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Het terras voor de Pastorie
‘Zet je tent ruimer op, maak de scheerlijnen langer, de tentpinnen sterker en spreid de tentkleden uit, wees royaal.’
Jesaja 54 vers 2

Op de foto van links naar rechts: Arco Boogaard,
Siety Visser Edda Bakker, Nick Henning, Pim van
Beckhoven, Tom Rijk, Jacqueline Kuiper, Co van
Heerwaarden en Lineke Oosterhof.
(niet op de foto Mitchell Kampstra, Yvonne Bremer,
Irma Braam, Jan Schaart, Robbin van der Ster, Linda
Tjepkema, Lia Dogger, Anja Smit, Thamara Kingma
en Dirk Witte)
Deze zomer zaten de toeristen als vanouds op
terrassen van Texel. Nieuw was het terras voor onze
deur in de Kogerstraat. Elke dag kon je daar de
cliënten van de dagbesteding van De Waerden
vinden. Pim van Beckhoven is één van hen. Hij komt
elke ochtend met de boot van half negen uit den
Helder en zet als eerste 8 stoelen en twee tafeltjes
buiten. Eén voor één druppelen de anderen binnen
en vanaf een uur of tien zijn alle stoeltjes buiten
bezet. Er wordt koffie gedronken en de verhalen van
de dag worden verteld. Iedere client heeft een eigen
week- en dagprogramma, met daarin één of
meerdere dagdelen in de Kogerstraat. Wie hier naar
toe komt, verheugt zich op een plekje in de zon.
Oorspronkelijk was de boerderij in de Kogerstraat
één geheel: stal en woonhuis hoorden bij elkaar. Ook
toen het onder beheer kwam van Downies en
Brownies voor mensen met een beperking. Het terras
daarvan was vrij toegankelijk voor iedereen en de
cliënten van de dagbesteding hadden een eigen
grote tafel. Maar gaande weg veranderde dat en had
de dagbesteding geen plek meer buiten. Voor
sommige activiteiten is dat niet erg, die kun je beter
binnenshuis doen. Zo worden er binnen hele
originele ansichtkaarten gemaakt door onder ander
Jacqueline Kuiper en Mitchell Kampstra. Binnen
wordt er ook naar muziek geluisterd, muziek
gemaakt, gezongen en gegeten.
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Maar met het mooie zomerweer wil je liever naar
buiten. Bijvoorbeeld koffie drinken in een halve kring
en de zelf gemaakte spulletjes aan de man brengen.
De vraag was alleen: Waar moesten ze naar toe? De
eigen stoep is veel te smal en te schuin om goed te
kunnen zitten. De stoep aan de overkant van de
straat is veel breder dan de stoep voor hun eigen
deur. “Zo zijn we op de drempel van de pastorie
terecht gekomen”, zegt Co van Heerwaarden. En
eigenlijk vindt hij dat die zin ook de titel van dit artikel
moet zijn. ‘Op de drempel van de pastorie’. Voor de
kaarten hebben ze aan de buitenmuur een
kaartenrek opgehangen en bij de ‘Sjop’ verderop in
de straat en bij Monique Zegel in de Weverstraat
worden ze ook verkocht.
Edda Bakker en Siety Visser zijn maar wat blij met
deze nieuwe mogelijkheden. Het blijkt een heel sterk
sociaal punt te zijn en de cliënten maken hier
makkelijk contact met de voorbijgangers. Als er nog
een stoel vrij is wordt er spontaan een kopje koffie
aangeboden. Tom Rijk en Linda Tjepkema houden
de tuin in de gaten en halen het groen tussen de
stoepstenen weg. Aan het eind van de dag wordt
alles weer keurig opgeruimd. Dan helpt iedereen
mee. Voor de zon is een hele grote parasol gekocht
waarvan de voet onopvallend aan de andere kant
van het hek staat.
Natuurlijk hebben ze eerst met ons overlegd.
Gelukkig kenden we elkaar al, ook omdat de mensen
van de dagbesteding trouwe kerkgangers zijn: één
keer in het jaar vieren ze kerst in de doopsgezinde
kerk. Ze wachten dan tot de kerstboom is opgetuigd
en oefenen met Jan Bakkers accordeon de
kerstliederen. Een paar dagen voor kerst hebben ze
hun eigen feest in de kerk met chocolade melk en de
dominee die het kerstverhaal verteld. Naast het
officiële programma moet ook altijd even de

preekstoel worden beklommen, de microfoon moet
worden geprobeerd en een dansje gemaakt.
Als ze God zouden zijn, dan wisten ze het wel, dan
zouden ze voor vrede op aarde zorgen. “En niet
alleen met kerst”, zegt Arco Boogaard, maar ook
minder inbraken met geweld. Vrede is voor hem
meer zingen met elkaar, muziek en gezelligheid met
iets erbij. Lineke Oosterhof gunt iedereen die jarig is
een taartje. Co van Heerwaarden zou regelen dat
mensen meer respect voor elkaar hadden. Hij
bedoelt daarmee dat de mensen samen door één
deur kunnen. Dirk Witte vouwt de krant van vandaag
open waarin hij voorleest over een mevrouw die
taarten bakt voor de kinderen van de voedselbank.
Voor iedereen is dat een voorbeeld van vrede. Net
als samen zingen, wat ze ook graag doen.
Yvonne Bremer denkt aan ‘omkijken naar elkaar’. Ze
bedoelt dan dat de mensen om hun buren geven ook
al zijn ze misschien een beetje anders. Zelf heeft ze
sinds een half jaar een buurman uit Syrië. Ze heeft

met hem kennis gemaakt en nu groeten ze elkaar
elke dag. “Je kunt zien dat hij dat fijn vindt” Dan
vertelt ze nog een verhaal hoe fijn het is als je gezien
wordt en er iemand is die met je meevoelt. Afgelopen
februari is Hilly, haar zus, overleden. Een paar dagen
terug was ze in de jaarbeurs van Utrecht voor
Nederland-zingdag. Het samen zingen maakte een
groot geluksgevoel in haar en Rommy vrij. Opeens
was Hilly heel dichtbij. Yvonne Bremer ontroerde
ervan. Een wildvreemde mevrouw naast haar zag
dat, en sloeg een arm om haar heen. “Ze zag me en
voelde met me mee.” Instemmend vertellen de
anderen hoeveel ze van zingen houden. Hoewel ze
allemaal kunnen lezen, kennen ze ook heel wat
liedjes uit hun hoofd.
“En zingen jullie weleens buiten?” vraag ik. “Nee,
antwoorden ze, zingen op het terras hebben we
(nog) niet gedaan.”
Hans Marseille
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Texel
Durf jij orgel te spelen???

tekeningen zijn hiervan niet overgebleven, maar het is
duidelijk dat het orgel als muziekinstrument zeer oude
papieren heeft. Helaas is er steeds minder belangstelling
voor het orgel en de orgelmuziek. Dit heeft natuurlijk vele
oorzaken. Eén van de voornaamste oorzaken is de
afname van de kerkgang.
Vroeger kwamen kinderen in de kerk, of ze nou wilde of
niet en werden daar geconfronteerd met orgelmuziek.
Tegenwoordig weten de meeste mensen niet eens wat
een orgel ís of hoe het werkt. Laat staan dat men op het
idee komt lessen te gaan volgen om orgel te gaan leren
spelen! En dat is jammer.
Niet alleen omdat het orgel één van de oudst bekende
muziekinstrumenten is, het is ook een zeer bijzonder
muziekinstrument. Er zijn geen twee orgels hetzelfde en
als organist ben je vaak afhankelijk van het instrument
waar je op mag spelen bij de keuze van je repertoire.
Bovendien ben je als organist bijna dirigent van een
(groot) orkest; het orgel bestaat immers uit diverse
instrumenten die allemaal door dezelfde speler bediend
worden. Orgel spelen is echt één van de allerleukste
dingen die ik ooit geleerd heb.
De kerk heeft ook last van het feit dat er steeds minder
mensen orgel leren spelen. Het is elke week weer een
kopzorg om de orgelbank bezet te krijgen en soms wordt
er a capella (zonder begeleiding) gezongen.

Geef je op om op een van de Texelse kerkorgels te
spelen. We hebben op Texel vele mooie kerkorgels, maar
er wordt steeds minder op gespeeld. Wie durft het aan?
Op Texel zijn veel bijzondere orgels. Bijvoorbeeld het
schattige zelfbouworgel in de Zeemanskerk in Oudeschild,
waar het front (dat gedeelte van het orgel dat vanuit de
kerk te zien is) bestaat uit beschilderde
dennenstammetjes. Of het onlangs geheel
gerestaureerde orgel in de Maartenskerk in Oosterend,
wat door toevoeging van een aantal registers (nieuwe
pijpen, nieuwe stemmen in het orgel) een zeer fraai geluid
heeft gekregen. Het meest bijzondere orgel is toch wel het
orgel in de Burghtkerk in Den Burg. In vrijwel elk boek
over Nederlandse orgels vind je dit orgel. Het verhaal gaat
dat toen de orgelbouwer in de kerk kwam en de ruimte
zag, hij schrok want zijn orgel was te klein voor de ruimte!
Hij heeft toen een groot front gebouwd voor een relatief
klein orgel. Er zijn in Nederland twee zulke orgels en die
ene staat dus in één van onze kerken!
Het is echt verschrikkelijk jammer dat er steeds minder
mensen zijn die het orgel kunnen bespelen. Terwijl het
toch een fantastisch en rijk muziekinstrument is.
Het orgel is uitgevonden door Ktesibios, reeds de derde
eeuw vóór Christus. Hij baseerde het mechaniek op
bestaande dubbelriet blaasinstrumenten. Veel meer
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Met al deze ontwikkelingen in het achterhoofd wil de PKN
Texel een lans breken voor het orgel. Er worden twee
orgeldagen georganiseerd. De eerste is voor alle mensen
van 10 jaar en ouder die nog nooit een muziekinstrument
bespeeld hebben (of pas zijn begonnen met een
muziekinstrument te bespelen) en die weleens willen
weten hoe een orgel werkt. De andere is voor gevorderde
muzikanten (bij voorkeur pianobespelers, maar andere
instrumentalisten zijn ook van harte welkom) die het orgel
weleens willen uitproberen.
De dag voor beginners zal bestaan uit een rondleiding
door het orgel, uitleg over registreren van het orgel, het
bespelen van het orgel en een korte presentatie aan het
eind van de dag voor familie, vrienden en andere
belangstellenden.
De dag voor gevorderden zal bestaan uit een rondleiding
door het orgel, uitleg over registratie van het orgel,
liedbegeleiding en een korte presentatie aan het eind van
de dag voor familie, vrienden en andere belangstellende.
Wanneer: we denken aan de maand December, maar zal
in overleg met de deelnemers worden bepaald.
Waar: de Burghtkerk aan de Binnenburg te Den Burg.
Kosten: we denken aan een klein bedrag van 2,50 euro.
Opgeven: per email aan rachelvroombarnard@gmail.com
Koffie, thee en limonade wordt verzorgd; een
lunchpakketje zelf meenemen.

Soep op Zondag – voor Texelse cultuur,
mooie verhalen, bijzonder ontmoetingen én
soep 20 november vanaf 15 uur in Ecomare

Soep op Zondag is een initiatief van een aantal
Texelaars om in de koude maanden middagen
te organiseren voor warme ontmoetingen
rondom de Texelse cultuur. Dit initiatief wordt
mede mogelijk gemaakt door het fonds ‘Samen
één Texel’ en bijdragen door diverse betrokkenen. Deze editie met speciale dank aan Ecomare!

klimaat en verbinding met de internationale markten.
Dankzij Oikocredits investering kan Farmerline meer
boeren sneller en beter bereiken.
Het bedrijf, ook wel de ‘Amazone voor Afrikaans
boeren’ genoemd, is van plan om haar aanwezigheid
in Ivoorkust uit te breiden. Deze uitbreiding komt op
een cruciaal moment nu de kunstmestprijzen zijn
verviervoudigd en het conflict in Oekraïne de
wereldwijde uitdagingen op het gebied van
voedselzekerheid vergroot.

Uit de gezamenlijke PKN-kerkenraden

Foto: Peter Ampt

Thema: ‘Aangespoeld’
Wat landt er op de Texelse kust. Juttersgoed
natuurlijk, soms hele schepen, bijzondere vogels en
vreemde vissen, maar ook nieuwe Texelaars, harde
Noordwesters, van alles eetbaars en niet te vergeten
mooie muziek en fijne gedichten. Deze editie
medewerking van o.a.:
Robin en Rob – Jonge Texelse met zelfgeschreven
liedjes én vader; ook al een succes op Skemere
De duikers Betsema – Met hét verhaal over de
ontdekking van ‘de jurk’ en meer (ovb)
Kunstenares Paulien Valk – Over hoe je ook kunt
kijken naar wat je vindt
Mardik Leopold – Bioloog bij de NIOZ over de
vogelgriepramp en ook weer hoopvolle tekens
Fiet van Beek – Onze eilanddichter met een
aangespoelde bijdrage
Sabien Bosman – Over groen en eetbaar uit de zee
en met overheerlijke soep!
Wikke Huizing en Rein van den Burg – Presentatie
en verbinders van de middag
Inloop vanaf 15.00 uur. Programma 15.30 – 16.45
uur. Na afloop soep met brood en een drankje.
De entree is gratis (maar een kleine bijdrage is
welkom!). Ben je enthousiast geworden en wil je erbij
zijn, dan is opgeven vooraf wel een must. Je kunt dit
doen op www.texelswelzijn.nl/soep-op-zondag

Oikocredit investeert in Farmerline Group
Het in Ghana gevestigde bedrijf Farmerline is van
plan om haar aanbod aan kleinschalige boeren in
Ivoorkust uit te breiden naarmate de kunstmestcrisis
in West-Afrika verergert.
Farmerline is een organisatie die samenwerkt met
landbouwbedrijven en -verenigingen om Afrikaanse
boeren te ondersteunen door toegang te bieden tot
hoogwaardige kunstmest en zaden, gratis onderwijs
over landbouwpraktijken die beter zijn voor het

“Wat heeft u nog in huis” Dat is de vraag die de
profeet Elia aan een weduwe uit Sarfat stelt. Niet
meer dan een handjevol meel en een restje olijfolie.
Nauwelijks genoeg om een dag van te leven, laat
staan om van uit te delen. Toch is dat precies wat er
gebeurt: delen van wat je hebt.
Wat hebben wij in huis, dat is ook de vraag waar de
kerkenraden van de drie protestantse gemeentes op
Texel zich over gebogen hebben in een gezamenlijke
ontmoeting op 31 oktober. En dat blijkt nog heel wat
te zijn. Markante gebouwen, die het dorpsgezicht
mede bepalen; de deur van die kerken, die vaak
open staat (en niet alleen op zondagmorgen); ruimte
voor kunst en muziek; een kleine maar actieve groep
vrijwilligers; saamhorigheid – om maar een paar
steekwoorden te noemen, die opgeschreven werden
als antwoord op de vraag die de profeet ook ons
stelt. Wat hebben wij in huis.
Natuurlijk herkennen we met elkaar ook het tekort –
de hongersnood in de tijd van Elia, de krimp in onze
gemeentes. Daarvoor hoeven we alleen maar de
lege plekken in de kerkbanken te zien, of de
leeftijdsopbouw in de kaartenbak. De zorgen zijn ons
niet vreemd. Maar de krimp hoeft niet tot kramp te
lijden; dan zouden we zoals een kerkenraadslid het
treffend verwoordde in de mopper modus terecht
komen.
Geloven is ook een kwestie van vroom en vrolijk
leven. En die ontspanning hebben we geproefd in de
ontmoeting met elkaar, in de heerlijke maaltijd die we
gedeeld hebben, in de speelse wijze waarop we met
elkaar kennismaakte. Er komt dan ook zeker een
vervolg. En we hebben onszelf huiswerk gegeven:
een vraag aan de kerkenraden: kunnen we samen
verantwoordelijkheid nemen voor wat we ieder
afzonderlijk in huis hebben. Niet door alles op een
hoop te gooien, maar door onze krachten te
bundelen. Niet door één grote fusiegemeente te
worden, maar door samen te werken waar het kan,
met behoud van de eigen identiteit. Zoals onze
classispredikant Peter Verhoeff ons voorhield. En
voegde hij er aan toe: de Kerkorde biedt daartoe ook
volop mogelijkheden.
Hoe die samenwerking eruit kan en gaat zien, dat is
nog een hele puzzel. Maar we hebben een stap
gezet: we zoeken een gewenste samenwerking,
voordat we daartoe gedwongen worden. Die urgentie
voelen we met elkaar en dat alleen is al winst.
Wat hebben we nog in huis – meer dan we soms
denken. Genoeg om van uit te delen.
Ds. Evert 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
8 november
9 november
10 november
13 november
15 november
16 november
20 november
22 november
22 november
23 november
23 november
24 november
24 november
27 november
30 november
30 november
1 december
1 december
4 december

14.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
13.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.30 uur
20.00 uur
10.00 uur

Studio
Bijbelleesuur
Ledencommissie
Dienst. Ds. Hans Marseille
Wijkmiddag bij fam. Roeper-Watertor
Bijbelleesuur
Dienst. Ds. Jaap Klanderman
Kronen poetsen
Doperszaaigoed
Bijbelleesuur
Wijkmiddag bij fam. Zuidewind-Koorn
Rembrandtkring
Kerkenraad
Dienst. Ds. Hans Marseille
Bijbelleesuur
Zusterkring
Praatcafé Gollards
Broederkring
Dienst. Ds. Anne Kooi
aansluitend verkiezing leden kerkenraad
6 december 14.30 uur Oudere zusterkring
7 december 10.00 uur Bijbelleesuur

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

Vooruitblik in honderd woorden door Hans
Marseille
Welkom Cor Brandsema, welkom Riethie Kuiper,
welkom Rinus Kuiper, wat ontzettend leuk dat jullie
lid worden van onze gemeente. En wat positief dat
jullie tegelijkertijd lid blijven van jullie huidige kerk.
Dat betekent dat jullie in vrede naar ons toekomen. In
de kerkenraad waren we er allemaal stil van. In de
dienst van 6 november willen we jullie van harte
persoonlijk in de gemeente welkom heten.
We vinden het ook bijzonder dat jullie met z’n drieën
komen, zo verschillend jullie ook zijn. Alle drie
kenden we jullie al jarenlang. Maar nu is het toch
zover gekomen. Welkom!

Verkiezing leden kerkenraad
Op de eerste zondag in december, aansluitend aan
de dienst worden de verkiezingen voor leden van de
kerkenraad gehouden (art. 13.2). Dat is dit jaar op 4
december. Aftredend en herkiesbaar is br. Herman
Boekel, Aftredend en niet herkiesbaar zijn zr. Geke
Moojen en zr. Marianne Bonne.. De kerkenraad stelt
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voor als kandidaten br. Herman Boekel, br. George
Jimmink en br. Maarten ’t Hart.
Ook kunnen er leden als kandidaat worden
voorgedragen via een aanbevelingslijst, die moet zijn
voorzien van tenminste 10 namen met
handtekeningen. Deze lijst moet voor 15 november
worden ingeleverd bij de secretaris van de
kerkenraad (art. 13.3)

Nieuwe website
De nieuwe website is in de lucht. Omdat het bedrijf
waar onze, nu oude, website bij was ondergebracht
er mee stopt op 1 januari 2023 heeft de ADS alle
websites ondergebracht bij bureau MAX in
Apeldoorn. De helpdesk is nu de afdeling ICT van de
ADS. Al in april van dit jaar werd in Amsterdam in de
Singelkerk een nieuwe site gepresenteerd, die van
DG Leeuwarden de pilotgemeente. In september
kwamen de gegevens voor onze eigen site
beschikbaar. Op 1 oktober was er in de Vermaning
van Heerenveen een bijeenkomst waar technische
uitleg is gegeven. In de week van de

ledenvergadering was het dan zover: onze nieuwe
site is in de lucht. Velen hebben de site al bekeken,
blijkt uit de reacties. Op de site staan dezelfde
onderwerpen als op de oude site. Onderaan in het
blauwe stukje staat de knop om bij Kerkdienst gemist
te komen. Bovenaan links staat het nieuwe logo van
de ADS met daarachter Texel. Dat is de knop om
weer bij de voorste pagina te komen.

november gaan we per auto met de boot van 16.00
uur heen. Het begint om 17.00 uur en duurt tot 20.00
uur. Er is een broodmaaltijd inbegrepen, waarvoor
een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. We komen
terug met de boot van 21.30 uur. Opgeven kan bij
Anneloes Visman, tel. 315670 of via de mail op het
mailadres van de kerk. Vervoer regelen we onderling.

Ledenvergadering
Wijkmiddagen
Nadat we vorig seizoen meerder bijeenkomsten
hebben gehouden in Den Burg volgen er nu nog
twee in het buitengebied. Het thema van de middag
is ‘andere tijden’. Weet u nog wat Mi Za Mir
betekende? Het is de actie die bijna 30 jaar geleden
werd gehouden vanwege de oorlog die toen in ZuidOost Europa woedde. En Mi Za Mir betekent: Wij
voor de vrede.
De bijeenkomst voor Den Hoorn en De Koog zal
worden gehouden op dinsdag 15 november om
14.00 uur bij de familie Roeper-Watertor, Dorpsstraat
223 De Koog, telefoon 0618270915
De bijeenkomst voor Oosterend, Oost, De Waal en
Oudeschild zal worden gehouden op woensdag 23
november om 14.00 uur bij de familie ZuidewindKoorn in de Heemskerckstraat 58, telefoon 31 23 60.

Landdag

Op donderdagmiddag 20 oktober is de
ledenvergadering gehouden. Rond de 40 leden en
vrienden waren aanwezig. De nieuwe website stond
aan op de beamer in het begin van de vergederingen
en kon bekeken worden. Na de notulen van de vorige
ledenvergadering, de jaarverslagen van de
secretaris, de penningmeester en de predikant
kwamen Liesbeth Rijk en Reinalda Slagter aan het
woord.
Zij vertelden over dementie en in het bijzonder over
Alzheimer. Allerlei wetenswaardigheden werden
verteld met veel enthousiasme en in gemakkelijke
taal. Ook konden er vragen worden gesteld.
Daarna volgde de maaltijd: boerenkool, zuurkool,
worst, gehaktballen, draadjesvlees en een heel
lekker toetje. Foto’s op de website.

Op 1 oktober, tijdens de landdag, is de boerderij van
fa. Eelman aan het Lageveld bij Oosterend bekeken.
De landdag is bestemd voor de leden van de
kerkenraad op uitnodiging van de land- en financiële
commissie, die de dag organiseert.

Kronen poetsen
Op dinsdagmiddag 22 november vanaf 14.00 uur
worden de twee kronen uit de kerk gepoetst. Na
afloop hangen ze dan weer te stralen in kerk in de
weken van advent en met kerst. Wie wil helpen met
poetsen, zusters en broeders, is van harte welkom.
Poetsmiddelen en –doeken zijn aanwezig. Na afloop
is er een kopje thee. Rond 15.00 uur zal naar
verwachting de klus geklaard zijn.

Regiobijeenkomst
Op woensdag 9 november as. wordt de tweede
regiobijeenkomst van dit seizoen gehouden in
Dopersduin in Schoorl. Naar de eerste bijeenkomst in
september zijn 5 zusters en 1 broeder geweest. Dat
was een fijne bijeenkomst. Naar de bijeenkomst in

Broederkring bijeenkomst 1 september 2022
door Dirk Kievit. (door de redactie vergeten te
plaatsen in het oktobernummer)
Met de voordracht van het Broederkringenlied (lied
474 melodie) opende voorzitter br. Zuidewind de
bijeenkomst en was tevens verheugd over de grote
opkomst bij de eerste bijeenkomst van het
winterseizoen, Na het lezen van de notulen van 7
april 2022 waarin Gerrit Gerrits een lezing hield over
het leven van zijn buurman Joh. Bakker voor de
Texellaars de luitenant waarover Gerrit een boek aan
het schrijven is. Wat we met belangstelling
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tegemoetzien. Notulen goedgekeurd. Ook kondigde
br. Jaap alvast de volgende bijeenkomst aan n.l. een
bezoek aan de Mosterdmakerij aan de Zuid- Haffel
op 6 oktober a.s. Daar dit de eerste bijeenkomst was
dit seizoen wisselen we zoals gebruikelijk verhalen
uit voorgedragen door broeders uit eigen kring. Deze
keer opende br. Jan Wieten met een lezing over de
oorlog in de Oekraïne, hij had hiervoor 11 stellingen
opgeschreven waarover we uitvoerig hebben
gediscussieerd. Na het bespreken van 3 van de 11
stellingen moesten we alweer stoppen wegens
tijdgebrek. Daarna hebben we nog ter afsluiting lied
904 gezongen (Beveel gerust uw wegen) Waarna we
nog even hebben nagezeten met een hapje en
drankje ter gelegenheid van opening van het
seizoen. Br Zuidewind sloot dan ook met een goed
gevoel de avond af en wenste eenieder een ‘wel
thuis’.

Broederkring bijeenkomst op locatie. 6 oktober
2022 door Dirk Kievit
Op de vorige broederkring bijeenkomst heeft de
voorzitter Br. Jaap Zuidewind al iets verteld over
deze bijeenkomst.
We gaan een bezoek brengen aan de Mosterdzaad
boerderij op de Zuid-Haffel van de fam., De VriesSlot. Graag om 19.30 daar aanwezig zijn, we gaan er
op eigengelegenheid naar toe. Vraagtekens bij de
broeders de naam de Vries-Slot, toen viel het muntje
Mieke Slot is dochter van br. Piet Slot en zr. Martha
Vonk (In de broederkring willen ze graag weten van
wie ben je er ien). We werden ontvangen in de netjes
gerestaureerde boerderij waar tafeltjes en stoelen
stonden in het hooi vak waar op de tafeltjes al het
een en ander van de mosterdproducten stond
uitgestald. Van bonbons waarin mosterd was
verwerkt tot grove, fijne en honigmosterd Er was
koffie - thee -frisdrank. Eerst gaf dhr. De Vries een
productpresentatie aan de hand van eigengemaakte
foto’s van zaaien tot oogsten met de combine
gevolgd door Mieke. Er is zoveel over de producten
te vertellen dat we allen geboeid hebben zitten
luisteren. Na van alle soorten iets geproefd te
hebben heeft br. Jaap de avond besloten - na eerst
de fam.de Vries bedankt te hebben voor deze
gezellige, maar vooral interessante bijeenkomst - met
voor eenieder een wel thuis.

Theemiddag 4 oktober door Riny Wielinga.
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Deze middag waren we met totaal 7 zusters en onze
Hans is niet alleen predikant maar is af en toe zelfs
chauffeur om een gevallen schaap in een rolstoel op
te halen. Er waren nog een aantal niet aanwezig,
maar we wisten de reden.
We zijn meestal erg trouw. Gré werd speciaal
welkom geheten, want ze was ook door een val een
poosje niet in staat geweest om te komen.
We begonnen met het zingen van een lied, waarin
ook dieren voor kwamen.
Daarna had Gré twee gedichten waarin ook dieren
een rol speelden, n.l. motten en ….
o.a. eentje van Ida Gerhardt.
Toen gingen we nog een rondje doen over wat we de
afgelopen maand zelf beleefd hadden en dachten we
nog samen aan Tine , die in een moeilijke fase zit
van haar leven.
Janna was jarig geweest en trakteerde op heerlijke
koeken bij de koffie.
Het onderwerp werd vanmiddag DIEREN met hun
bijzondere gewoonten en eigenschappen. A.s.
weekend komen er weer een groot aantal “vogelaars”
naar Texel om met elkaar de vogeltrek te bekijken.
Ze hopen bijzondere vogels te ontdekken, die alleen
maar even gingen rusten en wat eten bij ons en dan
gaan ze door naar het zuiden. Wat zijn de vogels
toch vrij!!! Wij zijn op aarde aan allemaal regels
gebonden.
Hans had weer een cd meegenomen over een lezing
van Midas Dekker (bioloog ) die bijzondere
eigenaardigheden ontdekte ook bij de vogels, die
contact hadden en allemaal anders reageerden
net als bij de mensen. Ze konden elkaars geur
ruiken , converseren, ruzie maken en signalen
doorgeven. Hij kon het op een geweldige eenvoudige
manier aan ons overbrengen zodat wij het konden
begrijpen. De mens is ook een zoogdier (mammalia),
maar ze werken in de wetenschap niet als een
proefdier of ze moeten zichzelf beschikbaar stellen.
De eerste hond Laika (Rusland) werd in 1957 als
proefdier met een raket in het luchtruim gelanceerd,
Amerika kon niet achterblijven en stuurde de eerste
aap “Albert de 2e”. Veel mensen vinden dit heel erg.
Ook kleine beestjes b.v. fruitvliegjes en spinnen,
doch de spinnen maakten wel een web, maar er
kwam geen voedsel langs, want hij bleef in het
midden van de web zitten. In 1961 ging de eerste
mens.
Franciscus van Assisi werd ook nog even besproken,
niet over zijn afkomst, maar vooral dat hij met de
dieren kon spreken en zijn hele leven eraan gewijd
en met ze geleefd had.
Tot slot zongen we nog een lied, wat Tine altijd graag
zong. Hans wenste ons het allerbeste en wel thuis.
We hopen elkaar over 4 weken weer te zien.

Zusterkring 28 september 2022
Na de opening met gedicht, notulen, mededelingen,
herdachten we Sietske, die deze zomer is overleden.
Tine Witte trakteerde omdat haar eerste kleinkind is
geboren. Na de pauze van deze eerste zusterkring
van het nieuwe seizoen gingen we aan de slag met
‘warmte’. Kaartjes met begrippen en woorden die met

geloof en de kerk te maken hadden zijn in 4 kleine
groepen besproken. Dat leverde mooie gesprekken
op. Woorden als aandacht, zegen, vieren, gebed, op
weg, luisteren kwamen langs. Elk groepje had vijf of
zes andere woorden.
26 oktober
Grote opkomst. Elisabeth (90 jaar geworden)
trakteerde op cranberrycake en Tiny op bonbons (60
jaar getrouwd). Het onderwerp deze zusterkring was
een blad met stellingen gemaakt door Jan Wieten.
Het waren stellingen die om discussie vroegen. In
vier groepen bespraken we ze. Elke groep mocht zelf
kiezen welke stellingen werden besproken. Fijne
gesprekken met soms een nostalgisch tintje,
wanneer we het over ‘vroeger’ hadden zonder
douche, centrale verwarming e.d. De onderwerpen
van stellingen gingen o.a. over oorlog,
klimaatveranderingen, het belang van een preek,
vreemdelingen, democratie. Na een korte
nabespreking sloot Tiny deze prettige bijeenkomst af.

Bijbelleesuur door Hans Marseille
We zijn nu begonnen met de Statenvertaling in een
grote letter uitgave. Dat is ook interessant omdat er
veel bijzondere woorden en uitdrukkingen in
voorkomen. Per hoofdstuk geef ik één voorbeeld.
Eerst schrijf ik een zinnetje uit de Staten vertaling
van 1618, en daaronder schuingedrukt dezelfde zin
in de ‘Bijbel in Gewone Taal’ uit 2014.
Genesis Hoofdstuk 1 vers 2
En de Geest Gods zweefde op de wateren
er waaide een hevige wind over het water
Hoofdstuk 2 vers 23
Men zal haar Maninne heten
Ik noem haar ‘vrouw’
Hoofdstuk 3 vers 24
en stelde cherubim bij het oosten
zette engelen bij de ingang
Hoofdstuk 4 vers 5
Toen ontstak Kain en zijn gezicht verviel zeer
Toen werd Kain woedend en zijn ogen werden
donker
Hoofdstuk 5 vers 24
Henoch wandelde met God
Henoch had geleefd als een vriend van God

Albert Schweitzer was een zeer begaafde en
intelligente man. Hij studeerde filosofie, theologie,
medicijnen en muziek. Hij was ook heel handig met
zijn handen want hij kon niet alleen mensen opereren
maar ook orgels bouwen en repareren. In Frankrijk
wordt zo iemand een genie genoemd. Fransen
vinden het prachtig dat er zulke mensen in hun stad
of land wonen. Ze hebben het gevoel dat de glorie en
eer van zo’n genie ook op hen straalt. Wij, Nederlanders, wantrouwen alle mensen die boven het
maaiveld uitsteken. Opeens hebben we allemaal
kritische en vooral argwanende vragen over Albert
Schweitzer. Hield hij wel van zijn vrouw? Was hij wel
een aardige vader? Had hij wel aandacht voor zijn
kleinkinderen? Wij laten ons maar al te snel
intimideren door mensen tegen wie we op kijken. In
vergelijking met alle talenten van Albert Schweitzer
voel ik me zelf minderwaardig. Nu hoeft dat helemaal
niet. Je kunt je ook verheugen in de magnifieke
kwaliteiten van een ander, een beetje zoals de
Fransen dat doen.
Maar het wordt nog leuker als je weet dat het
grootste talent van Albert Schweitzer iets was, wat
wij allemaal bezitten: Levenszin. Albert Schweitzer
had ontzettend veel zin in zijn leven. En hij ziet om
zich heen allemaal leven dat er zin in heeft. De
meest beroemde zin die Albert Schweitzer ons naliet
luidt: ‘Ik ben leven dat leven wil te midden van leven
dat leven wil’. Zijn levenswil was ongemeen
groot leven en daarin ervoer hij overeenstemming
met mensen om hem heen zoals u en ik. Nu heb je
ook mensen die niet zo gelukkig zijn. Mensen bij wie
het leven niet vanzelf lijkt te gaan en die hun leven
lang strijden tegen depressies. Zo iemand is volgens
mij Eva Meijer schrijfster uit Hoorn. Van haar kun je
veel leren, vind ik. Ze zegt: “Een depressie brengt je
bij de basis vragen van het leven. Er zijn dingen die
er niet zo veel toe doen. Geld, mode, spullen,
oordelen van anderen. Voor zichzelf heeft ze
vastgesteld hoe je uit een depressie weer het best in
het leven kan gaan staan. Ze noemt drie stappen:
1)door relaties aan te gaan. 2)door verantwoordelijkheid te voelen 3)door verplichtingen op je te nemen.
Nu vermoed ik dat Albert Schweitzer met zijn grote
levenslust precies dat deed wat onze Eva Meijer voor
zichzelf heeft opgeschreven. Zou Albert Schweitzer
ooit een depressieve periode hebben gekend? Dan
zou hij Eva Meijer op gelijke hoogte de hand kunnen
de hand kunnen schudden, want van hem is de
uitspraak: In mijn kennen ben ik een pessimist en
mijn hopen een optimist.

Praatcafé Gollards
Sinds Corona én de verbouwing is er geen gespreksochtend in de Gollards meer geweest. In november
beginnen we weer onder de naam: Praatcafé. Het is
niet van ons alleen, maar van de gezamenlijke
kerken van Texel. Samen met mijn collega’s zal ik bij
toerbeurt de ochtend leiden. We beginnen om 10.30
uur en u bent van harte welkom.

Doperszaaigoed door Hans Marseille
Geloven met Albert Schweitzer, zou dat kunnen?
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Kerkdiensten
Zondag 13 november 2022
Kerkgebouw De Burght

9.30 uur

Zondag 20 november 2022
Kerkgebouw De Burght
Eeuwigheidszondag = Laatste
Zondag Kerkelijk jaar
Zondag 27 november 2022
Kerkgebouw De Burght
Eerste advent

9.30 uur

Woensdag 30 november
Kerkgebouw De Burght

19.00 uur

Zondag 4 december 2022
Kerkgebouw De Burght
Tweede advent

9.30 uur

Woensdag 7 december
Kerkgebouw De Burght

19.30 uur

Woensdag 14 december
Kerkgebouw De Burght

19.30 uur

Avondgebed Advent
Pianist: Jaap vd Slikke

Woensdag 21 december
Kerkgebouw De Burght

19.30 uur

Avondgebed Advent
Pianist: Jaap vd Slikke

9.30 uur

Ds. L.O. Giethoorn uit Groningen
Organist: Dyo Wassink/Jan Kruithof
Collecten: 1e Diaconie, 2e Kerk, uitgang Onderhoud Gebouwen
Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Ds: W. Huizing
Organist: Jan Kruithof
Collecten: 1e Kerk in Actie, 2e Kerk, uitgang Pastoraat
Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Ds: W. Huizing
Organist: Dyo Wassink/Jan Kruithof
Collecten: 1e Diaconie, 2e Kerk, uitgang Verwarming
Zondagsbrief: Mary Veltkamp
Avondgebed Advent
Pianist: Jaap vd Slikke
Ds: J. Mulder uit Hilversum
Organist: Jan Kruithof
Collecten: 1e Kerstgroet, 2e Kerk, uitgang Verwarming
Zondagsbrief: Joke Vlaming
Avondgebed Advent
Pianist: Jaap vd Slikke

Agenda
Dinsdag 8 november

19.00 uur

Woensdag 9 november
Vrijdag 11 november
Donderdag 17 november
Zondag 20 november
Vrijdag 25 november
Dinsdag 29 november
Woensdag 30 november

19.30 uur
17.30 – ca 19.30
19.30 uur
15.30 uur
Voor 17.00 uur
15 uur
19.00 uur
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Presentatie over Het Raaksje door gemeentelijke archeoloog
Bartels in De Burght
Vergadering Kerkenraad in De Schakel
Sint Maarten, kerk open
Zin in Film in De Schakel
Soep op Zondag bij Ecomare,
Kopij kerkblad bij Marjan Nicolay-Mosk
Praatcafé Schuttehoek in bovenste buurtkamer
Avondgebed advent De Burght

Woensdag 30 november
19.30 uur
Gemeenteavond in De Burght/De Schakel
Donderdag 1 december
10.30 uur
Praatcafe, buurtkamer 2e verdieping De Gollards
Donderdag 1 december
16.00 uur
Lichtjesmiddag/avond in De Burght
Woensdag 7 december
19.30 uur
Avondgebed advent in De Burght
 Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html.
in verbondenheid met de levenden én degenen die
Van de Predikant
ons zijn ontvallen.
ds. Wikke Huizing
“Koud, hé?!“ had ik als titel boven dit stukje willen
zetten, naar aanleiding van alle nieuws en
In Memoriam Bert Dekker
besparingstips die ons om de oren vliegen via de
media. Maar terwijl ik dit stukje typ (vrijdag 28
Op 27 augustus overleed dhr. Bert Dekker in de
oktober) is het buiten 17 graden en schijnt het
leeftijd van 88 jaar. Hij was al geruime tijd ziek.
zonnetje heerlijk. Het is juist uitzonderlijk warm voor
Bertus Dekker was de zoon van Joost Dekker en
de tijd van het jaar. Dat blijft natuurlijk niet zo. Zelfs in
Maria Vink en kwam oorspronkelijk uit Andijk. Het
een milde winter zullen er genoeg koude momenten
grote gezin verhuisde naar Texel en daar leerde Bert
zijn. Ook al zal de kachel het voorlopig wel blijven
Renny kennen. Samen met haar kreeg hij drie
doen, we voelen het allemaal in onze portemonnee.
dochters: Henny, Carla en Evelien. Tot voor een paar
Ook in de pastorie zijn maatregelen getroffen;
jaar woonden ze samen aan de Pontweg, in het huis
tochtstrips, radiatoren dicht, thermostaat lager,
op de hoek van de Westerweg; het Hoge Landje. Ze
dekentje over de benen achter het bureau. Werken
deelden 66 jaar lief en leed. Bert was een handige
afwisselen met bewegen, etc.
man; voor allerlei praktische problemen vond hij een
De gasproblematiek wordt nog aangevuld met die
oplossing. Een man van weinig woorden, hij was het
van o.a. dieselschaarste en alles wordt
liefste bezig in zijn schuur, vaak samen met één van
doorberekend; onze kosten voor levensonderhoud
de kinderen en later de kleinkinderen. Die hebben
gaan omhoog. Bij mij thuis niet direct een probleem
veel van hem geleerd en hij was altijd bereid bij een
maar voor vele anderen wel. Economische solidariteit
verbouwing of klus te helpen. In de dienst lazen we
wordt weer een groot thema. Politiek (landelijk) is dat
een gedeelte over de bouw van de tempel in
nog een punt dus zal het ook sterk van onszelf
Jeruzalem waarvoor vele vakmensen werden
afhangen. Kou in onderlinge relaties kunnen we dan
ingehuurd.
ook niet gebruiken. Warmte en koude komen ook in
Bert Dekker oefende meerdere beroepen uit maar
de bijbel voor: meer warm dan koud. En koud vaak
het langst was hij buschauffeur. Secuur op het
als een positief begrip: “Een goede tijding uit een ver
voertuig, punctueel en precies. Hij reed al die jaren
land is als koud water op een vermoeide ziel”
met plezier over het eiland en velen kennen hem uit
Spreuken 25:25. Of Openbaringen, die nog een
die tijd. Opgegroeid in een goed reformatorische
temperatuur kent: “Zo dan, omdat gij lauw zijt, noch
familie sprak Bert niet zozeer over zijn geloof…hij
koud, noch heet, ik zal u uit Mijn mond spuwen”.
zong er liever van. De teksten ontroerden hem vaak.
Lauwheid….de schrijver van dit Bijbelboek vindt het
Van het mannenkoor was hij vele jaren met grote
de ergste levenshouding die er is. Wat zou hij/zij
inzet lid. Hij onderhield nauwkeurig de zangmappen
ermee bedoelen?
van de mannen en het was een groot gemis toen hij
De huidige situatie, economisch, maar ook de
zelf niet meer mee kon zingen. Groot was dan ook de
spannende ontwikkelingen rond de oorlog in
waardering van de familie (en de wens van Bert) dat
Oekraïne (dreiging kernwapens!) zorgen voor onrust
het mannenkoor op zijn begrafenis zong! Op 2
en een onderhuidse spanning die ons allicht
september vond deze plaats in De Burght. Daarna
bedrukken. Laten we elkaar erover vertellen, elkaar
begeleidden we hem naar de Algemene
bemoedigen en helpen waar mogelijk. En zo elkaar
Begraafplaats. Moge de herinnering aan Bert Dekker
letterlijk en figuurlijk ‘warm’ houden. Alle goeds
ons allen tot zegen zijn.
ds. Wikke Huizing
gewenst!
Ds. Wikke Huizing

In Memoriam Nine Zijm-Bakker
Pastoraat
In dit kerkblad staan drie In Memoria. Drie mensen
die ons de laatste maanden zijn ontvallen en die een
leegte achter laten. Aan het eind van deze maand,
op 20 november, gedenken we alle gemeenteleden
die dit kerkelijke jaar zijn overleden. Alle
nabestaanden worden hiervoor uitgenodigd en voor
elke familie is een herinneringskaars gemaakt door
Lida Vlaming. Alle getroffen families wensen we een
goede gedachtenis toe! En ook degenen die al
eerder een geliefde verloren. We maken het allemaal
mee in ons leven en dat kan ook veel mee-gevoel
oproepen. Laten we dat tonen aan elkaar, op
gepaste wijze, en elkaar zo zicht op toekomst geven,

Maandag 10 oktober overleed Nine Zijm-Bakker. Ze
bleek al een tijd veel zieker dan de artsen dachten en
na een val thuis kwam ze niet meer bij kennis en
overleed in het ziekenhuis. Nine Zijm werd 69 jaar.
Ze was de dochter en enig kind van Anton Bakker en
Marritje Vlaming, echtgenote van Jacob Jan Zijm, in
lange en innige verbintenis van 40 jaar. En de
moeder van Sander en Marieke.
Ze was kleuterleidster van beroep, een vak dat ze
vele jaren met grote inzet, toewijding en plezier heeft
uitgeoefend. Ze hield enorm van kinderen, zag hen
in hun eigenheid, in hun behoeften, in hun plezier.
Toen, na een medisch traject, bleek dat Jacob Jan
en zij niet zelf kinderen zouden krijgen, kwam eerst
Sander in 1990 en twee jaar later Marieke uit Polen
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in hun gezin. Zij waren hun grote vreugde. En ook
een extra zorg want beide kinderen waren rond de
drie jaar toen ze bij hen kwamen en hadden al veel
meegemaakt. Nine zette zich volledig in en geholpen
door velen zorgde ze ervoor dat de kinderen kregen
wat ze nodig hadden; goede begeleiding, de juiste
school, de goede therapie.
De kinderen omschreven haar dan ook als heel lief,
zorgzaam, aandachtig luisterend en degene die voor
hen had gevochten toen dat nodig was.
Voor zichzelf zorgde Nine soms minder goed. Mede
door de brand in 2011, toen hun boerderij aan de
Leemkuil totaal afbrandde, ze hadden niets meer,
vergde dat z’n tol. Al eerder had ze met haar
invalwerk op school moeten stoppen. Daarbij werd ze
ook nog ernstig ziek, ze doorstond de zwaarste
behandeling voor borstkanker. Ook psychisch werd
ze kwetsbaar.
Al die tijd was Jacob Jan haar grote steun en
toeverlaat, uiterst geduldig en zorgzaam.
Op vrijdag 14 oktober herdachten we Nine in het
uitvaartcentrum als een krachtige en kwetsbare
mens. We lazen, naast, 1 Kor. 13, het verhaal uit
Lukas over de weduwe die de onrechtvaardige
rechter om recht blijft vragen tot hij niet meer om
haar heen kan. Sander en Marieke droegen een
gebed en een gedicht voor. Nine is begraven in het
familiegraf op de Algemene Begraafplaats. Moge de
herinnering aan Nine Zijm-Bakker ons allen tot zegen
zijn.
ds. Wikke Huizing

In Memoriam Jenneke Wassink-Aalvink
Donderdag 20 oktober overleed Jenneke WassinkAalvink, in de leeftijd van 74 jaar. Ze was al enkele
jaren ziek maar ze reageerde gelukkig nog heel lang
goed op palliatieve behandelingen. Tot het niet meer
ging. In het hospice is ze de laatste dagen goed
verzorgd en vredig gestorven, in bijzijn van Dyo en
kinderen.
Jenneke werd geboren in Wierden, Overijssel, als
dochter van Jan Aalvink en Jenneke Aalvink-Morsink.
Samen met Dyo kwam ze op Texel wonen. Met hem
is ze 50 jaar getrouwd. Kort geleden hebben ze dit
jubileum gevierd met familie en vrienden; een feest
van liefdevolle verbondenheid.
Ze hield er erg van dit soort momenten groots te
vieren. Jenneke is de moeder van Imme, Irene en
Jan en oma van 7 kleinkinderen.
Opgeleid als röntgenlaborante werd ze via een baan
op het gemeentelijk archief betrokken bij De Skuul.
Daar vond ze haar roeping; ze ging sociaalmaatschappelijk werk studeren en zette zich met
grote inzet in voor de verslaafden. De Skuul heeft
veel aan haar te danken.
Mensen tot hun recht laten komen, vooral diegenen
die ongezien blijven, was haar motivatie. Ook in haar
vrijwilligerswerk voor Amnesty International en
Vluchtelingenwerk. Met haar intelligentie,
vastberaden bescheidenheid en zorgvuldigheid deed
ze veel kennis op en paste die in haar dagelijkse
leven toe. Politiek bewust en sober, kon ze
tegelijkertijd zeer genieten van schoonheid, natuur,
mensen. Het ging haar daarbij om de kern, de
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essentie. Ook in haar geloof. Ze nam afstand van de
traditionele geloofsovertuigingen waarmee ze was
opgegroeid. Liet het schema van zonde, schuld,
verlossing als dogma achter zich, stelde vragen,
zocht antwoorden, werd gevormd door
emancipatiebewegingen en verbond die met de
Bijbelse boodschap van gerechtigheid, vrede en
heelheid van de schepping. En van activisme en
nadruk op ethisch handelen groeide ze door
naar een nog meer doorleefd, verwijzend, haast
mystieke manier van geloven; een groeiend gevoel
voor symboliek, waarin ruimte was voor de
verwondering, ervaring van eenheid onder, of zelfs
ín, de gebrokenheid van het bestaan. In de
gemeente was Jenneke jarenlang diaken en tot voor
een paar jaar was ze penningmeester van het
Eilandelijk Diaconaal Werkverband. In een dienst in
De Burght met veel hartelijke woorden, mooie muziek
en veel aanwezigen is op woensdag 26 oktober
afscheid van haar genomen. Daarna werd Jenneke
ten ruste gelegd op de begraafplaats op de Hoge
Berg.
Moge de herinnering aan Jenneke Wassink-Aalvink
ons allen tot zegen zijn.
ds. Wikke Huizing

Collecten bij de diensten
6 November
Allerheiligen, is de
collecte voor de
Voedselbank Texel. De
aanvragen lopen op
door de stijging van de
prijzen voor het levensonderhoud. 13 november
collecteren we voor Diaconie. Op 20 november,
Laatste zondag van het kerkelijk jaar, collecteren we
voor KIA Noodhulp. Op 27 november, 1e Advent, is
de collecte voor de Diaconie; 4 december, 2e Advent,
wordt er voor Kerstgroet gecollecteerd.
Uw gift kunt u ook overmaken op de bankrekening
van de Diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, graag
onder vervelding van het doel uw gift.
De Diaconie wenst u een fijne novembermaand toe,
Bea Aalders en Anke van Harten.

Van de Kerkenraad
Op 12 oktober was er weer kerkenraadsvergadering.
We evalueren een aantal zaken en we blikken
vooruit. We hebben de startzondag gehad en dat
was een goede gezamenlijke dienst. Met heerlijke
hapjes door iedereen met zorg voorbereid. Ook de
dienst met Miracles en het concert op de
zaterdagmiddag wordt kort besproken. Fijn dat ze
voor Texel kozen voor hun jubileumtour. Ook zijn we
zeer tevreden over de Vredesdiensten.
Door de kerkrentmeesters is
bijzonder zorgvuldig uitgezocht
dat er boetes bestaan op het
zingen van bepaalde liederen
als wij daarvoor geen licentie
hebben. Doordat we de
erediensten uitzenden, strekt het
hebben van een licentie

inmiddels ook verder. Bovendien moeten we ook
voor sommige achtergrondmuziek licenties hebben.
De vraag is waar we wel of niet extra licenties voor
aanvragen. Voor het huidige liedboek hebben we
licentie, met uitzondering van de liederen 336, 638,
822 en 988: de auteur/componist van deze liederen
heeft dit zo bedongen. Aangezien deze liederen niet
of nauwelijks worden gezonden, hebben we besloten
hiervoor geen licentie aan te vragen.
Gastpredikanten wordt gemeld dat ze deze liederen
niet in hun liturgie moeten opnemen. Voor een aantal
andere kerkelijke liedboeken vragen we wel een
extra licentie aan. Omdat voor sommige bijzondere
diensten hieruit nog wel eens wordt gezonden. U
kunt denken aan Johannes de Heer-liederen.
Ook is met elkaar van gedachten gewisseld over de
stijgende kosten voor ons als kerk maar ook voor ons
en onze naasten prive. Als kerk is besloten dat de
kerk minder verwarmd zal worden; u wordt gevraagd
zich warm te kleden voor de diensten. Bij extreme
kou kunnen we uitwijken naar De Schakel. Dit geldt
voor Avonddiensten, andere activiteiten in de kerk,
en eventueel een eredienst. Misschien gaan de
stoelopstelling tijdens koude perioden veranderen,
waarbij alle stoelen op de vloerverwarming komen te
staan. Voor bijeenkomsten anders dan de eredienst
zal de lijn zijn dat er niet wordt gestookt, tenzij de
gebruikers de stookkosten vergoeden. Bouwkundig
kijken de kerkrentmeesters of er nog
energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.
Voor de zorgen van stijgende kosten voor individuen
willen wij ogen en oren zijn zodat iedereen die het
moeilijk heeft een luisterend oor krijgt. En op verzoek
zullen we meedenken in oplossingen.
De datum voor de gemeenteavond wordt bepaald op
30 november 2022.
Vanuit het Eilandelijk Moderamen is de actie
opgepakt om jongeren enthousiast te maken voor het
bespelen van het orgel. Wij hopen hiermee op termijn
een aanvullingen op onze organisten te krijgen.
Elders in dit kerkblad is hieraan een artikel gewijd.
Het was, onder voorzitterschap van Meta Blommers,
een goede vergadering.
Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay-Mosk

Coronamaatregelen PG Den Burg
We blijven de komende tijd alert op corona. Er staan
nog steeds handpompjes bij de ingang en toiletten.
Een deel van de zitplaatsen is gereserveerd voor
mensen die afstand willen houden. En we ventileren
zo vaak mogelijk. Wij verzoeken u zo min mogelijk
rond te lopen. En bij het koffiedrinken afstand te
houden.
Laten we het veilig houden en hopelijk voorkomen
we dan maatregelen als stoppen met koffiedrinken,
maximaal aantal kerkgangers, enz.

Op het programma staan in elk geval de begrotingen
van de kerkrentmeesters en diaconie.
Tijdens de avond komen alle actuele zaken aan bod.
Het is goed om weer bijeen te kunnen zijn.
Ook voor deze bijeenkomst, bieden we graag
autodiensten aan. U kunt hiervoor Arjen Kop
benaderen. Ook is de bijeenkomst weer live via
kerkdienstgemist.nl te volgen. Omdat het een
vergadering betreft, zal deze na afloop van internet
worden gehaald.
Wij hopen dat u naar de gemeenteavond komt.
Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay-Mosk

Avondgebeden Advent
Op de woensdagavonden 30
november, 7, 14 en 21
december wordt een
avondgebed gehouden. Let
op: de eerste keer begint dit
om 19 uur! (de andere keren
om 19.30 uur) Dit is
vanwege de gemeenteavond
die op 30 november om 19.30 uur begint. Jaap van
der Slikke zal ons weer begeleiden op de piano. We
komen samen in de kerk. Dit jaar wordt deze hiervoor
niet verwarmd . Maar dat hebben we in het verleden
eerder meegemaakt; we houden onze jas aan. En
wordt het écht te koud, dan wijken we uit naar De
Schakel. Van harte welkom.
De liturgiecommissie.

Van de voorzitter
Zowel binnen de gemeente Texel, als bij alle kerken,
wordt veel nagedacht over het geven van hulp aan
een ieder die financieel niet in de gelegenheid is het
hoofd te bieden aan de stijgende kosten voor het
levensonderhoud. In onze gemeente maar ook in
andere gesprekken en op televisie horen we
geregeld dat er mensen zijn die hun 2x € 190,=
tegemoetkomingskosten van de overheid, willen
schenken aan personen die dat hard nodig hebben.
Maar hoe kunnen we dat doen? En hoe komt het bij
de personen terecht die het nodig hebben?
Heeft u een idee hiervoor? En bent u zelf ook iemand
die graag deze tegemoetkomingskosten wil
schenken aan iemand die het nodig heeft? Aan de
hand van uw reacties kunnen we ook inventariseren
of Texels Welzijn, Kerken en Minima, Voedselbank of
de burgerlijke gemeente hierin iets kunnen
betekenen.
In het vorige kerkblad boden we de gelegenheid dat
een ieder die hulp wil, zich bij ons kan melden. Uw
verhaal is veilig bij ons. Dit aanbod geldt nog steeds.
Kom naar ons toe, zodat we kunnen kijken hoe we u
kunnen helpen. U mag het scriba-emailadres
gebruiken voor uw reactie op dit artikel.
Vriendelijke groet, Marjan Nicolay-Mosk

Gemeenteavond 30-11 19.30u.,De Burght.
Op 30 november houden we onze najaarsgemeenteavond.
Voorafgaand aan deze avond is een Avondgebed
Advent, dat om deze reden om 19 uur begint.

Verslag van eiland naar eiland.
Op zondag 16 oktober 2022 heeft u ze weer kunnen
treffen en spreken in de zondagse dienst, onze
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gasten van de partnergemeente uit Bergen op
Rügen.
Met 4 auto’s zijn ze donderdag en vrijdag op Texel
aangekomen met 11 personen. Ze zouden met het
mooie aantal van 12 komen, helaas moest er 1
afhaken wegens ziekte. Door ziekte op Texel
werden de logeeradressen in de laatste week nog
aardig door elkaar gehaald. Maar als je er samen de
schouders onder zet dan lukt er veel. Zo gaat het ook
soms met het programma.
Vrijdag de vrije dag ingepland en ieder ging
zijnsweeg. Er is genoeg te bekijken op Texel. ‘s
Avonds een minicursus AED van Jan Vonk en
daarna de maaltijd waarbij veel gesproken werd over
huiselijke en wereldse zaken.
Zaterdag bezoeken we Kaap Skil met een mooie
nieuwe inrichting over Oost en West. De wandeling
naar de zandsuppletie startte te vroeg want de eerste
groep regende nat en gingen terug naar huis voor
droge kleren. Laatkomers troffen redelijk droog weer
en vermaakten zich met een strandwandeling. Met
een stop bij de Sluftertrap toch even het gebied
ingekeken.

Schoenendoosactie. (bedankt opa, oma,s en
kinderen allemaal)
Op de Dankdag eindigen we met de actie en maken
we de einduitslag even bekend. Er zijn veel losse
spullen die we van Dorkas hebben gekregen zo
helpen we elkaar. En die gaan mee als
aanvulmateriaal. Allemaal heel veel dank ook voor
het sponseren en versieren van de dozen. De
organisatie Gain is al druk bezig met het verzenden
van de schoenendozen. Anneke, Alide, Tineke.

Zin in Film aankondiging
De Schakel wordt weer een kleine bioscoop in
november. We bekijken dan, zo het nu lijkt, de film
“Deux jours, une nuit” van de Belgische gebroeders
Dardenne. Een jonge vrouw probeert
haar baan terug te krijgen en moet
daarvoor medewerking krijgen van
haar collega’s…Daarvoor heeft ze
twee dagen de tijd. Of het haar gaat
lukken zien we donderdag 17
november, aanvang 19.30. Met
nagesprek!
Wikke Huizing

Praatcafé’s!

Zondag de dienst in de kerk, waarbij de cantor
organist Frank Thomas uit Bergen achter het orgel
plaats nam. Een dienst waarin het verbonden staan
met elkaar tot uiting kwam door bijvoorbeeld samen
te zingen.
Buiten de kerk ligt nu een vuursteen met gat en
fossielen van Rúgen die daar is gevonden aan de
stijlkust. Je ziet daar de stenen zitten in de krijtrots,
prachtig als waren het geregen kettingen. Gelijk de
druiventros van de verspieders is deze steen
getransporteerd. Bij de katholieke kerk ligt ook zo’n
steen.
In de middag werd er vanaf bezoekerscentrum De
Marel gewandeld of gefietst rondom Waalenburg of
naar het uitzichtpunt bij de
Prinshendrikzanddijk. De verhalen
werden ’s avonds uitgewisseld bij de
maaltijd in De Schakel. Rond de
Paaskaars zongen we en sprak Wikke
een reisgebed uit.
Maandagmorgen namen we afscheid en
zwaaiden ze uit bij de boot van 8 uur.
Het was een goed weekeinde samen.
Namens de Rügengroep Daan van Sijp

Er gaat een tweede Praatcafé van start en wel in De
Gollards. De eerste is op 3 november, 10.30 uur , in
Ceres , buurtkamer 2e verdieping. Het thema is
“Melk”. Het is het eerste voedsel dat we als mensen
krijgen van onze moeders. In de bijbel is het ook
beeld van een land van overvloed; melk en honing.
En intussen is het imago van melk in onze westerse
wereld veranderd. Alles komt aan bod, onder het
genot van een bakje koffie. Opgave niet nodig.
Er is een rooster gemaakt van de komende keren,
met verschillende gespreksleiders; de dienstdoende
dominees.
Donderdag 3 november Wikke Huizing
Donderdag 1 december Hans Marseille
Donderdag 12 januari Anne Kooi
Donderdag 9 februari Evert van Leersum
Donderdag 2 maart Geertje de Vries
Donderdag 6 april Wikke Huizing
Donderdag 4 mei Hans Marseille
Donderdag 1 juni Anne Kooi
Donderdag 6 juli Evert van Leersum
Donderdag 10 augustus Geertje de Vries
Ds. Wikke Huizing

Soep op Zondag
Via de predikant doet onze gemeente mee aan het
initiatief “Soep op Zondag”. Een middag van (korte)
inleidingen op een thema, gesprek, muziek. Onder
het genot van een goeie kop soep wordt er aan tafels
verder gepraat over het gebodene. Op 20 november
is de eerste echte bijeenkomst in Ecomare. Thema:
“Aangespoeld.”
Zie het officiële persbericht voorin dit blad.

Toren
Op zaterdag 2 april is de toren voor de bezoekers
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weer open gegaan en dat is erg vroeg! Maar de
torenwachters hadden er zin in en hebben het
volgehouden tot maandag 31 oktober. Een geweldige
prestatie want het is allemaal vrijwilligers werk. Op
een groot aantal zaterdagen waren Bea en Jelle
aanwezig om de gasten te verwelkomen en Ank van
Putten heeft veel werk verzet om met de
torenwachters ook op de maandagen en
woensdagen open te kunnen zijn. Dat heeft
geresulteerd dat 'De Burght' bijna 100 dagen open is
geweest. Als u bedenkt dat er meer dan negen
duizend toren bezoekers zijn geweest en dan nog de
gasten die een rondgang gemaakt hebben langs de
tentoonstelling, waarvan een aantal met audiotour
informatie, kan komt dat aantal makkelijk boven de
tienduizend. In juli en augustus waren er, in het kader
van de Zomerkerk activiteiten, op de woensdagen
extra vrijwilligers aanwezig om de gasten onder het
genot van een kopje koffie of thee bij te praten over
allerlei (kerkelijke) onderwerpen. Af en toe was men
een verlengstuk van de VVV. Dat is erg leuk om ook
op deze manier als 'Kerk naar Buiten' wat meer op
de voorgrond te treden. Het gebouw leent zich daar
uitstekend voor!!
Namens de kerkenraad, Douwe Kooiker

St. Voedselbank Texel.
Ook in het derde
kwartaal van 2022 is de
“collectebus voor de
Voedselbank” vóór in het
kerkgebouw, weer aardig
gespekt. Dit keer zat er maar liefst € 204,07 in.
De vrijwilligers van Voedselbank Texel zijn hier heel
blij mee! Door de huidige financieel zware tijden stijgt
het aantal deelnemers en neemt het aantal
producten dat we ontvangen af. Gelukkig kunnen we
door de ontvangen geldelijke bijdragen toch steeds
zorgen voor goed gevulde voedselpakketten.
Namens de Texelse Voedselbank wil ik alle gulle
gevers weer hartelijk bedanken!!
Mary Veltkamp.

Dankdag collecte
Als u dit leest ligt de
dankdag zondag alweer
achter ons. Het is goed dat
we stil staan voor alle
goede dingen die van het land en vanuit de zee
komen en dat de winkels een scala van goederen
aanbieden en ook via het internet worden veel
artikelen aangeschaft.
Soms lijkt dat allemaal vanzelf te gaan maar er is
veel menselijke inspanning aan vooraf gegaan.
Ook in onze kerkelijke gemeenschap wordt heel veel
vrijwilligerswerk gedaan en ook dat is iets waar we

dankbaar om mogen zijn. Toch gaat niet alles
kosteloos in de kerk. Denk maar aan het onderhoud,
energie en de predikant wil ook graag een boterham
eten. Als het goed gaat met u en u kunt wat extra's
missen dan is dat een goede reden om de dankdag
collecte te gedenken. De afgelopen maand hebben
velen van u een bedrag overgemaakt en daar
zeggen we u hartelijk dank voor.
Namens de kerkrentmeesters, Douwe Kooiker

Kerkbalans 2022/2023
Van de toezeggingen die u In januari/februari 2022
heeft aangegeven over te maken, is eind oktober
80% daadwerkelijk overgemaakt en dat is erg fijn.
Over het algemeen komt het in de laatste maanden
ook met die 20% wel in orde. Het Kerkbalans-team is
alweer volop bezig met de actie Kerkbalans 2023.
Alle materialen zijn besteld en zullen half december
worden toegestuurd. Wat ons allen raakt zijn o.a. de
hoge energiekosten. Dat is belangrijk voor u thuis
maar vanzelfsprekend hebben we daar in onze
kerkelijke gebouwen ook mee te maken. Het is geen
optie om de kachel uit te zetten maar de temperatuur
gaat wel een graadje naar beneden. Dus als het wat
kouder buiten wordt, kom dan met een lekkere
warme jas naar de kerk!
Namens de kerkrentmeesters, Douwe Kooiker

Collecteopbrengsten
De collecte van de Vredesdienst op 18 september
heeft het mooie bedrag van € 675,00 opgebracht. Dit
was bestemd voor de vluchtelingenboot in
Oudeschild. 25 September Diaconie € 168,00.
2 Oktober Startzondag € 512,00 voor het Eilandelijk
Diaconaal Project. 9 Oktober Kerk en Minima Texel €
161,00. 16 Oktober KIA Indonesië, een beter
inkomen voor Javaanse boeren € 128,00.
23 Oktober St. Hulp Oost – Europa Texel € 140,00.
Ook hebben wij 2x een gift mogen ontvangen ὰ €
70,00, waarvoor onze hartelijke dank.
De resultaten van de andere collecten zijn: kerk €
162,32, Onderhoud gebouwen € 86,21, Missionair
werk € 47,60, Kerk en Israël €53,55,
uitgangscollecte startzondag € 102,00. Andere
inkomsten waren verhuur stoelen zomermarkt
Groeneplaats € 90,00, rondleiding familiedag €
100,00 en koffiedrinken Zomerkerk € 50,00. De
bijdragen via de bankrekening (o.a. Givt) bedroegen
de afgelopen maand € 155,00. Alle gevers hartelijk
dank!
Namens Diaconie en Kerkrentmeesters, Anke van
Harten, Bea Aalders en Douwe Kooiker
Opgemaakt door Marga Drijver-Zijm
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Maartenskerk
Oosterend
M

Maartenskerk
Oosterend

Zeemanskerk
Oudeschild

Waddenkerk
De Cocksdorp

Diensten in november
6 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid
Oosterend
18.00u. Voorg.: Dhr. M.D. Kuiper
Oudeschild
18.00u. Voorg.: Ds. G. de Vries
13 november
Oudeschild

10.00 u. Waddendienst
Voorg.: Ds. E.v. Leersum

20 november, Gedachtenisdiensten
Oosterend
9.30u. Voorg.: Ds. G. de Vries
De Cocksdorp 11.00u. Voorg.: Drs. H.J. Boon
Oudeschild
11.00u. Voorg.: Ds. E.v. Leersum
27 november, 1e Advent
Oosterend
10.00u. Waddendienst
Voorg.: Ds. E.v. Leersum
4 december, 2e Advent
Oudeschild
10.00u. Waddendienst.
Voorg:. Ds. E.v. Leersum

De herfst…
De dagen worden weer korter; alhoewel het prachtig
herfstweer is, gaat de kachel aan als het donker
wordt,
wat waxinelichtjes en de sfeer is warm en huiselijk.
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Het bos is mooi in al zijn kleurenpracht, de natuur
trekt zich terug.
Ik kan ervan genieten, maar niet altijd.
3 ‘jonge’ vrouwen overleden deze week. Te vroeg is
dan het gevoel, dat de herfst zijn intrede doet…

Bij de condoleance was veel verdriet, maar tevens
veel dankbaarheid voor wat was geweest.
“We hebben nog een mooie tijd gehad Erna”.
Wat prachtig om naast het grote verdriet, het gemis,
toch terug te kunnen kijken in dankbaarheid.
Als ik met de kleinkinderen door het bos loop en ze
stil staan bij allemaal paddenstoelen, de kleindochter
van 3 wijst, als we boven zijn op de uitkijk bij ‘Het
Turfveld’ en roept “Oma, wat mooi” schieten de
tranen in mijn ogen.
Thuisgekomen doen we muziek en kaarsjes aan
tussen kastanjes en bladeren en drinken warme
chocolademelk .
Ik hoop dat u ook de warmte vindt, dat, ook al is er
verdriet om wat was om een dierbare of een partner
,een zoon of dochter, een geliefde, u troost kunt
vinden in uw omgeving.
Wij hebben de deuren geopend van de kerken van
de Waddengemeente op Woensdag 2 November:
‘Allerzielen’
Iedereen is daar van harte welkom om een kaarsje
aan te steken en een moment van troost te ervaren.
De Voleindingzondag op 20 November is een
dierbaar moment om met elkaar te beleven, als
familie maar ook als Gemeente.
Er is muziek, er zijn kaarsen aan, u mag zelf een
lichtje aansteken en er zijn bloemen, naast de
uitgesproken woorden en liederen.
U bent van harte welkom: laat de herfst u niet
weerhouden!
Erna Drijver-Tuinema ,voorzitter kerkenraad

Bij de tijd
Het is echt herfst geworden buiten. De wisseling van
de seizoenen is nu goed merkbaar. De dagen
worden korter, het wordt voelbaar kouder. Naast de
coronagolf die weer aan lijkt te wakkeren, is het
gesprek van de dag nu ook: de hoge energieprijzen.
We kijken niet meer zo onbekommerd naar de
lichtjes die verschijnen in het straatbeeld. Er komt
een gedachte bij: wat gaat dat wel niet kosten, al die
kerstverlichting? Laatst ontmoette ik een oudere
dame op straat, die me vertelde dat ze maar extra
veel wandelingen buiten maakte met haar rollator.
‘Want dan hoef ik de verwarming binnen niet aan te

zetten, want ik moet bezuinigen.’ Mijn hart ging naar
haar uit. Want bewegen is natuurlijk goed voor
iedereen, maar uit angst voor de hoge kosten je
eigen huis ontvluchten, dat wens je niemand toe. Het
roept ook de vraag op: wat kunnen wij als kerken
doen, de komende winter? We hebben zelf ook te
maken met de stijgende kosten voor het verwarmen
van de dure kerkgebouwen. Maar tegelijk ligt er ook
een roeping om een warm en gastvrij thuis te bieden
aan wie dat nodig heeft. Juist in de donkere
wintermaanden. Dat vraagt om creativiteit en een
open hart en blik. De kerkenraad denkt hier over na,
maar alle ideeën zijn welkom. Laat het ons weten.
Een warme, gastvrije plek bieden we deze maand
ook aan ieder die geliefden wil herdenken die
gestorven zijn. -Op 2 november, Allerzielen, hebben
we de deuren van de drie kerkgebouwen opengezet
voor wie er een lichtje wilde ontsteken.
-En op 20 november zijn er de diensten van
Voleindingszondag. Daarin gedenken we wie ons uit
onze kring voorgingen naar het land van belofte.
We herinneren ons de namen van
Arie Timmer, 72 jaar, overleden op 14 november
2021
Harm Hottentot, 98 jaar, overleden op 29 november
2022
Martha Broekman, 76 jaar, overleden op 20 maart
2022
Arie Ellen, 81 jaar, overleden op 26 mei 2022
Simon Bremer, 92 jaar, overleden op 10 juni 2022
Cor de Wolf, 84 jaar, overleden op 20 juli 2022
Maartje Hottentot-Bekebrede, 96 jaar, overleden op
21 september 2022.
Wij moesten hen loslaten, maar we bevelen onze
geliefden in Gods vaste handen.
Soms was iemand geen lid van onze gemeente,
maar wel verbonden met de gemeenschap van onze
dorpen en op dit eiland. Ook dan willen we hen met
genegenheid voor Gods aangezicht en in ons midden
noemen.
Wanneer u graag een naam
genoemd wilt hebben, van iemand uit de kring
rondom de gemeente, neemt u dan even contact op
met de predikanten.
We denken ook aan wie ons langer geleden
ontvielen, en ontsteken lichtjes ter herinnering en
troost.
Weet je welkom, met je herinneringen en gemis, op
deze zondag. In alle drie de kerken is er dienst.
ds. Geertje de Vries en ds. Evert van Leersum

Uit het pastoraal beraad
De wijkontmoetingen gaan nu echt lopen. De eerste
bijeenkomsten zijn geweest, in wijk 5 en 11 in Den
Burg en in wijk 4 Oudeschild bij de maaltijd bij de
oogstdienst op 6 november.
Het zijn prachtige bijeenkomsten, waarin mooie en
interessante verhalen gedeeld worden. Zo leren we
elkaar kennen!
De komende tijd staan er nog een aantal
ontmoetingen op stapel:
Wijk 7 en 8: 8 november 10.00 - 11.30 uur bij Erna
Drijver, Achtertune 26
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Wijk 1: 15 november 10.00 - 11.30 in De Parel
Wijk 9 en 10 De Cocksdorp/Eierland, 16 november,
10.30 uur ’t Gebouwtje
Wijk 2: 22 november 10.00 - 11.30 uur in De Parel
Wijk 3 en 6: 23 november 10.00 - 11.30 in De Parel
Ook het gewone bezoekwerk gaat door. We zijn nog
op zoek naar enkele mensen die dit als wijkbezoeker
samen met de ouderlingen willen doen. Een
bloemetje brengen en meeleven met de mensen in je
buurt bij lief en leed. Als gemeente zorgzaam om
elkaar heen staan, dat is samen kerk zijn. Denkt u of
jij: dat lijkt mij wel mooi om te doen, dan horen we dat
heel graag! We hebben vooral bezoekdames op het
moment, dus ook bezoekheren zijn van harte
welkom!
namens het Pastoraal Beraad, ds. Geertje de Vries

Doopdienst 18 december
Het duurt nog even, maar op zondag 18 december
mag Zaria, dochter van Sietze Vermeulen en
Mandana Kooijmans de heilige doop ontvangen.
Zaria is de kleindochter van Elco en Nel Vermeulen.
Zoon Sietze woont in de Verenigde Staten, maar hij
en zijn vrouw Mandana hebben de wens
uitgesproken dat Zaria in de Maartenskerk gedoopt
wordt. Net als haar zusje Adriana gedoopt werd in de
mooie afscheidsdienst van ds. Kees de Jong in mei
2021.
De contacten zijn gelegd en dankzij Zoom kunnen de
doopgesprekken plaatsvinden, ook op grote afstand.
We zien uit naar een feestelijke viering, waarin ds.
Geertje de Vries zal voorgaan.
-Van Joke de Goede ontvingen we het volgende
bericht:
Beste allemaal, op 11 september jl. heb ik me laten
dopen door onderdompeling. Dit is iets waar ik
eigenlijk al jaren over nadenk. Ik ben blij als kindje
gedoopt te zijn, tegelijkertijd ervaar ik dit als een
aanvulling daarop, een bewuste stap in geloof. Het
was een prachtige dienst! Vervolgens ben ik ook lid
geworden van de Baptistengemeente hier in Den
Burg. Met Geertje heb ik in de tijd voorafgaand aan
de dienst een gesprek gehad en gevraagd of het
mogelijk zou zijn om gastlid/vriend te blijven van de
Waddengemeente. Dit is mogelijk, en ik ben blij dat ik
op deze manier verbonden en betrokken kan blijven.
Hartelijke groet! Joke de Goede

Kerststallententoonstelling
Nee, dit is geen scrabble-woord, maar een mooi
project in de Maartenskerk in de week voor kerst. We
willen namelijk graag een mooie en sfeervolle
tentoonstelling samenstellen van kerststalletjes. Daar
hebben we u en jullie bij nodig!
Iedereen die thuis een kerststal heeft en die graag wil
laten zien, mag deelnemen. Oud of nieuw, klassiek of
modern, zelfgemaakt of gekocht, klein of groot, alles
is welkom.
Kerststallen zijn namelijk altijd bijzonder, en ze
roepen onmiddellijk iets bij je op. Ontroering,
nieuwsgierigheid, nostalgie, verrassing… In de week
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voor Kerst zullen de stalletjes voor iedereen te
bezichtigen zijn op verschillende openingstijden.
Dit is tegelijk een mooi moment voor ontmoeting en
samenkomen in de donkere dagen voor kerst. De
precieze openingstijden van de tentoonstelling
worden in het volgende nummer bekend gemaakt.
Wel al bekend zijn de volgende momenten:
Inbrengen van de stalletjes: maandag 19 december
14.00 - 16.00 uur en 19.00 - 20.00 uur.
Ophalen van de stalletjes: zaterdag 24 december,
van 14.00 -16.00 uur.
Iedereen heeft dus met de kerstdagen de eigen
stalletjes weer thuis.
Natuurlijk kan dit project niet zonder helpende
handen. Maar dat maakt het juist zo gezellig. We
zoeken nog vrijwilligers om te helpen bij het inrichten
en weer opruimen van de tentoonstelling. Ook zijn
mensen welkom die op een van de dagen bezoekers
willen ontvangen bij de tentoonstelling. En natuurlijk
zoeken we stalletjes, hoe meer hoe beter. Als je je
aanmeldt, horen we graag naam, adres en een paar
regels over je kerststal.
Wil je meer weten of je aanmelden om mee te doen?
Bel, app of mail dan naar Jantine Brouwer
(janenjantine@hotmail.com, 06-33037774)
of ds. Geertje de Vries (dsgeertje@gmail.com, 06-

25550285).

Gespreksgroep De Cocksdorp/Eierland
Geruime tijd heeft in ’t Gebouwtje in De Cocksdorp
een gespreksgroep gedraaid onder de bezielende
leiding van Co Boon. Allerlei onderwerpen kwamen
ter tafel. Het was en is een levendige groep, waar
altijd wel gespreksstof is.
Vanaf deze maand neemt ds. Geertje de Vries het
stokje over. De gespreksgroep blijft bestaan en staat
ook open voor nieuwe deelnemers. Wie interesse
heeft, kan zich melden bij ds. Geertje.
We danken Co heel hartelijk voor de vele uren van
voorbereiding en begeleiding die hij aan deze
gespreksgroep heeft gegeven. En we prijzen ons
gelukkig dat Paula en hij als deelnemers mee blijven
doen.
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn: 9 november
en 7 december, steeds om 10.00 uur in ’t Gebouwtje.
Welkom!

Van het diaconale Team

Op de zondagen 6 en 13 november organiseert het
Diaconale Team een actie voor de Voedselbank op
Texel.
Er staan kratten in de kerken waar u levensmiddelen
in kunt stoppen en een bus voor giften. Zo hopen we
weer te kunnen bijdragen aan de Voedselbank die
elke week vele mensen helpt met levensmiddelen
pakketten.
Op 6 november is het Dankdag en hoe mooi is het
om dan iets weg te geven terwijl wij van de maaltijd
gaan genieten met elkaar. We hopen op een mooie
actie!
In sept mocht de diaconie € 814,35 via collectes en
bankoverschrijvingen ontvangen waarvoor onze
hartelijke dank! De collecte tijdens de gezamenlijke
PKN Startzondag voor de Havanaschool was
€442,90. Als extra heeft de diaconie in sept.
bijgedragen aan: Artsen Zonder Grenzen: Haïti;
Artsen Zonder Grenzen: Afghanistan; St
mensenkinderen: winterkleding Armenië; St. Hulp
Oost Europa (Texel): landbouw.
Het rooster voor oktober ziet er als volgt uit:
Zondag 6-11: Dankdag, collecte: voedselbank
Texel
Zondag 13-11: 1e collecte: diaconie/zending.
Uitgangscollecte: KIA
dankdagcollecte: Golfstaten: de kracht van
Bijbelverhalen
Zondag 20-11: (Eeuwigheidszondag) 1e collecte:
diaconie/zending.
Uitgangscollecte: Pastoraat: samen
gedenken in dorp of stadswijk
Zondag 27-11: 1e collecte: diaconie/zending.
Uitgangscollecte: KIA Colombia:
Onderwijs voor werkende kinderen
Zondag 4-12: 1e collecte: diaconie/zending.
Uitgangscollecte: KIA
Libanon/Jordanië: creëren van banen voor jongeren
Mocht u aan één van bovenstaande collectes willen
bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar:
NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie
Protestantse Waddengemeente.
U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of
de collectedatum vermelden.
Met een hartelijke groet van de leden van het
Diaconaal Team.

Overpeinzingen van een aardebestormer...
Mensen en dieren hebben meer overeenkomsten
dan verschillen met elkaar. Net als wij kunnen
verreweg de meeste dieren horen en zien, proeven,
voelen en ruiken. En denkwijzen en gewoonten zijn
ook in de dierenwereld bekend. Maar één van de
grote verschillen met ons is dat geen enkel dier zich
hoeft aan te kleden voor de dag of voor de nacht. Wij
doen dat wel, dieren niet. Dieren zijn levenslang
bekleed met zo ongeveer hetzelfde habijt en ik heb
de indruk dat geen enkel dier dat saai of vervelend
vindt. Maar mensen vaak des te meer. Menigeen
staat des morgens voor z'n kledingkast en wordt dan
overvallen door de moeilijkheid van de keuze. “Wat
zal ik voor vandaag nou eens aantrekken”, zo luidt

soms menige moeizame menselijke verzuchting...
Beste lezeressen en lezers, Jezus hield het voor
zichzelf en z'n twaalf leerlingen eenvoudig toen hij
zijn leerlingen er op uit stuurde om het koninkrijk van
de hemel aan te kondigen. ( Matteüs 10 : 6-10)
“Schaf voor onderweg geen reistas aan, geen extra
kleren, geen sandalen en geen stok aan (...)”
Eén stel kleren was kennelijk genoeg voor die lange
reis met die moeilijke opdracht.
Maar in onze dagen zitten wij in alle opzichten wat
ruimer in ons jasje en dus ook in onze kleding. . Wij
(be)kleden ons met van alles. Ons habijt, wat we aan
hebben, is veelkleurig, veranderlijk en veelzijdig.
Alles kan, er zijn weinig of geen beperkingen en een
ieder kan of mag kennelijk overal dragen wat hij wil...
Vroeger was dat anders, we hadden daagse kleren
en zondagse kleren. Iedereen had in vroeger tijden
zijn of haar kleding voor de zondag. Beslist
noodzakelijk voor als je naar de kerk ging. Voor de
dominee, voor de kerkenraad, voor anderen en
natuurlijk voor God, behoorde men er op de dag des
Heren fatsoenlijk uit te zien. Maar ook voor het
zondag op visite gaan of om visite te ontvangen was
onderscheid nodig tussen het daagse en het
zondagse. Zelfs de kleine man, die burgerman, die
doodgewone man, die schafte zich een
“confectiepakkie an.” Ver voor de oorlog zong de
destijds beroemde kleinkunstenaar Louis Davids over
die kleine doodgewone man die op zijn manier zo zijn
best deed om er netjes uit te zien. Vandaar dat
confectiepak. Weet u, de grote man, de dure deftige
burger droeg zijn kleding op maat, door een
kleermaker vervaardigd. Dat was niet te betalen voor
die doodgewone man die voor dat dubbeltje was
geboren en niet voor dat kwartje. Overigens gold dat
ook voor de vrouw. Kleren maken niet alleen de man,
maar ook de vrouw. Vanaf ongeveer 1880 ontstonden
in de grote steden de modepaleizen waar men zijn
kleding op maat liet maken. Winkels als Hirsch& Cie,
Maison de Bonneterie, Metz & Co, de Bijenkorf, etc.
deden destijds goede zaken.
Maar van dat alles is weinig meer over. In de jaren
zestig van de vorige eeuw was daar opeens dat
merkwaardig omslagpunt. De zondagse kledij
verdween zomaar. Vrije tijds mode verscheen voor
iedereen, met als symbool de spijkerbroek voor
dames en heren van alle leeftijden. De zondagse
kledij is voor de notaris, de dominee, de juf en de
meester op school, voor meneer Rutte en voor
iedereen de spijkerbroek geworden, oorspronkelijk
een werkmansbroek vanuit de 19e eeuw toen er in
het noordwesten van de VS goud werd ontdekt.
Mens en dier verschillen weinig van elkaar.
Kuddedieren zijn we in grote getale, horig aan de
mode van de tijd. Vroeger deden we allemaal ons
best om, zeker op zondag, als dame of heer
vermomd te zijn. En nu doet iedereen z'n best om de
vrije tijds mode te omarmen met de spijkerbroek als
luisterrijk symbool voor arm en rijk.
Maar onze poes is altijd “in het rood”. Net als Jezus
en zijn leerlingen, immer in hetzelfde habijt.
Mode of geen mode: laat ons maar geloven dat God
ons herkent en doorgrondt en van verre onze
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gedachten verstaat...!
Met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon

en mij als waarheid diende!
Zijn waarneming was gaaf en groots,
omvattend heel Gods Schepping!
Al was hij dan beperkt en broos,
Gods Geest gaf hem verlichting.

De blinde die ziende was.
Oogstdankvieringen bestaan al sinds
mensenheugenis! In vroeger tijden werd hierbij,
aangaande de oogst van het afgelopen jaar, werkelijk
uitbundig stilgestaan!
Er was een overvloed aan wijn, bier, vlees en heerlijk
brood aanwezig bij de viering; er werd gedanst en
gezongen dat het een lieve lust was! Danken werd
omgezet in een compleet feest! Later is het allemaal
enorm versobert. In de jaren 80 van de vorige eeuw
hebben wij dit in Oosterend anders opgepakt en is de
oogstdienst omgezet in een maaltijd van brood en
vis. Als één familie rond de tafels gezeten eten wij de
producten van land en zee. Ik heb dit altijd een
bijzonder gebeuren gevonden! Wat mij toen opviel
was, dat er maar weinig oogstliederen en
scheppingsliederen beschikbaar en geschikt hiervoor
waren! Toch was er één lied in het Liedboek dat er
uitsprong en dat was Gezang 479: “Aan U behoort o
Heer der Heren” van Jan Wit. De hele Schepping
wordt op een bijzondere manier bezongen: het vaste
land, de onzekere zee, de koninklijke bloemen, de
zingende vogels, de aarde die één bloeiende tuin is,
enz. enz. Maar het meest opmerkelijke is wel dat het
geschreven is door een blindgeboren dichter! Iemand
die niet kon zien en toch het wonder Gods heeft
aanschouwd! Iemand met het licht in de ogen had
het niet mooier en treffender kunnen uitbeelden!
Vanuit dit lied heb ik zelf Oogstliederen en
Scheppingsliederen gemaakt, toepasbaar op Texel,
maar ook in het algemeen. Liederen die ons wijzen
op de rijkdommen die ons geschonken zijn, onze
verantwoordelijkheid hierbij en onze verbondenheid
met God en met elkaar! En steeds heb ik daarbij de
‘geest’ van Jan Wit ervaren! Ik zou het als volgt willen
samenvatten: Wees bovenal ziende voor dit alles en
laat er geen verblindheid optreden! Van Jan Wit wil ik
nog vermelden: Hij was predikant en verbonden als
hymnoloog aan de universiteit van Groningen. Ook
heeft hij op de Pietersberg (conferentieoord in
Oosterbeek) met enkele dichtersvrienden gewerkt
aan de nieuwe Psalmberijming! Hij heeft daarnaast
nog veel meer liederen en gedichten geschreven. Hij
was een schoolvoorbeeld van dit Bijbels gegeven;
een ziende is vaak stekeblind en een blinde heeft wel
degelijk ‘licht’ in de ogen! In onderstaand gedicht zal
ik deze bijzondere man op eigen wijze eren:

Jan Wit
De mensen zijn vaak ziende blind,
maar Jan Wit was blind ziende!
Tenminste, zoals ik dit vind
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Al zag zijn oog het wonder niet,
Hij kon het toch aanschouwen!
Hij was een blinde die toch ziet
door wilskracht en vertrouwen!
Hij bracht het zelfs tot Hymnoloog,
doceerde de studenten!
Hij bracht de lat ook hier best hoog,
gaf ruim van zijn talenten!
Hij heeft eens, wat ik graag vermeld,
iets wondermoois geschreven!
Dat van Gods Schepping, groots verteld
en hart en oog doet strelen!
De Pietersberg was zijn domein,
daar kwam nog meer ontplooiing!
Hier ‘Bijbels’ met je vrienden zijn
smaakte als melk en honing!
Soms komt er van die ‘gouden’ man
een teken naar beneden!
En meer dan dankbaar ben ik dan:
ik neem dit schrijvend mede!
Zo helpt hij mij bij menig lied
met Geestkracht van hierboven!
Het lijkt heel vreemd! En toch weer niet!
Je moet erin geloven!
Rinus Kuiper.

TESO-aandelen
De Waddengemeente heeft onlangs uit een
nalatenschap 3 TESO aandelen verkregen. De
kerkenraad heeft besloten om deze 3 aandelen aan
te bieden aan onze gemeenteleden. Mocht u
interesse hebben kunt u per inschrijving uw
belangstelling tonen per mail aan markro@hetnet.nl.
De vraagprijs is 5.000 euro per aandeel. De
inschrijving sluit vrijdag 25 november. Mocht er meer
belangstelling zijn dan de 3 aangeboden aandelen,
dan zal via verloting de aandelen worden toegekend.
Een en ander gebeurt onder toezicht van de notaris.

Dank!
Jannie Makelaar heeft te kennen gegeven te willen
stoppen met de verzorging van de bloemengroet
vanuit de Maartenskerk.
Jannie heeft heel veel jaren meegedraaid en veel
mooie bloemstukken gemaakt en daarvoor willen we
haar hierbij heel hartelijk bedanken!!

Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn
Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793AD De Waal, tel. 06-40585526
kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl
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Administratie kerkvoogdij: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn
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Diaconie: voorzitter Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793AD De Waal tel. 06-40585526.
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Kerkdiensten in november

4 dec
Den Hoorn
10.00 uur

13 nov
Den Hoorn
10.00 uur

Mariëtte Bossenbroek (Nunspeet)
Collecte kerkrentmeesters

20 nov
De Waal
10.00 uur

Ds. Anne Kooi
Collecte kerkrentmeesters
Eeuwigheidszondag

27 nov
De Koog
10.00 uur

Ds. Anne Kooi
Collecte werelddiaconaat
Eerste Advent met Heilig Avondmaal

Ds. Conny Bakhuis (Abbenes)
Collecte kerkrentmeesters
Tweede Advent

Collectes:
4 tot en met 25 september:
Diaconie : € 630
Kerkvoogdij: € 290

Je ziel in scherven
We komen in de kerk niet bij elkaar om successen te
vieren. We komen bij elkaar om tastend en zoekend
sporen van God in ons leven en onze leefwereld te
ontdekken. Wat jij gevonden hebt, wordt waardevol
om te delen, niet omdat het een intrigerend verhaal
is, maar omdat het – misschien wel gerijpt in
vertwijfeling – een eerlijk en authentiek verhaal is.

God is in het hier en nu van ieders leven. De
positieve inzet van God, en de positieve inzet van
God in Jezus, wordt concreet in een gebroken
wereld; in onze wereld die ook duisternis kent, en
mislukken en honger, en haat, afgunst en oorlog.
Jezus deelt wijn uit in een wereld waarin ook de
beste wijn niet wegneemt dat er soms tegen de
wanhoop geen kruid gewassen is. Maar zo wil God
zich laten kennen. God is onder ons in de
werkelijkheid van alle dag. In het verdriet. In het
vergeefse. Ook als het schraal wordt zal Hij er zijn.
Ja, juist dan zal Hij er zijn.
In de kerk leren we hopelijk om verhalen te vertellen.
Echte levensverhalen die we kunnen delen met wie
het maar horen wil; over de mooie dingen, maar ook
over de donkere kanten van het leven.
De eerste stap in de richting van gemeente zijn is het
bouwen van vertrouwensbanden. Het is ontroerend
om te zien hoe kwetsbaar mensen zich soms kunnen
tonen. Hoe ze de pijn in hun bestaan kunnen
benoemen; de scherven van hun ziel. Dat klinkt
misschien zwaar, maar vaak is dat ook een proces
van opluchting. Het mag letterlijk voor ons een troost
zijn dat God niet huist in idealen of in luchtkastelen.
Maar dat Hij erbij is als we hier en nu proberen in alle
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voorlopigheid vorm te geven aan ons bestaan en
onze taak in de wereld. Ook als het moeilijk wordt om
te geloven dat het verschil maakt wat we doen of om
wie we zijn. Juist dan is Hij naar wie we heten ons
het meest nabij. In het gemis, als we bij de pakken
neerzitten, maar dan ook tussen de verhuisdozen bij wijze van spreken - bij het opbreken uit het
vertrouwd: daartussen loopt Christus rond.
De kerk in onze context komt misschien wel aan het
einde van haar vanzelfsprekendheid. De wijn is bijna
op, de kruik gebroken, de voorraadvaten zijn leeg.
De wereld om ons heen gaat ongenaakbaar zijn
eigen gang, en het zijn juist de zwaksten en de
meest kwetsbaren in de mondiale samenleving die
daarvan de rekening betalen. Het doet pijn aan onze
ogen, maar onze handen zijn te kort. Tegelijkertijd:
als we mismoedig erkennen dat we aan het einde
van al onze wijsheid zijn, pas dan komen we Christus
werkelijk tegen. In een artikel dat ik op internet vond
wordt gesteld dat een ‘levende kerk een stervende
kerk’ is. In Romeinen 6: 3-5 lezen we immers: ‘Weet
u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn
gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn
dood met hem begraven om, zoals Christus door de
macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een
nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood,
zullen wij ook delen in zijn opstanding.’
Het geheim van Christus is niet te vinden in het
belangrijk zijn of succes hebben, maar in de
zelfrelativering. Kerkzijn draait niet om ons, maar om
hen voor wie het evangelie werkelijk een
vreugdevolle boodschap is. Daar steekt Hij het licht
aan waarvan we leven. En waar onze handen
tekortschieten, zien we de tekenen in Zijn handen. Hij
geeft daarmee betekenis, inhoud en kwaliteit aan dat
waarvan wij leven: geloof, hoop en liefde.
Ds. Anne Kooi

Een andere kwestie waarin dit op tafel kwam, was de
bespreking of we er als leden van de kerkenraad aan
hechten om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
te kunnen overleggen. De PKN-landelijk adviseert
dat en zal het waarschijnlijk verplicht gaan stellen.
Een VOG wordt vaak gevraagd bij vrijwilligerswerk of
beroepen waar met vertrouwelijke informatie,
kwetsbare mensen of veel geld wordt omgegaan.
Voor kerkelijk werkers is dat al geregeld, maar voor
mensen die leidinggeven in de kerk is het nog niet
verplicht. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat
iemands (justitiële) verleden geen bezwaar vormt
voor het vervullen van een specifieke taak of functie
in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOGaanvraag kijkt Justitie of iemand strafbare feiten op
zijn naam heeft staan die een risico vormen voor de
functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Na
discussie werd besloten dat we het aanvragen van
een VOG van belang vinden voor kerkenraadsleden.
Belangrijkste argument is dat we alles willen doen
om te voorkomen dat er in de kerk welke vorm van
misbruik dan ook plaatsvindt.
We spraken ook over het aantal ambtsdragers en de
herverkiezing van leden van de huidige kerkenraad.
Als iedereen aan zou blijven, komen we nog steeds
een diaken, scriba en ouderling-kerkrentmeester
tekort. Wijsheid en gebed gevraagd!
Namens de kerkenraad,
Fiet van Beek

Van de kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van 26 oktober werd
onder meer het volgende besproken.
Alie Vlaming stelt voor om drie middagen tijdens
advent een zangbijeenkomst te houden. Dat juichen
we van harte toe, zie elders in het kerkblad.
Flip Breman heeft de notulistenpen neer kunnen
leggen nu Dica de Vries bereid is om notulen te
maken van de kerkenraadsvergaderingen. We zijn
erg blij met haar aanbod, hebben tijdens de
gemeenteavond gemerkt dat er bij de aanwezige
gemeenteleden geen bezwaren tegen waren en
hebben schriftelijke afspraken met haar gemaakt
over geheimhouding. Er waren bloemen voor haar en
voor Flip als dank.
Over de kerkdiensten begin 2023 is besloten dat we
gezien de energiecris en -rekening de eerste
maanden van het jaar de ene week in de Kogerkerk
gaan kerken en de andere week in De Hoeksteen.
Dat we na de coronacrisis nu weer besluiten moeten
nemen die de kerkgang tijdelijk veranderen, voelt
enerzijds zwaar, maar anderzijds helpt het ons
steeds weer om na te denken over waar het nu
werkelijk om gaat als we gemeente van onze Heer
willen zijn.
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Van de diaconie
In de afgelopen maanden hebben we meermalen
mooie bedragen over kunnen maken aan speciale
doelen. Zo konden we meer dan € 800 overmaken
voor Noodhulp Pakistan, kregen de Ermelose
jongeren uit de Westerkerk € 250 voor hun
Bulgarijereis en kon de Stichting Hulp Oost-Europa
Texel gesteund worden met € 500. Dank voor uw
giften!
Voor de Kerst wordt de Elisabethbode besteld en de
dagboekjes 2023 zijn al in ons bezit. Wie een
dagboekje wil hebben, kan dat vragen bij Joke
Sabelis of Catharina van der Vis of meenemen in de
kerk van Den Hoorn of De Koog.
Voor de verbouw van het huisje aan de Dorpsstraat
164 (in bezit van de diaconie) is een

omgevingsvergunning aan de gemeente gevraagd.
We willen het huisje graag benutten om het
zomergastenwerk te ondersteunen met (Ermelose?)
vrijwilligers en het via de kerken aan mensen met
een smalle beurs aanbieden die nooit op vakantie
kunnen gaan. Daarnaast is er een kleine
‘kosterswoning’ mogelijk. Het gebouw wordt meteen
verduurzaamd en de warmte die zo overblijft kan
benut worden om de Kogerkerk en De Schuilhut te
verwarmen en van het gas te halen. Om dit allemaal
mogelijk te maken, hebben we veel hulp nodig.
Zowel praktisch als financieel. Daarover een
volgende keer meer.
Joke Sabelis en Fiet van Beek

Gemeente-avond
Op 19 oktober was er gemeente-avond in De
Hoeksteen. In goede sfeer bespraken wat er zoal
leeft rond de kerkdiensten en de samenwerking met
de andere PKN-gemeentes op Texel. Fijn dat Piet
Plug ons op het orgel(tje) kon begeleiden bij het
zingen van twee liederen.
Jord Hilstra, de nieuwe coördinator van Demtex,
stelde zich voor en had ook voor een hapje en
drankje gezorgd. Mocht iemand iets willen afspreken
in een van de gebouwen van WaalKoogDenHoorn,
dan is Jord gaarne bereid mee te denken. Hij is
bereikbaar op tel.nr. 06 10 00 80 96.
De jaarrekening van de diaconie werd bekeken en
toegelicht, net als de plannen voor het huisje naast
de Kogerkerk. Ook was er een ansichtkaart van
mensen uit de Ermelose Westerkerk, met wie we een
zinvol en gezellig weekend mochten beleven.
Gezien de klimaatcrisis en de steeds hogere
energierekening, overweegt de kerkenraad om deze
winter in januari-februari-maart om en om in De Koog
en De Hoeksteen te kerken. Aan de aanwezigen
werd gevraagd hoe zij hierover dachten. Kerkdienst
in de Hoeksteen is nieuw, we missen dan het orgel,
de live-uitzending en de sfeer van de kerk. Een
aantal aanwezigen waren fel tegen, de meesten
vonden dat het gezien de omstandigheden een
begaanbare weg is. Zeker als de koffie klaar zou
staan. De kerkenraad zal binnenkort een besluit
nemen.
Rietha Lap vertelde over de schoenendoosactie en
dankte de aanwezigen voor de steun die zij gekregen
heeft tijdens het moeilijke ziektejaar dat ze achter de
rug heeft. We zijn allen dankbaar dat ze dit jaar zo
goed heeft doorstaan.
Axel Lap vertelde dat de ‘grote deur’ van de
Hoornder kerk vervangen wordt en dat het daardoor
eindelijk tochtdicht wordt. De gemeente heeft
toestemming gegeven, de Rommeltjesmarkt zorgt
voor het benodigde geld.
Ook werd gevraagd of mensen in kerk of Hoeksteen
opgebaard kunnen worden. Dat is de nacht voor de
begrafenis mogelijk, niet langer.
Tot zover een korte impressie. Van het gedeelte over
de samenwerking komt later nog een verslag.

Gespreksgroep
We hebben als gespreksgroep besloten om aan de
slag te gaan met het thema van het recent
verschenen boek ‘Boven is onder ons – denken over
God na God’ van Rick Benjamins. We hopen inzicht
te krijgen in de ontwikkelingen in het hedendaagse
denken over God in een tijd waarin geseculariseerd
gedachtengoed de norm is geworden. We lezen
stukjes uit het boek. We gaan op zoek naar wat ons
dat te vertellen heeft, en bespreken met elkaar wat
dat bij onszelf wakker roept.
De volgende keren zijn:
Donderdagmiddag 17 november, 15 december, 19
januari 2023 van 14.30-16.30 uur.
We komen bij elkaar bij ds. Anne thuis: Hoge
Achterom 4
Iedereen is welkom; het is fijn als u even laat weten
dat u komt.
Ds. Anne Kooi

Zingen in de kersttijd
Tijdens advent, op zaterdagmiddag 3, 10 en 17
december kunnen we samen kerstliederen zingen in
De Hoeksteen in Den Hoorn. Tijd: van half 3 tot kwart
over 4. Een fijn initiatief van Alie Vlaming, die het
geheel muzikaal zal begeleiden.
Je kunt spontaan komen, je opgeven of vragen of je
mee kunt rijden met iemand. Hoe dan ook: van harte
welkom!
Voor vragen en opgave: Alie Vlaming (06 39 14 26
55)

Bezoek Westerkerk Ermelo

Op 8 en 9 oktober hadden we een delegatie uit de
Ermelose Westerkerk te gast. Er wordt al wat langer
nagedacht of en hoe de PKN-gemeenten
WaalKoogDenHoorn en de Westerkerk wat voor
elkaar kunnen betekenen. Eerst elkaar maar eens
wat beter leren kennen, was de gedachte. Op
zaterdag kregen onze gasten een rondleiding in de
Hoornderkerk en hoorden ze over het
(gemeente)leven op Texel. We aten samen, leerden
elkaar een lied en stelden elkaar vragen: hoe zit dit
bij jullie? Wat doen jullie aan dat? Dat leverde
levendige gesprekken op. Op zondag ging de
Ermelose ds. André Priem voor in de kerkdienst. Mag
ik jouw tot zegen zijn?, was het thema van de dienst.
De foto’s geven een impressie van het bezoek.
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Voor de agenda:
Op 26 januari eten we gezamenlijk stamppot in De
Hoeksteen. Iedereen die op enige manier bij de kerk
betrokken is, is van harte welkom. Dat geldt voor de
gemeenteleden, de medewerkers van de
Rommeltjesmarkt, de vrijwilligers bij Demtex etc. etc.
Na het eten zal ds. Anne vertellen over haar werk in
de gevangenis. Dat gaat deels over wat ze vroeger
deed als gevangenispastor, maar ook over nu
vanwege het feit dat zij gedetineerden in België
bezoekt.
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Algemeen
3-10 Leidens ontzet, 4-10 Dierendag
Deze dagen zijn heel belangrijk voor mij, daarom wil
ik er iets over vertellen. Misschien is het wel bekend,
dat ik in Leiden ben geboren op 25 Oktober 1934. De
herinnering aan mijn jeugd was een zeer groot feest
Op 2 en 3 Oktober en oorlog, daarna alleen maar
studeren tot mijn 22 ste en toen ging ik naar Texel.
Er was een hele grote kermis en optochten en er was
voor heel Leiden haring en wittebrood, op te halen in
het Oude Waaggebouw, (monument) tevens het
kantoor waar mijn vader werkte als opzichter bij de
Markt- en Havendienst. Die haring en wittebrood ging
mijn moeder niet voor in de rij staan. Ik denk, dat ze
ons niet alleen kon laten. Ik was te klein om het te
vragen, maar de hutspot was er ieder jaar! De
(namaak) antieke pot van koper, waar de hutspot met
klapstuk na het ontzet in 1574 inzat, ben ik door mijn
verhuizingen kwijtgeraakt.
Waarom 4 Oktober Wereld dierendag? In 1929 werd
tijdens een vergadering voor dierenbeschermers
besloten, dat er een speciale dag moest komen voor
de dieren. De dieren hebben ook rechten en zij
moeten beschermd worden. De dierenbeschermers
kozen voor 4 Oktober, de sterfdag van de heilige
Franciscus van Assisi, hij was ook heilige van de
planten en dieren. Hij heeft ooit een kerkdienst voor
de dieren gehouden. Franciscus van Assisi werd
geboren op 26 September 1182 in Italië. Zijn vader,
van beroep lakenkoopman, was tijdens de geboorte
in het buitenland om zijn laken- stoffen te
verhandelen. Zijn moeder noemde hem Giovanni
(Johannes), maar bij thuiskomst van de vader werd
zijn naam veranderd in Francesco (Frankrijk). Hij
werd door zijn vader al jong naar Frankrijk gestuurd
om te onderhandelen. Hij was een wildebras en
zwierf met zijn vrienden door de stad en gaf veel geld
uit aan feestmaaltijden en kleding. Het contrast met
zijn bekering was zeer groot. Hij ging zich aan de
liefde wijden en zong als troubadour. Na de veldslag
tussen de stad Assisi en Perugia in 1202 werd
Fransciscus gevangengenomen. Na 1 jaar kocht zijn
vader hem vrij, maar hij was heel lang en ernstig
ziek. Later trok hij zich het leed en lot van de
melaatsen aan, die uit de samenleving waren
verstoten. Hij wilde de allerarmste zijn. Hij bedelde
zijn voedsel bij elkaar en deelde dit met anderen, die
nog armer waren. Zijn geliefde werd Vrouwe
Armoede. Zijn vader dacht, dat zijn zoon tot de rang
van dorpsgek was vervallen. Franciscus nam
afscheid van zijn vader door zijn kleren aan vaders
voeten te leggen (zijn vader had ze betaald) en zei
“Nu kan ik werkelijk zeggen: onze Vader in de
hemel”, waarop de Bisschop zijn eigen mantel om
hem heen sloeg. In 1208 gaf de Abt van het
Benedictusklooster op de Berg Subasio een kerkje in
het dal van Assisi in bruikleen om het met
medebroeders tot een centrum van zijn beweging te
maken. Zij mochten tijdens het reizen niets
meenemen en hun eigen kruis dragen. Zij deden dit
naar hun vermogen. Zij werden ook Minderbroeders
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genoemd. Christus werd gezien als de koning der
koningen met Jeruzalem als zijn stad en het heilige
land als zijn erfdeel, dat met kruistochten heroverd
moest worden op de moslims. Franciscus ging mee
met de kruisvaarders, maar verkoos geen
woordenstroom, maar armoe en dienstbaarheid,
geweldloosheid zonder wapens en in 1219 ondernam
hij zijn eigen vredesmissie en ging naar de sultan van
Damiate, waar hij heel hoffelijk werd ontvangen en
gesprekken met hem voerde. Franciscus schreef op
het eind van zijn leven een lofzang op de natuur “Het
zonnelied”. Tijdens ziekte in een donkere cel, want hij
had slechte ogen, waar hij beproefd werd voelde hij
op een moment zich veilig als was hij reeds bij zijn
God. In het zonnelied dankte hij de elementen:
broeder Zon, zuster Maan en Sterren, broeder Wind,
Licht en Wolken, zuster Water en broeder Vuur, onze
moeder zuster Aarde. Onze opdracht in het leven is:
“draag Uw kruis en neem Uw lot op U”. In 1219
ontstond er een probleem in de broederschap.
Franciscus verbleef in het Midden-Oosten, maar
kwam snel terug naar Italië en legde zijn ambt als
minister-generaal neer. Hij maakte nog een
regelorde, die door Paus Honorius de III met een bul
bekrachtigd werd. In 1224 kreeg Franciscus de
stigmata en daarna zong hij voor het eerst zijn
bekende “Zonnelied”. Hij stierf 3 Oktober 1226
(andere tijdrekening) . Zijn lichaam werd in processie
naar Assisi vervoerd. In 1260 kreeg de generaal van
de orde, de geleerde theoloog Bonaventura (later
heilig verklaard) de opdracht een officiële biografie te
schrijven. Deze Legenda Major (grote
levensbeschrijving) werd in 1263 goedgekeurd door
het Generale Kapittel. In 1266 werd de broeders
verboden andere levensbeschrijvingen over
Franciscus te lezen. Alle legenden moesten worden
vernietigd.
Riny Wielinga, op mijn verjaardag 2016 geschreven
te Den Burg.
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