. Als u dat wel op prijs
het vervelend als uw naam niet is vermeld, terwijl u
stelt, is het belangrijk dat u de verklaring wel bij ons
dat wel op prijs stelt.
indient. U kunt uw ouderling of mij als scriba hier
Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay-Mosk
naar vragen. Telefoonnummers van de ouderlingen
staan onder ‘voortgang pastoraat’ in dit kerkblad en
.
mijn telefoonnummer is 316686. Want ook wij vinden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Postadres: Oesterstraat 11, 1794 AR Oosterend
Predikanten:: Ds. G. de Vries, tel. 06- 25550285
email: dsgeertje@gmail.com
en Ds. E.v. Leersum, tel. 06- 23467137
email: ewjvanleersum@gmail.com
Voorzitter v.d. kerkenraad: mw. E. Drijver-Tuinema, tel. 0222-365523
Scriba: mw. M. Krotje-Bakker, tel. 0222-318930
Penningmeester: dhr. P. Bas, tel. 0222-318871
Rekeningnummer t.n.v. de Prot. Waddengemeente Texel:
NL19 RBRB 069 5893 211
Rekeningnummer Diaconaal Team: NL76 RBRB 069 1740 100
Het RSIN-nummer van de Waddengemeente : 002860715
Kopij kerkblad s.v.p. inleveren bij: M Krotje, markro@hetnet.nl
Kerkelijk centrum De Parel: beheerder: tel. 0222-318930
Website van de Waddengemeente: www.waddengmeente.nl

Maartenskerk
Oosterend
M

Maartenskerk
Oosterend

Zeemanskerk
Oudeschild

Diensten in oktober
2 oktober
9 oktober
Oudeschild
16 oktober
Oosterend

Startzondag in Den Burg

10.00u. Waddendienst
Voorg.: Dra. K.M. Dijkerman

De Cocksdorp

09.30u. Voorg.: Ds. C. de Jong
m.m.v. Jongerenkoor uit Houten
11.00u. Voorg. Ds. E.v. Leersum

23 oktober
Oosterend
De Cocksdorp

09.30u. Voorg. Ds. B de Groot uit Zweeloo
11.00u. Voorg.: Ds. G. de Vries

30 oktober
De Cocksdorp

10.00u. Waddendienst
Voorg.: Drs. H.J. Boon

6 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid
Oosterend
18.00u. Voorg.: Dhr. M.D. Kuiper
Oudeschild
18.00u. Voorg.: Ds. G. de Vries
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Waddenkerk
De Cocksdorp

Bij de diensten
Hierbij nodigen wij u uit voor de Oogstdiensten met
een brood-en vismaaltijd, die gehouden worden in
het kader van ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’.
Deze diensten worden gehouden op zondag 6
november: in De Parel te Oosterend en in de
Zeemanskerk te Oudeschild; beide diensten aanvang
18.00u.
U kunt zich opgeven bij de onderstaande mensen:
-voor Oosterend:
Jannie v.d. Vis, tel. 318478
Dide van Dijk, tel. 318464
Rennie Bremer, tel. 318945
Marian Krotje, tel. 318930
-voor Oudeschild:
Jaap Visser, tel. 320123
Klaas de Vries, tel. 314612
Wij vragen u eigen bord en bestek mee te willen
nemen.

Een nieuwe start
Het blad van omroep Max met een oplage van
218.774 is het grootste betaalde tijdschrift van
Nederland.
Ja het is weer voorbij die mooie zomer … we trekken
ons weer wat terug in huis ,pakken een boek of
kijken naar iets moois op tv.
Wij hebben juist de start in de kerk in Oktober ,we
maken ons weer op voor een goede herfst en
winter,een jaar ,waarin we ons ook daadwerkelijk
weer kunnen ontmoeten.
De Bijbel gaat open en we lezen de mooie leerzame
verhalen en komen met reacties daarop. Luisteren
naar het orgel ,zingen liederen die daarbij passen.
Afgelopen dinsdag was ik met Marleen in de
Zeemanskerk om te luisteren naar een concert van
een gitarist ,het was vol en het was prachtig,
Marleen speelt zelf gitaar en was onder de indruk. Ja
iedereen luisterde ademloos. Aan het eind bedankte
Dyo voor het mooie optreden en vertelde dat dinsdag
aanstaande het muzikale Hobbema trio met violist
Jussi Pananen het laatste concert zal verzorgen in
Den Hoorn.
Jussi was vioolleraar hier op ons eiland ,een grote
blonde Fin ,die op 18 jarige leeftijd naar het
conservatorium in Kuopio in Finland ging ,zijn
masterclasses volgden overal over de wereld en in
Nederland zijn tweede thuisland vond.
Hij speelde met het trio op ons huwelijk in de
Maartenskerk.
Tijdens een optreden van de zomeravondconcerten
had ik hem gevraagd aan de uitgang of hij ook bij
een huwelijk kon spelen. Hij was blij verrast en vroeg
naar de datum ,na overleg kwam het fiat en de
vraag ,wat wij graag wilde horen.
Ik aarzelde ,maar net als bij zoveel bruidsparen is er
in het begin van de ceremonie de wens om een
moment aan de mensen ,jouw dierbaren te
denken ,die er niet zijn. De mensen die je mist.
Ik vroeg om de melodie uit “ Chindlerslist “ van John
Williams en indertijd uitgevoerd door Itzhak Perlman,
een bijzonder muziekstuk. Hij knikte en vertelde dat

hij dat goed kon. Ik vertrouwde deze musicus ,want
in 3 maten muziek was vader Enno in de kerk.
Ontroerend mooi ,hoe muziek die vol gevoel gelezen
wordt en uitgevoerd het hart kan openen.
Er volgden nog meer blije en dankbare
muziekstukken ,maar dit had bij mij de snaren
geroerd. Ooit keek ik met mijn lieve vader naar de
film ,en brak de man door het verleden. Wat er
jarenlang schuurde en verdriet gaf kwam naar
buiten ,kreeg de kans om hem te verlichten.
Een mooie film ,een mooi boek ,het kan veel
losmaken bij ons mensen.
We hebben er ook behoefte aan ,in elke fase van ons
leven.
Ik hoop dat we straks bij de groothuisbezoeken ook
elkaar kunnen vertellen ,waar we steun aan hebben
of wat ons juist ontroerd.
Wat we graag lezen ,of misschien ook liever niet.
Welke muziek ,liederen we graag horen of zingen ,
wat ons troost of wat ons juist blij maakt.
We behoren niet allemaal tot omroep Max ,maar het
zegt wel iets. De leeftijd in de kerk bezorgt mij wel
eens grijze haren. Het zou mooi zijn als ook de
volgende generatie weer wat inbreng heeft.
Misschien dat we naar hen kunnen luisteren , we ze
kunnen lezen als mens. De schoenendozen, het
kerstverhaal op hun manier kunnen laten
vertellen ,en deelnemen met ons. Een nieuwe start
zondag ,een nieuw begin…. Erna Drijver Tuinema

Vanuit het Pastoraal Beraad
In september is het pastoraal beraad weer
bijeengeweest. We keken vooruit naar het komende
seizoen en bespraken met elkaar hoe we van
betekenis kunnen zijn in onze dorpen, door mee te
leven bij het lief en leed dat mensen meemaken.
Ook hebben we nu echt plannen gemaakt voor
ontmoetingsmomenten in de verschillende wijken. In
elke wijk van onze Waddengemeente wordt
gelegenheid gegeven om elkaar te ontmoeten en ook
om nader kennis te maken met de predikanten Evert
van Leersum en Geertje de Vries.
De volgende data liggen al vast:
19 en 20 oktober wijk 10 Den Burg: Gollards,
Hollewal en Schuttehof
2 november: Wijk 9 De Cocksdorp, om 10.30 uur in
’t Gebouwtje
3 november Wijk 5 Den Burg.
Meer informatie via de zondagsbrief en via een
uitnodiging die u in de bus krijgt via uw ouderling of
contactpersoon.
We hopen dat het mooie bijeenkomsten worden,
waarin het goed is elkaar weer te ontmoeten.
We denken ook aan zieken in ons midden, mensen
die revalideren of die behandelingen ondergaan.
We noemen Pieta Daalder, die aan haar voet
geopereerd is en die geduld moet hebben voor ze
letterlijk weer ‘op de been’ is. We denken aan Jan
Willem Vlaming, die een ingrijpend traject doormaakt.
En zo zijn er veel namen die we op ons hart dragen,
en nog meer die we niet kennen. Moge de liefdevolle
God ieder op handen dragen.
Namens het Pastoraal Beraad, ds. Geertje de Vries
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Samen nu de bijbel lezen
In de komende maanden wil ik graag samen met u
en jullie in een groepje de bijbel openen,en wel via
de methode van het Contextueel Bijbellezen.
Deze methode is ontwikkeld in de kerken van
Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika. De naam van de
methode vertelt het al: de context waarin we leven is
heel belangrijk. Er zijn heel veel thema’s die spelen
in onze maatschappij, en voor mensen persoonlijk,
die de moeite van het bespreken waard zijn. Thema’s
zoals: uitsluiting en vooroordeel, eenzaamheid,
duurzaam leven, macht en onmacht, woningnood…
In deze gespreksgroep is er alle ruimte om te
bespreken wat die thema’s bij je oproepen en hoe ze
je leven raken. En vervolgens gaan we op zoek naar
het licht dat vanuit de bijbel op deze thema’s kan
schijnen. Dat is altijd verrassend, vaak inspirerend,
soms confronterend.
De eerste bijeenkomsten heb ik gepland op de
donderdagen 13 oktober, 10 november, 8 december
en 9 januari. Steeds om 20.00 uur in De Parel.
De thema’s stellen we in overleg vast. Daarna
bekijken we of en hoe we verder gaan. Maar
natuurlijk ben je ook welkom om aan een losse
bijeenkomst mee te doen.
Wil je graag een of meer keren meedoen, dan kun je
je opgeven bij ds. Geertje via mail, telefoon of
whatsapp: dsgeertje@gmail.com, 06-25550285.
Ik verheug me op inspirerende gesprekken!

Allerzielen
Op 2 november wordt van oudsher Allerzielen
gevierd. Een dag die in Nederland steeds meer in de
belangstelling staat. Het is een dag in de RK-traditie
waarop de overledenen worden herdacht. Mensen
gaan dan naar de kerk om een kaarsje aan te steken
en/of gaan naar de begraafplaats om een bloem bij
het graf te brengen. Tegenwoordig vinden ook steeds
meer mensen van buiten de kerk het fijn om op 2
november hun geliefden te gedenken.
In de protestantse traditie gedenken wij de
overledenen op Voleindingszondag. Ook dit jaar
doen we dat, en wel op 20 november in een
bijzondere kerkdienst.
Maar daarnaast willen we ook niet voorbij gaan aan
die algemene gedenkdag op 2 november. We willen
de mensen binnen en buiten de kerk graag de
gelegenheid geven om die dag een kaarsje te komen
aansteken in de kerkgebouwen. De kerk is dan open,
er zal wat muziek te horen zijn en er is vooral rust en
licht. De precieze openingstijden worden nog bekend
gemaakt, maar waarschijnlijk zal het tegen het einde
van de middag zijn. Meer informatie volgt via de
zondagsbrief en andere lokale media.
Ds. Geertje de Vries

Feestelijke bedankdienst op 10 -9 voor
aannemers en onderaannemers, sponsoren,
bouwadviseur en natuurlijk alle vrijwilligers, is de
omvangrijke restauratie van de Zeemanskerk
afgerond. Zowel de binnenkant als de buitenkant is
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goed aangepakt en ziet de Zeemanskerk er weer
prachtig uit!
De Zeemanskerk heeft een bijzondere historie en
heeft zijn naam te danken aan een groot aantal
zeelieden die de kerkdiensten bezochten, wachtend
op een goede wind om uit te varen. De kerk stamt uit
1651 en veel wat de in de kerk hangt is ooit
geschonken door zeehelden als Tromp en de Ruyter.
De Zeemanskerk is gezegend met een actieve groep
van vrijwilligers voor de zondagse eredienst, het
openstellen van de kerk voor toeristisch bezoek in de
zomermaanden, concerten met professionele musici
en andere evenementen. Maar ook tijdens de
restauratie werden de handen uit de mouwen
gestoken. De kerk leeghalen, opruimen, vloeren en
koper poetsen, een nieuw liturgisch kleed en de kerk
weer inrichten. Teveel om op te noemen. Een ieder
hartelijk bedankt! Maar in het bijzonder Klaas de
Vries en Gerard van Uunen. Zonder jullie
onvermoeibare inzet, was dit nooit van de grond
gekomen. Bedankt!
De Waddenkerk in de Cocksdorp heeft afgelopen
winter ook enige tijd in de steigers gestaan. Dezelfde
aannemer die de Zeemanskerk onder handen heeft
gehad, heeft de werkzaamheden in de Cocksdorp in
augustus afgerond en kan de Waddenkerk ook weer
vol een lange tijd vooruit. Vorig jaar heeft de
Maartenskerk in Oosterend een opknapbeurt gehad
en het lijkt dat we met het gebouwenbeheer weer
helemaal bij zijn.
Nms. de kerkrentmeesters, Dirk de Lugt

Overpeinzingen van een aardebestormer...
Er was er eens een vrouw die op een terras zat om
aldaar een cappuccino te drinken. Zij had al een
respectabel levensjaren verzameld, om precies te
zijn 88 jaren. Zij genoot van de zon, de vrijheid en
van het feit dat God haar reeds zovele jaren had
geschonken in goede gezondheid. Opeens werd zij
op de schouder getikt en een jonge vrouw zei tot
haar: “Wat bent u nog een mooie, goed verzorgde
vrouw! Wat leuk dat u nog zo heerlijk kunt genieten
op uw leeftijd!” Het was als compliment bedoeld,
echter de oude dame voelde zich zodanig beledigd,
dat zij in dagblad ‘Trouw’ de wijze Beatrijs maar eens
vroeg om haar mening over dit kleine tweegesprek
tussen jong en oud.
Weet u, het venijn zat en zit in dat kleine woordje
‘nog’.
Beste lezeressen en lezers, grammaticaal gesproken
is dat woord ‘no’” een bijwoord van modaliteit. Dat
klinkt ingewikkeld, maar modaliteit geeft weer hoe
een spreker tegen de werkelijkheid aankijkt. Die
werkelijkheid was dat er een oude dame op een
terras zat die door een jongere dame gezien werd.
Maar juist vanwege dat door haar gesproken woord
‘nog’ ging het mis. “Wat bent u nog een mooie, goed
verzorgde vrouw”, zo klonk het. Maar dat ‘nog’
suggereert voor menige toehoorder dat je oud bent
en dat je in feite al met één been in het graf staat. Zo
vatte de oudere dame dat ook op. Echter, dat hoeft
nog lang niet de werkelijkheid te zijn. Weet u, we
moeten oppassen met ‘nog’, zeker als dat tegen de

oudere mens gezegd wordt. U herkent het vast wel:
maar in vrede vaststellen dat de goede God met “al
‘Opa fietst nog. Leest u nog zonder bril? Rijdt u nog
en nog” niets te stellen heeft. Hij leeft voor nu en
auto? Kookt u nog uw eigen potje? etc.,etc.’ Nou vast
altijd. Hij was er ‘al’ voordat er mensen waren en Hij
niet lang meer, want met het aardse leven zal het wel
zal er ‘nog’ altijd zijn tot in verre eeuwigheid.
spoedig gedaan zijn...!
U allen een lang ‘nog’ toegewenst, met groeten van
Er was er eens een man die op een terras zat om
huis tot huis, drs. H.J.Boon
aldaar een cappuccino te drinken. Stelt u zich eens
voor dat ik die man was. Weliswaar nog geen 88 jaar,
Van het Diaconaal Team.
maar toch, een heel eind op weg om oud te worden
In aug mochten we € 1040.56 via collectes en
of te zijn. En dat een jongere vrouw of man mij op de
bankoverschrijvingen ontvangen, waarvoor onze
schouder tikte om te zeggen: “Wat leuk dat u nog zo
hartelijke dank!
heerlijk kunt genieten op uw oude dag.” Heus waar,
Het rooster voor oktober ziet er als volgt uit:
ik geloof niet dat ik boos of beledigd zou zijn. Veel
Zondag 2 okt: Startzondag in Den Burg
meer in vreugde voor elke levensdag en dat een
Zondag 9 okt: 1e collecte: diaconie/zending.
medemens “nog” naar mij omziet. Aanvaard gewoon
Uitgangscollecte: PKN missionair
dat het zo is. Je bent gewoon ouder dan de meeste
werk: pioniersplekken
wereldbewoners. Echter, ieder nadeel heeft ook zijn
Zondag 16 okt: 1e collecte: diaconie/zending.
voordeel. Het nadeel van ouderdom is: men wordt
Uitgangscollecte: KIA Indonesië:
stijf en stram en als men het nog niet is, dan zal het
beter inkomen voor Javaanse boeren
wel spoedig gebeuren. Het is niet anders. Maar het
Zondag 23 okt: 1e collecte: diaconie/zending.
voordeel is: men heeft een hele schat aan
Uitgangscollecte: voedselbank Texel
levenservaring en zo mogelijk ook aan
Zondag 30 okt: 1e collecte: diaconie/zending.
levenswijsheid. Je hoeft niet meer zo snel. En vrede
Uitgangscollecte: ZOA: groot
en welbehagen landen wat makkelijker in het hart
voedsel- en watertekort in Ethiopië door droogte
dan wanneer men zó jong is dat men nog van alles
Zondag 6 nov.: Dankdag, collecte voor het Eilandelijk
wil en moet. Vrede heb ik ermee, dat het “al-tijdperk”
Diaconaal Project:
allang voorbij is. Ook dat is herkenbaar. “Ons
De Havanaschool in Namibië
kleinkind fietst “al”. Ze gaat “al” naar de basisschool,
Mocht u aan één van bovenstaande collectes willen
ze is “al” een grote meid.”, aldus die vele opa's en
bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar:
oma's die allang in het “nog-tijdperk” leven.
NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie
Tussen “al” en “nog” gebeurt ons actieve leven. Wie
Protestantse Waddengemeente.
jong is, ziet veelal verlangend uit naar een
U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of
volwaardig grote-mensen-leven, zonder dat het
de collectedatum vermelden.
kleinerend woord “al” hem of haar in de weg staat.
Met een hartelijke groet van de leden van het
En wie oud is, wil meestal nog best zo lang mogelijk
Diaconaal Team.
genoegen nemen met “nog”.
Er was er eens een God , niet op een terras, maar in
de hemel. Hij is er altijd, voor ons op aarde. Laat ons
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn
Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793AD De Waal, tel. 06-40585526
kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl
Scriba: vacant; adres Kerkstraat 3, 1797AD, Den Hoorn
Kerkvoogdij: voorzitter Flip Breman, Schilderend 91a, 1791 BC Den Burg
flipbreman@hotmail.com tel. 312983
Administratie kerkvoogdij: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn
axellap@gmail.com tel. 319566. Bank kerkvoogdij: NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN
Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens: NL23INGB0000585874
Diaconie: voorzitter Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793AD De W aal tel. 06-40585526.
Bank: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.
Predikant en pastorale bijstand: Ds. Anne Kooi, Hoge Achterom 4, 1797 AZ Den Hoorn
predikant.wkh@texel.com anne.kooi@planet.nl tel. 729039 06-20601270
De kerkdiensten zijn op internet te volgen. Zie voor Den Hoorn (video) en De Waal
(audio): www.kerkdienstgemist.nl (kies eerst Noord-Holland en vervolgens Den Hoorn).
Zie voor de Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl (kies eerst Noord-Holland en
vervolgens De Koog)
Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl, zie ook www.kerkpleintexel.nl
Administratie kerkhof Den Hoorn: Irene Kikkert tel. 06 49802729
Kopij voor het Kerkblad graag sturen naar corrievanzelm@hotmail.com tel. 050-5535912

Kerkdiensten in oktober
9 okt
Ds. A. Priem (Ermelo)
10.00 uur
Den Hoorn Ontvangst gemeente Ermelo

6 nov
De Koog

16 okt
De Koog

Ds. Jelle Vonk (Blokzijl)

10.00 uur

23 okt
De Waal

Ds. Anne Kooi

10.00 uur

30 okt
Ds. Anne Kooi
Den Hoorn Dankdag

10.00 uur

Mevr. Mariëtte Bossenbroek (Nunspeet)

Van de kerkenraad
De eerste kerkenraad na de zomer had een volle
agenda. Veel terug te blikken, meest met
tevredenheid. We bespraken ook het komend half
jaar qua diensten en zijn voornemens om in het
winterseizoen de ene week in Den Hoorn, de
volgende in De Waal en de derde in De Koog te gaan
kerken. Zo komen alle drie de dorpen aan de beurt.
Op de website en in de kerkbode is te vinden
wanneer we waar zijn. Uitzonderingen zijn mogelijk.
De hoge energienota’s die iedereen treffen, zijn ook
van toepassing op de verwarming van de kerken.
Vooral de Hoornder Kerk is moeilijk warm te
krijgen/houden. Ook wij willen graag verantwoord
omgaan met de energiebronnen. De
kerkrentmeesters gaan uitzoeken hoe het zit met een
kerkdienst in de winter qua verwarmingskosten. Of
dat leidt tot nieuwe besluiten qua gebruik van de
kerken is nu nog niet te zeggen.
Op de gemeente-avond op 19 oktober zal het
programma bestaan uit terug- en vooruitblikken. Op
de komende kerkenraadsvergadering wordt het
programma precies vastgesteld. We zullen het zeker
hebben over het zomerprogramma, de plannen met
het huisje naast de Koger Kerk en de samenwerking
met de Ermelose Westerkerk en de andere twee
PKN- gemeenten op Texel. Ook zal de jaarrekening
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10.00 uur

van de diaconie ter inzage liggen. Suggesties en
gespreksonderwerpen? Laat het zo snel mogelijk
weten. De avond begint om half 8.
Op 8 en 9 oktober hebben we bezoek van
gemeenteleden uit de Westerkerk in Ermelo. Gery
Lap, Joke Sabelis en Fiet van Beek stellen een
programma samen, er wordt gezamenlijk gegeten in
De Hoeksteen. Heeft u zich daar al voor op
gegeven? Zo niet, meteen doen!
Met een hartelijke groet,
Fiet van Beek,
voorzitter

Blijf bij je bevrijder
Deze week viel het bij mij op de mat. Het boekje ´blijf
bij je bevrijder; een theologisch portret van Rochus
Zuurmond´. Het is een boekje in de reeks korte
handzame en leesbare portretten van hedendaagse
theologen (verzameld door de Vereniging Theologie
en Maatschappij en uitgegeven bij Skandalon).
Rochus Zuurmond (1930 - 2020) was een zeer
gewaardeerd docent van mij.
De titel ‘blijf bij je bevrijder’ verwijst naar de 10
Woorden (de 10 geboden, zoals we die vroeger

noemden). Die 10 Woorden beginnen met ‘ik ben de
Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft
bevrijd’ (Exodus 20: 2 en Deuteronomium 5: 6).
Bevrijding uit de ellende heeft een heel andere
gevoelslading dan de vrijheid waarmee wij onze
tegenwoordige manier van leven doorgaans
beschrijven. Bevrijding uit de ellende heeft een groter
gevoel van urgentie. Ik denk dat ik wel kan zeggen
dat wij tegenwoordig in het ‘vrije westen’ over het
algemeen maar zelden echt besef hebben van wat
diepe armoede en ellende voor mensen betekent.
Hoe het je ‘in beslag’ kan nemen.
Je kunt op twee manieren nadenken over vrijheid.
Namelijk vrij-zijn van … (vul maar in), en vrij-zijn tot
… (vul maar in). In de Bijbel komen beide vormen
voor. ‘Vrij-zijn van’ is ingevuld met: vrij-zijn van
slavernij, onderdrukking, armoede, angst, pijn,
verslaving aan afgoden, horigheid aan foute
heersers, en dergelijke. ‘Vrij-zijn tot’ hoort bij
volwassen mensen die hun eigen pad door het leven
kunnen vormgeven. Dan kun je vrij-zijn tot het zelf
kiezen van je partner, je beroep en je woonplaats, je
levensovertuiging, en noem maar op. De meesten
van ons hebben het gevoel dat dit ‘vrij-zijn tot’ een
mensenrecht is. Althans, daar gaan we vanuit als we
onze eigen vrijheid bezien tegen de achtergrond van
zovelen anderen: mensen die in een dictatuur leven
waar de mensenrechten geschonden worden.
Maar nu is er juist in de Bijbel iets bijzonders aan de
hand. Het vrij-zijn van slavernij, - de bevrijding van
die slavernij door God -, wordt door God
aangegrepen om de Israëlieten zelf
medeverantwoordelijk te maken voor het leven in
vrijheid. Vandaar de 10 Woorden. De legitimatie van
‘de wet’, zeg maar, die God geeft, ligt in het feit dat
Hij hen van de slavernij gered heeft. Het overleven
van die ellende verplicht hen om het beter te doen.
Aan de andere kant is er de bijzondere notie in de
Bijbel, dat als je je verbindt met de bevrijdende Naam
van God, je ook een verplichting aangaat. Dat lijkt
tegenstrijdig. Het ‘vrij-zijn tot’ komt met
verantwoordelijkheid. Bij jouw door God gewonnen
vrijheid komt niet eerst jouw eigen gewin in beeld,
maar je naaste. “Laat u niet opnieuw een slavenjuk
opleggen” zegt Paulus (in de Galenbrief 5:1). Met
andere woorden: blijf vrij van allerlei impulsen om je
heen die je toch weer in een keurslijf willen vatten, en
houd je geest open. Maar tegelijkertijd spreekt
Paulus over zijn overtuiging dat hij een gevangene
van Christus is. Hij is in zijn bevrijding door God vrij
van alle machten en krachten van de wereld, maar
juist daarom laat zich leiden door één meester:
Christus (zie bijvoorbeeld Efeziërs 3:1). Allemaal
waar. En toch ligt het nog weer net een beetje
anders. Vandaar dat het goed is om te blijven leven
van onze voorgangers.

verwerkelijkt, maar ze proclameren een werkelijkheid
die de mogelijkheid biedt om als broeders en zusters
samen te leven. Wat tot tien keer toe gezegd wordt,
is niet: ‘En nu moeten jullie dit en nu moeten jullie
dat’, maar: ‘Zo gaat het toe in Gods Rijk der Vrijheid,
zo staat het ons te wachten als je blijft bij je
bevrijder’.
Ds. Anne Kooi

Gespreksgroep op donderdagmiddagen
De eerste bijeenkomsten van de gespreksgroep zijn
op de donderdagmiddagen van 13, 20 en 27 oktober.
We beginnen om 14.30 uur en we stoppen om 15.30
uur. De eerste keer zal ik een onderwerp
voorbereiden. op die middag zullen we ook met
elkaar afspreken hoe we de bijeenkomsten verder
willen invullen en vormgeven. Voorlopig komen we bij
elkaar in de pastorie, Hoge Achterom 4 in Den
Hoorn. Iedereen van harte welkom!
Ds. Anne Kooi

Collectes
Diakonie:
Kerkvoogdij:

Juli
Augustus
Juli
Augustus

€ 430
€ 360
€ 700
€ 550

Op Verhaal Komen: Juli en augustus samen: € 745
Giften rondleiding De Koog: € 310

Het motto van het boekje over en van Rochus
Zuurmond is in zijn eigen woorden: ‘De Tien
Woorden zijn krachtige toezeggingen in verband met
de bevrijding. Dááraan ontlenen ze hun zedelijk
gezag. Ze beschrijven geen utopie, geen
ideaaltoestand die eigenlijk zou moeten worden
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Algemeen
resoneert de antifoon

Dooppsalm

tot in alle eeuwen

Trouw heet Uw verbond

Uw hand

in al Uw woorden
vol genade en vol hoop

In mijn angst en kleingeloof
is het de uitgestoken hand
die telt

die mij veilig voert
naar vaste grond
Trouw heet Uw verbond
Trouw heet Uw verbond

Uw hand
die ik vastgrijp
boven de ravijnen van het leven

Maar zij klinkt en zingt
Uw hand
het wezenlijkst
in liefde
in de sprake van het water
naar mij uitgestoken

Trouw heet Uw verbond

in het sacrament van
mij reddend
de Heilige Doop

Uw hand
die er was

mij beschermend

Trouw heet Uw verbond

Trouw heet Uw verbond

nog voordat ik bestond
die er is en er zal zijn

Heilzaam

Gebed van dankbaarheid
Op een mooie nazomeravond pak ik de fiets. Geen
vergadering van de liturgiegroep, ook geen overleg
over de vrijwilligersavond in het najaar, evenmin de
korte bespreking voor de huiskerken in onze
geloofsgemeenschap naar Kerstmis toe. Er is even
niets. Daarom zoek ik de stilte van het platteland, met
fietspaden door de weilanden, langs de
boerencamping en in de verte de kerktoren van ons
dorp. Ik ben weg en voel me gezegend omdat ik voor
de laatste keer dit jaar het net gemaaide gras ruik, de
machines door de maisvelden zie gaan, de
luchtballonnen boven me hoor en gewoon even op
een bankje ga zitten.
Dat is genieten op de drempel van de herfst. Want ik
hoef niets te doen, er alleen maar te zijn en goed te
kijken. Om de hoek zie ik tussen de strobalen twee
fietsen liggen en hoor ik stemmen van twee jonge
mensen die in de avondzon opgaan in elkaar en in de
schepping. Achter me is een feest van studenten uit
Gouda bij de opening van hun studiejaar. Er hangen
vlaggetjes in de grote tuin van de boerderij. Ze zijn
blij want ze weten dat ze gezegend zijn met elkaar en
met de Schepper. Dan komt er een traumahelikopter
overvliegen, op weg naar het Academisch
Ziekenhuis. Ook op dit idyllische uur van de oogst, de
romantiek en de blijheid is er gebrokenheid. In de
wereld vanwege oorlog, maar ook nabij in jonge
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Oeke Kruythof
levens die zomaar verloren gaan. Het begint in mij te
bidden:
Dank U Heer voor de vruchten van het land
Dank U voor het geschenk van liefde aan elkaar
Dank U voor de zegen van boven
Dank U dat we zo ook een zegen voor onze naaste
kunnen zijn
Dank U voor de geloofsgemeenschap om ons heen
Dank U voor de steun in de diepste pijn
Dank U voor Uw vrede in harten van mensen midden
in de oorlog
Dank U voor Uw genade elke dag in ons leven.

Niet invullen voor elkaar

U, die weet, Heer

Afgelopen maart werd ons gemeentehuis
omgetoverd tot opvanglocatie voor Oekraïense
vluchtelingen. Dorpsgenoten, ondernemers,
sportclubs, kerken en scholen boden massaal
praktische hulp en leverden allerlei spullen. De
vluchtelingen waardeerden dit enorm, inclusief de
vrolijke kindertekeningen. Ze deden algauw zelf
boodschappen, kookten, gingen naar school, hun
werk en de kerk. De geboorte van een Oekraïense
baby was een waar hoogtepunt. Maar de spanningen
en zorgen van de vluchtelingen om de oorlog en de
achterblijvers die vochten voor hun land, namen ook
steeds meer toe.
Een paar maanden later was Jolanda bij me op de
thee. Ze is een kennis van me. Jolanda vertelde: ‘We
moesten van de leiding van onze Bijbelkring iets
praktisch doen met ons geloof. Mijn man en ik kozen
voor de opdracht: bezoek een aantal vluchtelingen.
Als mijn man zou tolken en ik het woord zou voeren,
moest het goedkomen. Maar de vluchtelingen wilden
vorige week niet eens een afspraak met ons maken.
Snap jij dat nou?’
‘Nou en of’, zei ik tegen Jolanda. ‘Hier loop ik ook
regelmatig tegenaan.’
Ze nam een slok thee en keek me vragend aan.
‘Ja, mensen vullen vaak dingen voor me in. Ze willen
vooral op hun tijd bij mij langskomen, alsof ik zelf
geen agenda heb.’
‘Ja. maar ik offerde mijn enige vrije avond voor hen
op,’ antwoordde Jolanda. ‘Ik vind het ondankbaar.’
Ik schudde mijn hoofd.
‘En nu is mijn opdracht ook nog eens mislukt,’ zei ze.
‘Als jij tijdens de volgende Bijbelkring vertelt dat het
antwoord van de vluchtelingen getuigt van
gelijkwaardigheid, en dat je later nog eens een
afspraak met hen probeert te maken, dan is je
opdracht juist geslaagd.’

U, die weet, Heer onze God,
hoe chaos, angst en verwarring
in en om ons heen kunnen zijn.
U, die weet, Heer onze God,
hoe wij soms de grond
onder ons voelen wegzakken,
ons leven in elkaar zien vallen.
Wij mensen die roepen:
"help ons en zie naar ons om".
Wij bidden U om vertrouwen
om een hand die ons vasthoudt.
Om een stem die zegt:
"Vreest niet, Ik zal er zijn".
Wij bidden U,
dat ons vertrouwen mag groeien,
dat U er altijd zult zijn,
dat chaos, verdriet, angst en storm
voorbij zullen gaan.
Wij bidden U
dat ons vertrouwen mag groeien in U.
Die naar ons toekomt en zegt: "Kom".
Wees dan in ons midden
omwille van Jezus Christus,
Uw zoon en onze Heer. Amen.
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