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 De bijeenkomsten zijn ook via kerkdienstgemist.nl mee te beleven.  

 

Adressen: Locatie: Noordeinde 20, Wormerveer 
 Postadres: Postbus 33, 1520 AA  Wormerveer 

 

Internet: www.pknwormerveer.nl  
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Zoek u een onderwerp of activiteit en deze staat niet in de inhoudsopgave? Kijk dan in de index. 
De index is opgebouwd op basis van trefwoorden in de tekst. Op deze wijze kunt u waarschijnlijk 
het gewenste onderwerp snel vinden. 
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Van de predikant 
Ds. Christiaan Ravensbergen  predikant@pknwormerveer.nl
 06 - 38545779 

Dit is het jaarboekje van de Protestantse Gemeente Wormerveer. Hierin vindt u veel informatie 
over deze gemeente, met name wat daar gebeurt en wie daar verantwoordelijk voor zijn. Op 
deze manier is dit een belangrijke informatiebron, niet alleen voor mensen die al langer betrokken 
zijn bij deze gemeente, maar ook voor mensen die nieuw zijn. De gemeente is niet zo groot, 
maar er gebeurt heel veel en met elkaar krijgen wij heel wat voor elkaar. Dat is iets om trots op te 
zijn.   

In het afgelopen jaar hebben wij 
de missie van onze gemeente in 
een beleidsplan op papier gezet. 
Die klinkt aldus: de Protestantse 
Gemeente te Wormerveer wil een 
gastvrije en verbindende 
gemeente zijn die geroepen is om 
gestalte te geven aan Gods liefde 
voor deze wereld. Alles wat in dit 
boekje genoemd wordt is hierop 
gericht, het pastorale omzien naar 
elkaar, het financieel beheer, de 
leerhuizen, het schoonmaken van 
de kerk, de informatievoorziening, 
de kerkdiensten, het zorg dragen 
voor wie kwetsbaar is, en wat al niet meer.  

In dit jaarboekje, ook wel ‘het groene boekje’ genoemd, valt zo hier een daar het woord 
samenwerken. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Samen 
met andere protestantse gemeenten in de omgeving maken wij deel uit van de Ring Zaanstreek. 
Gezien de ontwikkelingen in onze en de omliggende gemeenten, zoals bijvoorbeeld het beperkt 
aantal vrijwilligers, ligt het voor de hand dat er in de toekomst meer en nauwer wordt 
samengewerkt. In dit boekje worden al een paar nieuwe en inspirerende gezamenlijke activiteiten 
met de Protestantse Gemeente Wormer-Jisp en andere gemeentes genoemd.  

In al onze activiteiten willen wij iets van de liefde van God voor deze wereld zichtbaar maken. 
Een ieder is van harte welkom om aan deze activiteiten mee te doen. 

 

Ik wens iedereen een liefdevol nieuw kerkelijk seizoen toe! 

 

Ds. Christiaan Ravensbergen 
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Adressen 
Adressen Kerk   
Locatie: Noordeinde 20, 1521 PA  Wormerveer  075 – 64 08 799  
Postadres: Postbus 33, 1520 AA  Wormerveer  info@pknwormerveer.nl  
(voor alle post, ook voor specifieke functies zoals scriba, pastoraat, etc.) 

Predikant predikant@pknwormerveer.nl 
Ds. Christiaan Ravensbergen 06 – 385 457 79 

Kerkenraadsvoorzitter voorzitter@pknwormerveer.nl 
Wil Renaud – van der Zwaag  075 – 628 91 04 

Scriba scriba@pknwormerveer.nl 
Irene Hooij - Swart 06 – 130 301 74 

Pastoraat pastoraat@pknwormerveer.nl 
Hans Boerma 075 – 628 21 19 

Kerkrentmeesters   
 Voorzitter: Vacant  
 
 Secretaris: Hans Jobse kerkrentmeesters@pknwormerveer.nl
   
 Verhuur/Inkoop: Han Eelman verhuur@pknwormerveer.nl
   
 Penningmeester: Martijn Bakker  penningmeester@pknwormerveer.nl 
   
 Financiële administratie: Irene Hooij administrateur@pknwormerveer.nl 
   
 Kerkelijk bureau: Arine Jobse kerkelijkbureau@pknwormerveer.nl
   

Diaconie 
 Secretaris: Lummie Peelen diaconie@pknwormerveer.nl
   

Website Protestantse Gemeente te Wormerveer www.pknwormerveer.nl 
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Algemeen bestuur gemeente 
De kerkenraad vormt het algemene bestuur van de Protestantse Gemeente te Wormerveer. Voor 
de dagelijkse gang van zaken is het dagelijks bestuur verantwoordelijk en zo nodig het 
Moderamen. 

Dagelijks bestuur 
Zie adressen 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de predikant, voorzitter en de scriba. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de eerste reacties en de dagelijkse gang van zaken. Indien nodig roept het 
dagelijks bestuur het moderamen bijeen of zo nodig de kerkenraad. 

Kerkenraad 

Zie adressen 

Alle ambtsdragers (bevestigd in een eredienst als ouderling of diaken) en de predikant vormen 
samen de kerkenraad. De kerkenraad bestuurt de gemeente.  

De kerkenraad vergadert eens in de twee maanden. De vergaderingen worden voorbereid door 
het dagelijks bestuur en zo nodig het moderamen. 

Moderamen 

Zie adressen 

Het moderamen bestaat uit de predikant, voorzitter en de scriba van de kerkenraad (dagelijks 
bestuur). Verder wordt het moderamen gevormd door de predikant, de voorzitter van de 
pastoraatgroep, de voorzitter van de diaconie, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters 
en de jeugdouderling. 

Het moderamen wordt in bijzondere gevallen bijeengeroepen, zoals het voorbereiden van een 
kerkenraadsvergadering waar een bijzonder onderwerp ter sprake komt. 

 



Jaarboek Protestantse Gemeente te Wormerveer 2022-2023 Pagina 7 van 40. 

College van kerkrentmeesters  
Voorzitter: vacant 
Secretaris: Hans Jobse kerkrentmeesters@pknwormerveer.nl  
Penningmeester: Martijn Bakker penningmeester@pknwormerveer.nl  
Administratie: Irene Hooij - Swart administrateur@pknwormerveer.nl  
Technisch lid: Henk Bakker henkenteuni@gmail.com  
Technisch lid: Han Eelman eelman.nl@kpnmail.nl  

IBAN: NL17INGB 000 61 81 621 

Het college van kerkrentmeesters beheert de materiële en financiële zaken van onze gemeente. 
Daar valt onder het onderhoud, beheer en verhuur van de kerk, kosterij en pastorie maar ook het 
beheer van onze bank- en beleggingsrekeningen, verzekeringen en financiële rapportages aan 
het dienstencentrum van de PKN. 

Naast het beheer organiseert het college tevens verschillende acties om inkomsten te genereren 
en/of uitgaven te bekostigen. Te denken valt hierbij aan de acties kerkbalans en solidariteitskas. 

Administratie  

Onze gemeente heeft een uitgebreide financiële administratie. Uit deze administratie blijkt de 
financiële positie van onze gemeente en kunnen wij informatie verstrekken aan de regionale en 
landelijke kerkelijke organisaties. Op basis van deze gegevens worden onder andere de 
afdrachten aan de landelijke PKN organisatie bepaald en een eventuele solvabiliteitsverklaring 
afgegeven die nodig is wanneer de gemeente een nieuwe predikant wil beroepen. De kwaliteit en 
openheid van deze administratie is tevens van belang om de ANBI-regeling (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) te behouden. Onze gemeente valt onder de groepsbeschikking van de 
ANBI-regeling. Op basis van deze regeling komen uw giften (vrijwillige bijdragen) die u aan onze 
gemeente doet in aanmerking voor aftrek van uw inkomstenbelasting. 

Collectebonnen  

Arine Jobse collectebonnen@pknwormerveer.nl  

Voor de collectes kunt u gebruik maken van collectebonnen.  

Er zijn 2 soorten kaarten: € 5,- (10 bonnen van € 0,50) en € 10,- (10 bonnen van € 1,-). 
Het bestellen hiervan gaat erg gemakkelijk. U maakt het juiste bedrag over onder vermelding van 
de gewenste kaarten en u ontvangt de bonnen zondagochtend in de kerk of u krijgt ze 
thuisbezorgd.  

Het bedrag kunt u overmaken naar IBAN NL50 INGB 0003 503 536 t.n.v. Collectefonds 
Protestantse Gemeente te Wormerveer. 
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Gebouwen  

Onze gemeente beschikt over 3 gebouwen, nl: 

• De kerk 

• De pastorie, Kerkstraat 1 (verhuurd aan derden) 

• Ons gemeentecentrum de Kosterij. 

Het onderhoud en beheer van de gebouwen berust bij het college van kerkrentmeesters. 
Gelukkig kunnen we voor het onderhoud een beroep doen op verschillende vrijwilligers (zie: 
Onderhoudsploeg). 

Onderhoudsploeg 

Han Eelman eelman.nl@kpnmail.nl  

Gebouwen hebben onderhoud nodig. Dit kost veel tijd, vereist het nodige vakmanschap en is 
kostbaar. Gelukkig hebben we in de gemeenten verschillende vrijwilligers die zich allemaal willen 
inzetten en meewerken aan het onderhoud van de gebouwen. Kunt en wilt u ook meehelpen? U 
kunt zich aanmelden bij Han Eelman. Hij zal graag uw kwaliteiten noteren en u benaderen als er 
het nodige te doen is. 

Schoonmaakploeg Kosterij en Consistorie  

Arine Jobse arine.jobse@xs4all.nl  

Periodiek wordt de Kosterij schoongemaakt. Hiervoor zijn vrijwilligers ingedeeld in ploegen van 3 
personen. Zo is iedere ploeg 5 maal per jaar aan de beurt. Helpt u ook mee? Hoe meer handen, 
hoe lichter het werk. 

Verhuur  

Han Eelman verhuur@pknwormerveer.nl   

De algehele coördinatie voor het gebruik, verhuur en reserveringen van de kerk en de Kosterij 
berust bij Han Eelman. 

Kerk (aan het Noordeinde)  

De kerk aan het Noordeinde wordt wekelijks gebruikt voor onze eredienst. Maar ook wordt de 
kerk vaak gebruikt voor concerten of speciale diensten. Met betrekking tot verhuur van de kerk 
worden er voorwaarden gesteld aan de doelstelling van de activiteit of het soort dienst.  

De kerk kan tevens dienstdoen als trouwlocatie. Inlichtingen hierover kunt u bij Han Eelman 
krijgen. 
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Kosterij  

Heeft u een feestje te vieren? Geen rommel thuis? Dan kunt u de Kosterij per dagdeel huren. 
Wat krijgt u hiervoor?  

➢ Een mooie ruime zaal met aan beide kanten een bar, gebruik van serviesgoed en bestek, 
koffiezetapparaat of koffieketel. 

➢ 2 statafels, een vaatwasser. 
➢ U kunt CD’s draaien. 
➢ Tevens zijn er 3 nette toiletten (waarvan 1 geschikt voor invaliden) . 
➢ Voor de hele kleintjes is er een kinderbox en mogelijkheid tot verschonen en speelgoed. 

Kerkelijk bureau 

Arine Jobse kerkelijkbureau@pknwormerveer.nl  
 De Achterhoede 4, 1531 LM  Wormer  

Het kerkelijk bureau verzorgt: het ledenbestand, communicatie landelijke administraties, 
abonnementen op het kerkblad, verzorging Kerkbalans en het gedachtenisbord. 

Mutaties in het ledenbestand 

Leden van de kerk verhuizen of gaan trouwen. Er wordt een kind geboren of er overlijdt iemand. 
Al die berichten worden verwerkt in de ledenadministratie. Verhuis- en overlijdensberichten 
worden door de burgerlijke gemeente doorgegeven aan het LRP (Leden Registratiesysteem 
Protestantse kerk). We doen daarnaast een dringend beroep op alle leden van onze gemeente 
om veranderingen door te geven aan het kerkelijk bureau. Alleen op deze wijze blijft u in contact 
met uw kerk en kan de kerk contact houden met u. 

Bij pastorale ondersteuning als gevolg van een mutatie kunt u contact opnemen met de predikant 
(predikant@pknwormerveer.nl). 

Kerkomroep 

Hans Jobse kerkrentmeesters@pknwormerveer.nl  

U kunt onze kerkdiensten meebeleven via beeld en geluid op www.kerkdienstgemist.nl (zoek 

op Wormerveer). Voor de tablet of de smartphone is hiervoor de gratis app “Kerkdienstgemist” 
beschikbaar. Op de website kunt u hiervoor onder het menu-item een kerkdienst een directe link 
vinden. 

Naast bovengenoemde mogelijkheden kunt u de laatste kerkdiensten achteraf beluisteren via de 
website van de kerk. In het menu (links op het scherm) vindt u het onderdeel ‘kerkdienst’. Hier 
vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden om de kerkdiensten van de laatste maand 
te beluisteren. De diensten op de site zijn geknipt, zodat u geen last heeft van lange intro’s. 
Daarbij vindt u tevens de KerkPlus van die week en de orde van dienst. 
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Kosters 

Han Eelman kosters@pknwormerveer.nl 

Voor de kerk en de Kosterij doen de volgende vrijwillige kosters twee weken aaneen dienst:  

Han Eelman  Irene Hooij  
Wallie Peelen  Volker Renaud  
John Vooren  Eddie Zwart . 

Mocht u het leuk vinden om eens een zondag met één van de kosters mee te lopen, om te kijken 
of het kosterschap iets voor u is, dan bent u van harte welkom en kunt u het beste contact 
opnemen met Han Eelman. 

De kosters kunt u bereiken via de mailgroep: kosters@pknwormerveer.nl. 

Organisten 

Hans Jobse kerkrentmeesters@pknwormerveer.nl  
Alle organisten te bereiken via mailgroep: organisten@pknwormerveer.nl 

De volgende organisten bespelen het orgel tijdens de erediensten: 

Klaas Arend Booij   
Bernhard Brinkman   
Wouter Feenstra  
Corry van Gorp  
Gert Hartog  
Ron Paeper  
Dub de Vries  
Jacob Wakker  

Telcommissie  

Mieke Aarbodem  

Eens per 2 maanden wordt de opbrengst van de collectes door de telcommissie geteld. Deze 
opbrengst wordt vermeld in het kerknieuws.  
De administratie zorgt voor de verdere boekhoudkundige verwerking. 
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Diaconie  
Voorzitter: 
Roelof van Eerde  

Secretaris: 
Lummie Peelen diaconie@pknwormerveer.nl  

Penningmeester: 
Arine Jobse  

Lid: 
Renske van der Schaaf   

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het 
allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je 
naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de 
samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. 
In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de 
oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de 
wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle 
bescheidenheid, handen en voeten aan. 

Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’, om 
diaken te zijn. Zijn boodschap heeft de uitwerking dat steeds meer mensen geraakt worden: 
mensen die anderen, de meest kwetsbaren, willen dienen, door te helpen en voor hen op te 
komen. 

Behalve het diaconaat, de hulp aan mensen dichtbij, plaatselijk en in de regio, is er ook het 
werelddiaconaat: hulp aan mensen elders in de wereld. De diaconie vergadert ongeveer een keer 
in de maand. Dan overleggen we onder andere voor welke doelen we gaan collecteren. Hierbij 
proberen we een zo goed mogelijke verdeling te krijgen tussen “plaatselijk” regionaal en 
wereldwijd. Ook “ stille hulp” is een van de zaken waarmee we ons bezig houden. Verder 
organiseren we een paasgroetactie. 

Tevens kiezen we een jaardoel uit waarvoor we maandelijks collecteren. Door het hele jaar door 
kijken we dan of we dit doel ook op andere manieren kunnen steunen of hier meer aandacht aan 
kunnen geven. Verder regelt de diaconie de benodigdheden voor het Avondmaal. We vergaderen 
ook regelmatig samen met Wormer om te leren van elkaar en om te kijken hoe we kunnen 
samenwerken. Hier is het seniorenuitje een van de items van.  

Elke week wordt er tijdens de kerkdienst gecollecteerd voor o.a. de diaconie. Nu kerkdiensten 
ook via het internet worden meebeleefd, kunt u uw steun voor het betreffende doel of voor de 
diaconie in het algemeen, overmaken op IBAN: NL96INGB0005157431 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente. 
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Koffiedrinken na de dienst  

Lummie Peelen diaconie@pknwormerveer.nl  

Elke zondag, na de eredienst, is er gelegenheid om koffie, 
thee of limonade te drinken in de Kosterij. Hiervan wordt 
door een groot deel van de gemeente gebruik gemaakt. 
Het is ‘de’ mogelijkheid om elkaar even te spreken.  

De voorbereidingen, het schenken en opruimen wordt 
wekelijks door gemeenteleden geregeld, uit een grote 
poel van vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven.  

Wilt u ook dit sociale initiatief ondersteunen? Geef u op als vrijwilliger. De roostermaker zet u 
graag op de lijst van de vrijwilligers.  
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Eredienst 
Elke zondag wordt er een kerkdienst gehouden in de Kerk aan het Noordeinde te Wormerveer en 
de dienst begint om 10.00 uur. Tijdens deze diensten is er een crèche (hiervoor moet u zich 
aanmelden, zie crèche) en kindernevendienst. U kunt de erediensten gelijktijdig en achteraf via 
het internet meebeleven (zie: kerkomroep). 

Iedere zondag is er na de dienst koffiedrinken in de Kosterij.  

Actuele informatie over de erediensten kunt u vinden in het kerknieuws of op de agenda van de 
website (www.pknwormerveer.nl). 

Camera- en presentatieteam  

Anniek Bakker (rooster)  
Hans Jobse (techniek) kerkrentmeesters@pknwormerveer.nl  
 camerateam@pknwormerveer.nl 

Het camera- en presentatieteam zorgt ervoor dat de diensten worden uitgezonden via 
www.kerkdienstgemist.nl en dat de liederen en aanvullende informatie, op basis van de 
aangeleverde liturgie, tijdens de kerkdienst worden getoond op een projectiescherm. Deze beelden 
worden ook toegevoegd aan de uitzendingen.  

Voor het opnemen van de 
kerkdiensten wordt gebruik gemaakt 
van meerdere camera’s. Voor het 
bedienen van de camera’s, het 
regelen van de uitzendingen, de 
geprojecteerde liederen en het 
maken van de presentaties zijn er 
per kerkdienst telkens twee 
teamleden benodigd. Wij kunnen 
dus wel wat versterking gebruiken! 
Wil je het team komen versterken of 
informatie verkrijgen dan kun je met Anniek contact opnemen. 

Alle leden van het camerateam en presentatieteam zijn opgenomen in de mailbox: 
camerateam@pknwormerveer.nl 

Kerktaxi  

Arine Jobse  

Voor gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid de kerkdienst kunnen bezoeken bestaat de 
mogelijkheid om opgehaald te worden. Mocht u van de dienst gebruik willen maken, belt u dan de 
dienstdoende chauffeur. Het rooster met de telefoonnummers van de chauffeurs staat vermeld 
op de achterzijde van het Kerknieuws. 

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met een andere chauffeur. U moet geen bericht 
inspreken! De kans is groot dat, in verband met afwezigheid, er is geruild met een andere 
chauffeur. Het inspreken heeft dan dus geen zin. 
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Gastvrouw/gastheer  

Ineke van den Berg   

Elke zondag worden de gemeenteleden welkom geheten door de gastvrouw of gastheer. Gasten 
worden speciaal verwelkomd en van de gewenste informatie voorzien. Maar ook gemeenteleden 
worden hartelijk begroet en iedere bezoeker krijgt van de gastvrouw/gastheer KerkPlus met 
actuele informatie over de kerkdienst en activiteiten die in de volgende week plaatsvinden. 

De taak van gastvrouw/man wordt in eerste instantie door leden van de pastoraatsgroep 
uitgevoerd, maar natuurlijk kan iedereen eens in de drie maanden deze taak op zich nemen. 
Daarom, meld u aan bij Corry als gastvrouw of gastheer. 

Preekvoorziening 

To Vooren  

De “preekregelaar” zorgt ervoor, dat tijdens de weken dat onze predikant niet voorgaat, andere 
voorgangers voor de eredienst beschikbaar zijn. Zij benadert vele predikanten met de vraag of zij 
een zondag in Wormerveer de voorganger willen zijn. Hierin wordt geprobeerd om diverse 
predikanten met een regelmaat terug te laten komen. Op deze wijze ontstaat een band tussen 
gastpredikant en gemeente. 

Heeft u een verzoek of een goede tip?  
Laat het To even weten.  
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Informatievoorziening  
De Protestantse gemeente te Wormerveer probeert een open gemeente te zijn. Hierbij hoort een 
goede en eenduidige informatievoorziening. Hiervoor gebruiken we verschillende middelen. 

Jaarboekje 

Productie: Wallie Peelen  

Jaarlijks wordt voor en door onze gemeente een jaarboekje gemaakt (voorheen had dit boekje 
een groene kaft, ofwel ‘het groene boekje’). In dit boekje vindt u informatie over de activiteiten die 
worden georganiseerd en de bijbehorende contactpersonen. Ook vindt u in het jaarboekje 
informatie over de wijkindeling en de gemeenteleden die als pastoraalmedewerker in deze wijk 
actief zijn.  

Het zal duidelijk zijn dat veel gemeenteleden actief zijn. Maar er zijn nog vacatures. Dus als u 
nog tijd en energie heeft, u bent van harte welkom. Meldt u gerust aan. Dit kan bij de 
contactpersoon van desbetreffende item of anders via het genoemde e-mailadres. 

Kerknieuws 

Eindredactie:   kerknieuws@pknwormerveer.nl 
Mieke Aarbodem    
Jan de Vries   
Abonnementen: Arine Jobse  kerkelijkbureau@pknwormerveer.nl  
Verspreiding: Ton Aarbodem    
 Teuni Bakker   

Het kerkblad van onze gemeente heet Kerknieuws. 
Het verschijnt één keer in de maand en houdt u op de hoogte van het reilen en zeilen van onze 
gemeente. Wilt u een bijdrage plaatsen in het kerkblad, dan kunt u deze via e-mail sturen.  
De deadline is de laatste zaterdag van iedere maand (m.u.v. juli) 

Kerknieuws komt 11 keer per jaar uit. Maandelijks, maar in juli wordt een juli/augustus nummer 
uitgegeven. De abonnementskosten bedragen € 15,00 per jaar. 
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KerkPlus 

Wil Renaud – van der Zwaag kerkplus@pknwormerveer.nl 075-6289104 

Elke zaterdagochtend wordt het 
informatieblad KerkPlus digitaal 
toegestuurd aan iedereen die zich 
hiervoor heeft opgegeven en op 
zondagmorgen wordt bij de ingang 
van onze kerk KerkPlus op papier uitgereikt. In KerkPlus staat onder meer een inleiding van de 
predikant op de te houden preek, de liederen die worden gezongen in combinatie met de orde 
van de dienst, de bestemming van de collecten en andere gegevens die voor de dienst van 
belang zijn. Verder worden de namen vermeld van de zieken in onze gemeente en van de in de 
komende week jarige 80+’ers. Ook zijn in KerkPlus de gegevens te vinden van de in die week te 
houden bijeenkomsten en van andere activiteiten in onze gemeente. 

Kopij voor ‘KerkPlus’ kan tot uiterlijk vrijdagavond 15:00 uur (bij voorkeur eerder) worden 
ingeleverd bij de samensteller van KerkPlus. 

‘KerkPlus’ kunt u (ongeacht of u lid bent van onze kerk) wekelijks digitaal toegestuurd krijgen.  
U kan zich daartoe melden via genoemd e-mailadres. 

Verjaardagen 80-plus en huwelijksjubilea   

De verjaardagen van gemeenteleden vanaf de leeftijd van 80 jaar, evenals de namen van 
echtparen die hun zilveren, gouden, robijnen en platina huwelijk vieren, worden zowel in Kerk 
Plus als in Kerk Nieuws vermeld.     

Wie niet vermeld wil worden kan dat tijdig aan het kerkelijk bureau melden. 

Website: pknwormerveer.nl  

Webadministrator: Wallie Peelen info@pknwormerveer.nl  

De website van onze gemeente heeft als doel gemeenteleden, maar ook buitenstaanders, te 
informeren over onze gemeente. Hierbij wordt gestreefd de site wekelijks te voorzien van actuele 
informatie. Daarnaast vindt u op de site ook ondersteunende en historische informatie over onze 
gemeente. Indien u op de hoogte wil blijven, is het van belang om met regelmaat de site te 
bezoeken. Voor vragen als: ’wie gaat er zondag voor’, kunt altijd terecht op de website. Ook het 
laatste Kerknieuws, KerkPlus en de laatste kerkdiensten (audio), kunt u op de site vinden. 
Belangrijk is te melden dat, voor de bescherming van de privacy (AVG), zoveel mogelijk namen 
en adressen uit publicaties worden verwijderd. 

Als gevolg van de AVG worden van activiteiten geen foto’s meer op de website geplaatst. 

Indien u informatie heeft die gerelateerd is aan onze gemeente, meldt het aan bij de beheerders 
of stuur de informatie naar het genoemde e-mailadres. 
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Jeugd 
Tineke Andrea  

Activiteiten voor de jeugd, worden vanuit de jeugdraad georganiseerd. De jeugdraad staat onder 
leiding van de jeugdouderling, Tineke Andrea. In de jeugdraad zitten de vertegenwoordigers van 
de verschillende groepen uit onze gemeente, die zich bezighouden met de jeugd, zoals 
bijvoorbeeld de kindernevendienst, crèche en tienerdienst.  

De jeugdraad heeft als doel ook de jeugdigen, van nul tot .., in onze gemeente een plaats te 
geven. Wil je ook meehelpen met het jeugdwerk in onze gemeente neem dan contact op met 
onze jeugdouderling. 

Wilt u/jij het jeugdwerk in onze gemeente ondersteunen, dan kan dat via het  
IBAN: NL33 INGB 0000 319 332 ten name van: Jeugdraad Protestantse Gemeente te 
Wormerveer  

Catechisatie 

Als er interesse is voor catechisatie kan er contact worden opgenomen met de jeugdouderling of 
predikant. 

Tineke Andrea  
Ds. Christiaan Ravensbergen predikant@pknwormerveer.nl  

Crèche 

Wendy Meeth   

Voor de allerkleinsten is er crèche tijdens de zondagse eredienst. De crèche wordt gehouden in 
de Kosterij. Als je gebruik wil maken van de crèche kan je dit melden voor zaterdag 16:00 uur, de 
dag voor de dienst, via mailadres creche@pknwormerveer.nl.  

Bij speciale diensten, Pasen en Kerst is er altijd crèche. 

Jeugddienst 

Tineke Andrea  
Ds. Christiaan Ravensbergen predikant@pknwormerveer.nl  

Afgelopen jaar hebben we verschillende 
jeugddiensten georganiseerd . Deze diensten 
worden georganiseerd door (en met) de jeugd en 
hebben een  andere sfeer dan de normale zondagse 
eredienst.  

Voor het komende seizoen staan er een dienst voor 
jong en oud gepland op zondag 19 februari 2023. 
Actuele informatie in Kerknieuws en op de website. 

Heb je een idee, neem dan even contact op met 
Ds. Christiaan Ravensbergen. Hij staat altijd open 
voor goede ideeën en ze zijn van harte welkom. 
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Kindernevendienst 

Eva Huberts  
 knd@pknwormerveer.nl 

Een groep gemeenteleden verzorgt op de 
zondag de kindernevendienst. De kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar gaan tijdens de preek 
naar de Kosterij. Wij bespreken met de 
kinderen het thema van de preek, vertellen het 
verhaal uit de Bijbel en doen een bijpassend 
spel of knutselen iets wat met het onderwerp 
te maken heeft. Het is leuk om met kinderen 
van verschillende leeftijden bezig te zijn over 
de verhalen van de Bijbel, de kerk en hoe je 

dit in het "nu" beleeft. Een gezellige ochtend waar vriendjes en vriendinnetjes ook van harte 
welkom zijn!  

Wil je ook mee werken met de kindernevendienst? Aarzel niet en neem contact op met de 
kindernevendienstcoördinator. 

Tienerdienst 

Wallie Peelen  

Zit je in groep 8 van de basisschool of ben je 12 jaar of ouder? Wil je de kerkdiensten af en toe 
op een andere manier beleven, samen met leeftijdsgenoten? Bezoek dan zeker de 
tienerdiensten…! 

We starten in de kerk en gaan tijdens de kerkdienst naar 
onze eigen ruimte in de Kosterij.  

Daar gaan we op een ontspannen sfeer in gesprek of zijn 
creatief bezig rondom een onderwerp dat bij jou/jullie 
vandaan komt. 

Jullie geven dus zelf aan elke onderwerpen worden besproken. Het is namelijk jullie tienerdienst. 
Dat geldt ook voor de activiteiten die jullie samen willen gaan doen. 
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Pastoraat 
Een belangrijk plaats binnen onze plaatselijke gemeente neemt het pastoraat in. Het pastoraat 
wordt gevormd door de ambtsdragers (met als taak ‘pastoraat’) en door gemeenteleden, die 
binnen de pastoraatsgroep georganiseerd zijn. Ook de predikant is voor een deel van de tijd 
actief in het pastoraat, gericht op hen die bijzondere aandacht nodig hebben. 

Los van de pastoraatsgroep, zijn natuurlijk alle gemeenteleden onderdeel van het pastoraat 
binnen onze gemeente. Daarom wordt elk gemeentelid opgeroepen om ‘naar elkaar om’ te 
kijken. 

Doop, voor jong en oud 

Ds. Christiaan Ravensbergen predikant@pknwormerveer.nl  

De afgelopen jaren zijn er verschillende mensen op latere leeftijd gedoopt. Dat zijn altijd 
bijzondere momenten. Voor de dopeling en voor de kerkelijke gemeenschap. In de doop maken 
we zichtbaar dat onze naam wordt verbonden met Gods naam, en dat we ons kind van God 
mogen weten. Iemand wordt opgenomen in de gemeenschap van Christus, de wereldwijde kerk, 
die van alle tijden en alle plaatsen is. Het kan zijn dat je als ouders wenst dat je kind gedoopt 
wordt. Maar ook kan het zijn dat je als volwassene graag gedoopt wil worden. In beide gevallen 
kun je contact opnemen met de predikant. In overleg zoeken we een datum voor dit bijzondere 
moment en zullen we samen de dienst voorbereiden. Mocht je gewoon eens een gesprek over de 
doop willen, ook dan kun je contact opnemen met de predikant. 

Belijdenis doen 

Ds. Christiaan Ravensbergen predikant@pknwormerveer.nl  

Stel... ooit ben je als kind gedoopt. Je ouders hebben 
toen op de weg gezet van geloof, hoop en liefde. 
Jouw naam is verbonden met die van God. De 
volgende stap op je geloofsweg is het doen van 
belijdenis. Niet om te zeggen dat je nu precies weet 
hoe het zit met geloven en God, of om aan te geven 
dat je nooit meer twijfelt, maar wel om uit te spreken 
tegenover God en de gemeente dat je verder wilt op 
de weg, waarop je ouders je hebben gezet. Wanneer 
je erover nadenkt belijdenis te doen, dan word je van 
harte uitgenodigd om contact op te nemen ds. 
Christiaan Ravensbergen. 

Normaliter wordt er belijdenis gedaan tijdens de 
Paasnacht of Pinksteren. In verband met de 
voorbereiding is het goed om op tijd contact op te 
nemen. Voor mensen die niet gedoopt zijn, maar wel 
graag belijdenis willen doen geldt hetzelfde.  
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Trouwen 

Ds. Christiaan Ravensbergen predikant@pknwormerveer.nl  

Aanstaande bruidsparen die overwegen om hun huwelijk te laten inzegenen in de kerk kunnen 
contact opnemen met de wijkouderling of de predikant.  

Tijdens de voorbereiding gaan we in gesprek 
over wat trouwen in de kerk voor jullie betekent 
en denken we na over jullie huwelijksviering. Hoe 
geven we deze samen vorm, wat betreft 
liederen, teksten, enz. Om binnen onze 
gemeente te kunnen trouwen, gaan wij ervan uit 
dat tenminste één van de partners lid is van onze 
gemeente. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om de kerk te 
gebruiken voor een Burgerlijk huwelijk. 

Bij ‘Verhuur’ kunt u hierover meer informatie krijgen. 

Begrafenis  

Ds. Christiaan Ravensbergen predikant@pknwormerveer.nl  

Bij een begrafenis vindt vaak een uitvaartdienst plaats. Deze kerkdienst kan op verschillende 
manieren vormgegeven worden. Onze gemeente vindt het belangrijk dat er in deze dienst ruimte 
is voor de gevoelens en gedachten van de nabestaanden en dat er vanuit het Evangeliewoorden 
van troost en bemoediging klinken. De persoonlijke wensen van de nabestaanden staan bij ons 
voorop. In samenspraak met de predikant wordt de uitvaartdienst vormgegeven. Gezien de korte 
tijdsspanne om een uitvaart te organiseren, bestaat hiervoor een vaste procedure. U kunt het 
overlijden, met de wens voor een uitvaartdienst, melden via ‘Verhuur’. De plaatselijke 
uitvaartondernemingen zijn hiervan op de hoogte. Naast de uitvaartdienst, zijn er ook 
mogelijkheden voor het gebruik van ‘de Kosterij’. 
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Pastoraatsgroep 

Hans Boerma pastoraat@pknwormerveer.nl  

De pastoraatsgroep bestaat uit de ouderlingen (ambtsdragers), pastorale medewerkers en de 
predikant van onze gemeente. De centrale taak van de pastoraatsgroep is: gestalte te geven aan 
het “omzien naar elkaar” in de gemeente, omdat wij geloven dat God naar mensen omziet.  

Dat probeert de pastoraatsgroep concreet gestalte te geven, al is dit natuurlijk nooit een taak van 
de pastoraatsgroep alleen, maar 
van de hele gemeente. 

Ouderlingen en pastorale 
medewerkers zijn aanspreekpunten 
in de gemeente. Wanneer 
gemeenteleden bijvoorbeeld een 
huisbezoek willen. Dit kan in 
bijzondere omstandigheden zoals: 
bij rouw, ziekte, doop en huwelijk. 
Ook kan de behoefte voor 
huisbezoek gewoon uit ‘de wens’ 
komen. Er zijn dus niet altijd 
bijzondere omstandigheden voor 
nodig. De gesprekken die worden 
gevoerd, zijn altijd vertrouwelijk. 
Ook onderhouden ouderlingen en 
pastorale medewerkers nauw 
contact met de predikant. Wanneer 
mensen graag bezoek willen 
hebben, kunnen zij dit verzoek 
doorgeven. Maar u kunt natuurlijk 
ook zelf de predikant benaderen. Als niemand van uw behoefte op de hoogte is, is de kans klein 
dat u pastoraal bezoek ontvangt. Dus geeft ook zelf uw behoefte aan. 

Aangezien de pastoraatsgroep het belangrijk vindt dat mensen zich welkom voelen in onze 
gemeente en de diensten, zullen gastheren en gastvrouwen kerkbezoekers op zondagmorgen 
verwelkomen. Iedereen, dus ook als u niet actief bent in de pastoraatsgroep, kan zich als 
gastheer of gastvrouw opgeven. 

In dit boekje kunt u bij de wijkindeling vinden wie uw in de wijkouderling (ambtsdrager) en 
pastorale medewerker is. U kunt, wanneer dit wenselijk is, op hen een beroep doen. De 
pastoraatsgroep heeft dringend versterking nodig. U wordt dan ook opgeroepen om actief in onze 
gemeente te worden, zeker ook bij de pastoraatsgroep. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
coördinator (Hans Boerma). 
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Wijkindeling 

De Protestantse Gemeente te Wormerveer is in 6 wijken ingedeeld. Hieronder vindt u de indeling 
met daarbij de wijkambtsdrager en de pastorale medewerkers. 

Wijk 1 

Vacant pastoraat@pknwormerveer.nl 

Pastorale medewerkers:  
Annemiek den Hertog (Acht Staten)  
Vacant 

Antillenstraat, Balistraat, Bankakade, Billitonkade, Boeroestraat, Borneostraat, Celebesstraat, 
Delistraat, Dubbele Buurt, Floresstraat, Frans Halsstraat, Fröbelstraat, Hogeweg, Insulindelaan, 
Jan Steenstraat, Javastraat, Johan Vermeerkade, Madurastraat, Oost Indischekade, Plein 13, 
Rembrandtkade, Riouwstraat, Ruijsdaelkade, Schoolpad, Seramstraat, Soendastraat, 
Sumatrakade, Surinamestraat, Timorstraat, Wandelweg 57 – 163 en 72 – 218, Warmoesstraat, 
Zaandijkerweg, Zuideinde 

Omliggende dorpen:Assendelft, Koog aan de Zaan, Westzaan, Zaandam, Zaandijk. 

Wijk 2 

Vacant pastoraat@pknwormerveer.nl  

Pastorale medewerkers: 
Cora Wester (coördinatie)  

Ampèrestraat, De Mei, De Zetter, Edisonstraat, Franklinstraat, Goudastraat, Hennepad, Jan Waalstraat, 
Ohmstraat, Tuinstraat, Vestaplein, Voltastraat, Wandelweg 1 – 55 en 2 – 70, Wattstraat, Weverstraat, 
Zaanweg 1 – 78 

Omliggende dorpen: Wormer 

Wijk 3 

Vacant pastoraat@pknwormerveer.nl 

Pastorale medewerkers: 
Magda Wijnands  
Vacant 

Acacialaan, Beukenweg, De Wetstraat, Dr. Kortewegstraat, Elzenstraat, Esdoornlaan, 
Essenstraat, Iepenweg, Karnemelkspad, Larixstraat, Lindenlaan, Marktstraat, Meidoornstraat, 
Nagtegaalkade, Oranjestraat, Oversluispad, Paul Krugerstraat, Plantage, Populierenkade, 
Sluispad, Stationsstraat, Steijnstraat, Tamarindestraat, Transvaalstraat, Wilgenkade, 
Zaanweg 80 - 125. 
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Wijk 4 

Hans Boerma  

Pastorale medewerkers: 
Vacant 

1e Kruisstraat, Anemoonstraat, Begoniastraat, Blekerstraat, Dahliastraat, De Bonte Ruiter, De 
Groene Arend, De Groene Boer, De Groene Valk, De Zevenster, Dick Laanplein, Fresiastraat, 
Houtkade, Hyacintstraat, Irisstraat, Kerkstraat, Krokusstraat, Krommeniërpad, Krommeniërweg, 
Leliestraat, Marktplein, Narcisstraat, Noordeinde 2-41, Noorderstraat 2 – 84, Schakelplein, 
Tulpkade, Tulpstraat, Vaartdijk, Vioolstraat, Westerstraat 1 – 45 en 2 – 14, Zaanstroom 

Omliggende dorpen: Krommenie 

Wijk 5 

Vacant pastoraat@pknwormerveer.nl 

Pastorale medewerkers: 
Margje Schneider  
Annie Wassenaar  
Tineke Martens  

Abel Tasmanstraat, Adema van Scheltemastraat, Albert Meijnsstraat, Albert Verweystraat, 
Antigua, Atlantis, Barendszstraat, Bilderdijkstraat, Bonte Kraaiweg, Carry v. Bruggenstraat, 
Constantijn. Huygensstraat, Cor Bruijnweg, De Halm, de Ruijterkade, Evertsenstraat, Herman 
Gorterstraat, Herman Heijermansstraat, Hildebrandstraat, Houtmanstraat, H. Roland Holststraat, 
Jan Campertstraat, Jan van Galenstraat, Jan van Riebeeckkade, Karel Doormanstraat, 
Kievietstraat, Koekoekstraat, Koolmeeskade, Kortenaerstraat, Leeuwerikstraat,  Lijsterstraat, 
Merelstraat, Multatulistraat, Noorddijk, Noordeinde 44 – 71, Noorderstraat van 86 – 112, 
P.C.Hooftstraat, Piet Heinstraat, Putterstraat, Reigerstraat, Roodborststraat, Slauerhoffstraat, 
Thalassa, Trompstraat, van Diemenstraat, Van Heemskerckstraat, Van Speijkstraat, Vinkenstraat 
1 - 43, Vondelstraat, Westerstraat 47 – 147 en 16 – 124, Witte de Withstraat, Zwaanstraat, 
Zwaluwstraat, Noorderveld. 

West-Knollendam: 

Amfibieplein, Bakkerstraat, Geertje Pel Grootstraat, Hannie Schaftstraat, Industrieweg, 
Loodsweg, Molletjesveer, Noorddijk, Schouwstraat, Piet Kuiperlaan, Schouwstraat, 
Westknollendam  

Omliggende dorpen: Markenbinnen 

Wijk 6 

Vacant  pastoraat@pknwormerveer.nl  

Pastorale medewerker: 
Annie Woudstra  

Vinkenstraat 2 - 260 
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Vaste activiteiten en kringen  
Naast de specifiek voor dit seizoen gepland en regionale activiteiten, kennen we ook activiteiten 
en kringen die al enkele jaren bezig zijn. Misschien doet u al enkele jaren mee, maar het kan ook 
zijn dat het voor u nieuw is. U bent, hoe dan ook, van harte welkom om u bij deze activiteiten of 
kringen aan te sluiten. 

Tuingroep  
Aafke Boerma   

Onze groep bestaat uit zo’n 7 personen. In de winter is het vooral blad vegen en in de bladkorf 
doen. De rest van het jaar proberen we de binnentuin gezellig te maken en het erf rond de kerk 
netjes te houden. 

We gaan ongeveer 1 keer per maand aan het werk, meestal op vrijdag morgen of vrijdagmiddag. 
Soms worden we ‘zomaar” verrast, als er b.v. een mooie zonnebloem staat of er andere planten 
zijn bijgekomen. We zijn altijd met veel plezier bezig. 

Als je hierover meer wilt weten, maar u kunt zichzelf ook bij Aafke opgeven. 

Morgenstercantorij  
Wil Renaud - van der Zwaag   

Onder leiding van dirigent Corry van Gorp oefent elke maandagavond de cantorij. De cantorij 
ondersteunt de liturgie in bijzondere diensten. Er wordt repertoire ingestudeerd dat in de diensten 
ten gehore wordt gebracht. Er is aandacht voor gebruik van stem en adem. 

De cantorij repeteert op maandagavond van 19.45 tot 21.15 uur in de Kosterij. Vanaf halfacht 
staat de koffie klaar. Nieuwe leden zijn welkom. 

Oecumenische werkgroep ‘GKW’  
Gezamenlijke Kerken Wormerveer  
Mieke Aarbodem  

In de werkgroep Gezamenlijke Kerken Wormerveer zijn de meeste kerken van Wormerveer 
vertegenwoordigd. Zij proberen via deze vergadering op de hoogte te blijven over elkaars wel en 
wee en samen activiteiten te ontwikkelen, die zij als gezamenlijke kerken kunnen doen. Met als 
achtergrond de Woorden van Jezus Christus proberen we ons zoals groep kerken naar de 
samenleving te keren en daar te doen wat Gods hand ons te doen geeft. In de werkgroep zijn 
subgroepen werkzaam zoals De Steeg en Sport & Spel.  

Aan het eind van het jaar heeft de werkgroep Gezamenlijke Kerken Wormerveer altijd rond de 
Kerst een activiteit. 

Wij vragen via de media met Pasen en met Kerst aandacht voor onze diensten. U ziet, er gebeurt 
nogal wat in deze werkgroep. Als u denkt, dat lijkt mij interessant –zo werken in een 
oecumenische werkgroep– dan kunt u zich aanmelden bij de Mieke Aarbodem.  
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Rommelmarkt  
Tineke Andrea  
Wilma de Witte   
Martijn Bakker  

Jaarlijks wordt in en rondom de kerk een rommelmarkt georganiseerd waarbij de opbrengsten 
zijn bedoeld voor het onderhoud van onze kerk. De rommelmarkt wordt op een zaterdag in april 
(meestal de derde zaterdag) gehouden. 

Niet alleen de zaterdag is een happening. Ook de voorbereiding is een bekende activiteit waar 
jaarlijks vele mensen met plezier aan meewerken. Op zaterdag treden vele van deze personen 
op als verkoper. Een happening waar iedereen elkaar weer eens op een andere manier leert 
kennen. Ook u kunt met plezier meedoen aan deze activiteit, zij het niet als medewerker, dan 
zeker als bezoeker. U mag het zeker niet missen. 

 

Vrouwengespreksgroep  
Voorzitter: Tineke Andrea  
Secretaris: To Vooren  
Penningmeester: Riet Hempenius    

De vrouwengespreksgroep “Eén ding is nodig” komt één keer in de veertien 
dagen in de Kosterij bij elkaar op de maandagmiddag om 13.30 -15.30 uur.  

We gebruiken het blad Elisabethbode' als inspiratie voor de onderwerpen. 
Het blad verschijnt 2 keer per maand. In dit blad staat naast diverse 
interessante artikelen ook een artikel met vragen, waarover we met elkaar 

nadenken. Neem zelf maar eens een kijkje op internet: www.elisabethmagazine.nl.  

Daarnaast staan ontmoeting en gezelligheid ook hoog in het vaandel. 

De bijeenkomsten in de eerste helft van het seizoen 2022- 2023 zijn op 12 en 26 
september,10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19 december. De data voor de tweede helft 
van het seizoen kunt u t.z.t. vinden op www.pknwormerveer.nl.  

Wilt u eens langskomen bij ‘Een ding is nodig’, dan bent u van harte uitgenodigd! 
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Kerkdiensten samen met mensen met een verstandelijke beperking 
Zaanstreek.  
Aafke Boerma   
Sandra Renaud  

De werkgroep voor erediensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking is een 
kleine werkgroep, die diensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking organiseert 
in de Zaanstreek. Er worden 10 diensten per jaar georganiseerd. De meewerkende kerken zijn: 
St. Jozef parochie Zaandam, Lutherse Gemeente Zaandam, Protestantse Gemeente 
Wormerveer, PKN Gemeente Oostzaan, St. Petrus Parochie Krommenie, PKN Gemeente 
Krommenie, Kogerkerk in Koog aan de Zaan, PKN Noorderkerk Zaandam en het 
Dienstencentrum van de Prinsenstichting aan de Westerkoogweg te Koog aan de Zaan. 

Het is al jaren een gewoonte om eenmaal per jaar een dienst voor en met mensen met een 
verstandelijke beperking te houden in onze gemeente. Wat misschien minder mensen weten is 
dat deze dienst ook altijd vooraf wordt gegaan door een catecheseavond met enkele gasten die 
ook in de dienst aanwezig zijn. Op een vrolijke, eenvoudige en verrijkende manier blikken we 
vooruit naar de zondagse eredienst. We zingen een lied en delen met elkaar waarvoor we willen 
bidden. U bent als gemeentelid van harte uitgenodigd om aan dit gesprek mee te doen. Als 
kennismaking met onze gasten en verrijking voor uzelf. 

Sinds de zomer van 2022 worden er regelmatig Bijbelavonden georganiseerd voor onze 
doelgroep. Dit zijn hele fijne avonden. Alle gezindten zijn welkom. Wie meer wil weten kan Aafke 
bellen. 

Tot slot, wij zijn dringend op zoek naar NIEUWE LEDEN VOOR ONZE WERKGROEP, met o.a. als taak 
de voorbereiding samen met de voorganger. 

Het versturen van de uitnodigingen wordt verzorgt door Sandra Renaud. Verder is het altijd fijn 
als er extra mensen zijn die ons willen ondersteunen als chauffeur. Dit kan als invaller of als 
vaste chauffeur. Dus schroom niet en bel mij gewoon even op en meld u aan. Gewoon doen!!! 
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Activiteiten 
Naast de vaste activiteiten en kringen, zijn de volgende activiteiten zijn voor dit seizoen binnen 
onze eigen gemeente gepland. Los van deze activiteiten, zijn er ook activiteiten die in 
samenwerking met omliggende gemeenten worden georganiseerd. Deze gezamenlijke 
activiteiten vindt u in het volgende hoofdstuk: regionale activiteiten. 

Startzondag 

Het kerkelijk seizoen begint dit jaar op zondag 4 september. Ieder jaar wordt een bepaalde 
commissie of groep uit de gemeente gevraagd om een programma voor de startzondag te 
bedenken. Dit jaar is dat de tuingroep. Bij het inleveren van de kopij voor dit jaarboekje was het 
exacte programma nog niet bekend, maar het belooft een zondag met veel groen te worden. Aan 
de gemeente was gevraagd foto’s in te leveren. Eén foto van de woning of voordeur en één foto 
van de bewoner(s) van deze woning. 

Gemeenteavond 
Kerkenraad scriba@pknwormerveer.nl 

Op dinsdag 25 oktober 2022 is er een gemeenteavond. Deze begint om 19.30 uur en wordt 
gehouden in de Kosterij. Op een gemeenteavond wordt van gedachten gewisseld over een 
thema. Dat thema kan van alles zijn. In het verleden hebben wij wel eens gesproken over het 
sacrament van de doop, over de zorg voor gevangenen, over het Beleidsplan 2021-2025, over 
het kerkelijk jaar (en de nieuwe antependia) en wat al niet meer. De kans is groot dat wij het in de 
komende tijd ook een keer gaan hebben over de samenwerking met naburige gemeenten. Het is 
altijd goed om te horen van een ander hoe hij of zij over de dingen denkt.  

De tweede gemeenteavond van dit seizoen staat gepland voor 23 maart 2023. 
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Samen met de Protestantse Gemeente Wormer-Jisp.  

Al langere tijd bestaat er een samenwerking 
van onze gemeente met die van Wormer-Jisp. 
In de coronatijd is het contact tussen de beide 
gemeenten geïntensiveerd omdat er 
regelmatig gezamenlijke diensten zijn 
gehouden. Dat had te maken met faciliteiten 
die in Wormerveer beschikbaar waren om 
kerkdiensten uit te zenden. In het afgelopen 
jaar zijn de moderamina van beide gemeenten 
bij elkaar geweest om te bekijken hoe wij onze 
samenwerking op een vruchtbare manier 
kunnen voortzetten. Wij kwamen tot de 
conclusie dat er al heel wat samenwerking 
bestaat en dat gemeenteleden het prettig 
vinden om mensen uit de buurgemeente te ontmoeten. Dit is wat wij al samen doen:  

➢ Drie keer per jaar een gezamenlijke dienst: op Oudejaarsavond, met Hemelvaartsdag en op 
de diaconale zondag in februari. 

➢ De diaconieën van beiden gemeenten hebben contact met elkaar en organiseren onder 
andere  het gezamenlijke seniorenuitje.  

➢ De predikanten van beide gemeenten bieden samen activiteiten aan in het aanbod aan 
vorming & toerusting.  

Met het oog op de toekomst leek het ons geen slecht idee om de samenwerking nog wat te 
intensiveren, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking op bestuurlijk niveau. Voor het 
komende jaar staat deze activiteiten ook op het programma: 

➢ Op 12 oktober 2022 treffen de moderamina van beide gemeenten elkaar weer. 
➢ Op 30 oktober 2022 organiseren onze beide gemeenten een gezamenlijke kerkdienst. Dit 

gebeurt in het kader van de regionale uitwisseling in de Zaanstreek. Door deze dienst 
gezamenlijk voor te bereiden, samen iets te doen, hopen wij te bereiken dat gemeenteleden 
elkaar wat beter leren kennen. 

➢ Op 23 april en 24 september 2023 vindt er een gezamenlijke kerkdienst plaats, eerst in 
Wormer en dan in Wormerveer, waarbij wij ook de Tafel van de Heer vieren.  

➢ In het voorjaar van 2023 bieden de predikanten van beide gemeenten een activiteit aan voor 
mensen uit beide gemeenten. Waarschijnlijk heeft deze activiteit te maken met Rusland, 
Oekraïne en de oosters-orthodoxie.   

In de toekomst zullen gemeenten uit de Zaanstreek vaker met elkaar moeten gaan 
samenwerken. Dan is het prettig als gemeenteleden elkaar ook wat kennen. Deze vaste en 
eenmalige activiteiten hopen daartoe bij te dragen.  



Jaarboek Protestantse Gemeente te Wormerveer 2022-2023 Pagina 29 van 40. 

Overige activiteiten 

Leerhuis Jozef  
Annie Wassenaar en  
ds. Christiaan Ravensbergen predikant@pknwormerveer.nl  

In dit leerhuis gaan we samen het verhaal van Jozef lezen. Dit is in de Bijbel het vervolg op de 
verhalen over de aartsvaders. Het vertelt 
hoe het volk van Israël in Egypte terecht 
is gekomen. Het verhaal van Jozef en 
zijn broers is een bekend en geliefd 
verhaal. Het is ook een goed verhaal, 
dat je iedere keer opnieuw kunt lezen 
om weer iets nieuws te ontdekken. Met 
elkaar gaan we delen uit dit verhaal 
lezen om dit soort ontdekkingen te doen. 
Ondertussen genieten we van de 
geweldige manier waarop de Bijbel ons het verhaal vertelt. Met Jozef die het lievelingetje van zijn 
vader is, de broers die zich van hem ontdoen en hem verkopen, het seksueel 
grensoverschrijdend gedrag van de vrouw van Potifar, de duizelingwekkende carrière van Jozef 
in Egypte, het weerzien van Jozef met zijn broers, de komst van Jakob naar Egypte. Het is bijna 
te veel om te bevatten. Toch gaan we in drie avonden een poging daartoe doen. Voor alle 
mensen die graag iets willen leren over de verhalen uit de Bijbel is dit leerhuis de aanwezen 
plaats. Iedereen is welkom en enige voorkennis is niet vereist.  
 
Data en tijden: de dinsdagen 1 en 15 en 29 november 2022, van 19.30 tot 21.00 uur  
Locatie: De Kosterij 
Meer informatie en aanmelden: Ds. Christiaan Ravensbergen 

Muziek in de Passietijd: de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach  
Ineke Jansen-Olij en 
ds. Christiaan Ravensbergen predikant@pknwormerveer.nl  

Het is inmiddels een traditie geworden: op een avond in de passietijd luisteren we samen naar 
muziek die hoort bij deze tijd van het jaar. Dit jaar is dat de Johannes Passion van Johann 
Sebastian Bach. Dit was de eerste passiemuziek die Bach in Leipzig schreef. Het werd daar voor 
de eerste keer opgevoerd in 1724. Dat gebeurde op Goede Vrijdag in de Nicolaikirche. Dit 
oratorium vertelt het verhaal van het lijden en sterven van Jezus, gebaseerd op de hoofdstukken 
18 en 19 uit het Johannes-evangelie. Daarnaast heeft Bach gebruik gemaakt van kerkliederen uit 
zijn tijd. We horen op deze avond gedeelten uit de Johannes Passion, uitgevoerd door 
verschillende orkesten, koren en solisten. Ineke Jansen-Olij en ds. Christiaan Ravensbergen 
geven daar een toelichting bij en laten beelden van het lijdensverhaal zien.  
 
Datum en tijd: dinsdag 28 maart 2023, 19.30 uur 
Locatie: De Kosterij  
Meer informatie: Ds. Christiaan Ravensbergen. 
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Oosters-orthodoxie: geschiedenis, beeld en lied 
Ds. Bart Vijfvinkel en bart.vijfvinkel@live.nl  
Ds. Christiaan Ravensbergen predikant@pknwormerveer.nl  

Door de oorlog in Oekraïne horen wij veel over Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Maar wat 
weten wij eigenlijk van die landen, bijvoorbeeld als het gaat om de religieuze geschiedenis? We 
weten dat er Oosters-orthodoxe kerken zijn, maar waarom is er ook een Russisch-orthodoxe kerk 
en een Oekraïens-orthodoxe kerk? Hoe zijn die kerken eigenlijk ontstaan? Waarom is de stad 
Kiev zo belangrijk voor zowel Oekraïne als Rusland? Over deze en andere vragen zal ds. Bart 
Vijfvinkel op de eerste bijeenkomst een inleiding verzorgen. Daarna geeft ds. Christiaan 
Ravensbergen een toelichting op de oosters-orthodoxe liturgie. Hoe ziet die eruit, en wat is 
bijvoorbeeld de betekenis van iconen? Op de derde en laatste bijeenkomst in de Maria 
Magdalenakerk in Wormer horen wij Russische liederen en muziek.  
 

Waar en wanneer: Dinsdag 21 februari 2023, 19.30 uur:  
Kosterij bij de Protestantse Kerk te Wormerveer (Noordeinde 20) 
Dinsdag 7 maart 2023, 19.30 uur:  
Consistorie bij de Nieuwe Kerk te Wormer (Kerkstraat 8) 
Dinsdag 21 maart 2023, 19.30 uur.  
H. Maria Magdalenakerk te Wormer (Dorpsstraat 351) 

Meer informatie en aanmelden: 
- Ds. Bart Vijfvinkel, 
- Ds. Christiaan Ravensbergen. 
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Maak je eigen insectenhotel  
Hans Boerma en 
ds. Christiaan Ravensbergen predikant@pknwormerveer.nl  

Duurzaamheid is een belangrijk thema. Iedereen is daar op de één of andere manier mee bezig. 
Het klimaat en al onze zorgen daar om heen houdt ons ook in de kerk bezig. Dan komt de vraag 
naar boven: hoe kunnen we bijdragen aan een beter milieu. Hier willen wij concreet mee aan de 
slag gaan. Het gaat namelijk niet goed met de insecten in Nederland. Nu kunnen wij deze kleine 
levende wezens helpen door een insectenhotel te bouwen. Dat willen we doen in de lente, met 
drie bijeenkomsten. Hans Boerma is een groot kenner van de natuur en zal op de eerste 
bijeenkomst iets vertellen over insecten en waarom zij zo belangrijk zijn. Op de volgende 
bijeenkomst gaan we met z’n allen naar buiten om materiaal voor het hotel te verzamelen. Dat 
doen we overdag, want dan zien we ook de meeste insecten. Op de laatste bijeenkomst, weer op 
een avond, maken we het insectenhotel met de gevonden en meegebrachte materialen. Deze 
activiteit is voor mensen van alle leeftijden. Iedereen kan hier aan meedoen. 
Data en tijden: Dinsdag 18 april, 19.30 uur. 

Lezing door Hans Boerma over insecten. Locatie: Kosterij 
 Dinsdag 25 april, 15.30 uur. Materialen verzamelen. 
 Dinsdag 2 mei, 19.30 uur, insectenhotel maken. Locatie: Kosterij 
Informatie:  Ds. Christiaan Ravensbergen 
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Regionale activiteiten  
Voor het komende jaar staan er de nodige regionale activiteiten op het programma. Dit zijn 
activiteiten van de samenwerkende gemeenten in de Zaanstreek (sinds kort geheten: Ring 
Zaanstreek). Het komende seizoen heeft een actueel thema: duurzaamheid. Veel van de 
activiteiten zullen daar verband mee houden. Misschien is alle informatie over deze activiteiten bij 
het ter perse gaan van dit boekje nog niet bekend. Voor actuele informatie kunt u terecht op de 
website www.pknwormerveer.nl. Onderaan het menu vind u een directe link.  
Regionale adressen : 

Kogerkerkgemeente (PKN) 

Kerkstraat 12-14 (Raadhuisstraat - viaduct A8) 1541 HA  Koog aan de Zaan 
Contactpersoon: ds. Hanna van Dorssen predikantkogerkerk@gmail.com 06 – 431 427 86 

De Ontmoeting (PKN) 

Parklaan 1 1544 AK  Zaandijk 
Contactpersoon: ds. Mirjam Sloots mirjamsloots@planet.nl 06 – 317 782 82 

PG Assendelft 

Dorpstraat 364 1566 BR  Assendelft 
Contactpersoon: ds. Pieter van der Woel  pjwoel@gmail.com 06 – 446 303 33 

PG Westzaan 

Kerkbuurt 37 1551 AB  Westzaan 
Contactpersoon: ds. Cornelis Visser predikant@pgwestzaan.nl 06 – 497 266 36 

PG Wormer-Jisp, Nieuwe Kerk 

Kerkstraat 8 1531 HL  Wormer 
Contactpersoon: ds. Bart Vijfvinkel bart.vijfvinkel@live.nl 06 – 196 851 10 

PG Wormerveer, De Kosterij 

Noordeinde 20 1521 PA  Wormerveer 
Contactpers: ds. Christiaan Ravensbergen predikant@pknwormerveer.nl 06 - 385 457 79 

PG Krommenie, Nicolaaskerk 

Kerkplein 1 1561 DA  Krommenie 
Contactpersoon: Geraldine van de Putte geraldinevandeputte@hotmail.com 075 - 62 13 378 

PG Zaandam, Noorderkerk 

Heijermansstraat 127 1502 DJ Zaandam 
Contactpersoon: ds. Sjaak Visser sjaakvisser.ds@gmail.com 06 – 233 071 23 

PG Oostzaan, Grote Kerk 

Kerkbuurt 12 1511 BD Oostzaan 
Contactpersoon: vacature info@pknoostzaan.nl 
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‘Zaanse’ Floriadedag  
Mirjam Sloots  

Op 10 september staat er een Floriadedag op het programma van onze Zaanse PKN-kerken in 
het kader van ons jaarthema ‘Duurzaamheid’.  

Ds. Burret Olde en Ds. Mirjam Sloots zorgen voor een speciaal programma en viering in en 
rondom de Tiny Church, de tuin en de kunstwerken over de Geest (zie: www.fruitfulcity.nl). Het 
programma begint om 11.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Aansluitend is er een keuzeprogramma, 
waarbij jezelf of in groepsverband de Floriade verder kunt bekijken.  
 
Datum en tijd: Zaterdag 10 september 2022, 11:00 uur 
Locatie: Tiny Church (Floriade) 
Informatie: ds. Mirjam Sloots 

 

 

Pannenkoekendienst  
Ds. Mirjam Sloots  
Ds. Christiaan Ravensbergen predikant@pknwormerveer.nl  

Op 6 november 2022 is er pannenkoekendienst voor alle kinderen in de Zaanstreek. In De 
Ontmoeting in Zaandijk gaat het die zondag over pannenkoeken. Daar gaan we het natuurlijk 
over hebben, maar dat niet alleen. We gaan ze ook ruiken, zien, proeven, en… opgooien. Dit 
laatste doe je namelijk niet alleen in de keuken, maar ook op straat, bij een pannenkoekenrace.  
In Engeland wordt ieder jaar een pannenkoekenrace gehouden. Dat zouden we in Nederland ook 
kunnen doen, om te beginnen in Zaandijk. Het wordt in ieder geval een groot feest, niet alleen 
voor de kinderen, maar voor alle mensen die van pannenkoeken houden. Het is ook een goede 
gelegenheid om kinderen en (groot)ouders uit naburige gemeenten te leren kennen.  
 
Datum en tijd: Zondag 6 november 2022, 10:00 uur 
Locatie: De Ontmoeting, Zaandijk 
Informatie: Ds. Mirjam Sloots en Ds. Christiaan Ravensbergen 



Jaarboek Protestantse Gemeente te Wormerveer 2022-2023 Pagina 34 van 40. 

Jazzy liederen 2022, projectkoor  

Los project, vaste afspraken met elkaar 

ds. Pieter van der Woel   

Jazz is een gevoel, een ritme, een zweving alsof je op een surfplank door de golven wordt 
bewogen. Het is uitdagend om deze muziekstijl met elkaar te beoefenen en ook neer te zetten in 
uitvoeringen voor anderen. Daarin kan wat gebeuren, je vormt de zee met al haar krachten, maar 
dan weer voor anderen.  

Eén van de nummers die we zullen instuderen is ‘Wade in the waters’ van Eva Cassidy. Zij heeft 
nummers opgenomen die met haar stem nog steeds ontroeren. Voor de kwaliteit van de muziek 
tekent de musicus Jos Martens. Hij is onze repetitor. Met de uitvoeringen staan we onder leiding 
van allerlei dirigenten.  

Het hele project staat onder leiding van Pieter van der Woel, voorganger en begeleider in een 
piepkleine ‘zolderkerk’, die steeds meer vooral voor muziekuitvoeringen geliefd is. 

Doorgeven wanneer u kun komen zingen 

□  21 september eerste koorrepetitie 20.15 

□  5 oktober tweede koorrepetitie 20.15 

□  9 oktober koormiddag in PKN Assendelft met generale repetitie 16.00 o.l.v. en met Jos 
Martens als pianist 

□  12 oktober derde koorrepetitie 20.15 

□  optreden 23ste oktober in PKN Wormerveer 10.00 o.l.v. Corry van Gorp 

□  2 november vierde koorrepetitie 20.15 

□  optreden 6 november in PKN Westzaan 10.00 

□  ‘Ja, ik kan dan en ik kom dan ook!’ 

Meld u aan met naam en telefoonnummer  

Filmavond: Beasts of the Southern Wild  
ds. Christiaan Ravensbergen predikant@pknwormerveer.nl  

Een film over een jong meisje en haar verbeeldingskracht. De zesjarige Hushpuppy maakt met 
haar vader Wink deel uit van een gemeenschap die leeft in het deltagebied van de Mississippi, in 
het zuiden van de Verenigde Staten. Wanneer hun nederzetting overspoeld wordt door de rivier, 
moet iedereen vertrekken. De alcoholistische vader van Hushpuppy wil van geen wijken weten, 
ook al brengt hij zijn jonge dochter daarmee in gevaar. Het meisje fantaseert ondertussen over 
reuzenbisons uit de oertijd. Zij is de grote held en het stralende middelpunt van dit aangrijpende 
en indringende verhaal, waarin het gaat over mensen die leven aan de rand van de maatschappij 
en bij wie het water naar de lippen stijgt. (Behn Zeitlin, Verenigde Staten, 2012, 93 minuten) 
 
Datum en tijd: Vrijdag 10 maart 2023, 19:30 uur 
Locatie: Kerk aan het Noordeinde, Wormerveer 
Informatie: ds. Christiaan Ravensbergen 
Entree:  € 5,00 
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Duurzaam dichten/Creatieve workshop  
Ds. Mirjam Sloots  

Marlou Avontuur is een Amsterdamse woordkunstenares die heel beeldend over de natuur kan 
dichten. Ze zal als voorbeeld uit haar eigen werk voordragen en aan de hand van eigen 
aansprekende beelden gaan de deelnemers aan de slag met een eigen gedicht. 

Op dezelfde avond kunt u er ook voor kiezen om o.l.v. ds. Mirjam Sloots een schilderij te maken 
over het thema duurzaamheid. 
 
Plaats: De Ontmoeting, Zaandijk 
Datum en tijd: donderdag 27 oktober 2022 om 19:30 uur 
Aanmelden via: Ds. Mirjam Sloots 
Kosten: € 5,- 

Theatervoorstelling: ‘Poppenspeler van Warschau’ 
Warschau 1939. De Duitsers vallen Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog begint. Mika Hernsteyn, een 
joodse tiener probeert te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van zijn opa, vol met 
verborgen zakken, vindt hij enkele handpoppen. Samen met zijn nichtje Elly brengt hij die tot leven. Met zijn 
poppenspel vrolijkt hij zieke kinderen op, verslagen buren en wanhopige familieleden. Iedereen in het getto 
heeft het over de magie van die poppenspeler die niet alleen afleiding, maar ook troost biedt. Tot de jongen 
op een dag staande wordt gehouden door een Duitse soldaat en gedwongen wordt tot een geheim leven. 
Dat levert zowel gevaren als kansen op. Wanneer het getto wordt ontruimd lijkt ontsnappen onmogelijk. Wie 
overleeft die hel op aarde? Welke keuzes kun je nog maken als het er echt op aankomt? De poppenspeler 
van Warschau is een ontroerend verhaal over levens die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van 
vriend én vijand. Een vertelling over hoe de hoop levend blijft zelfs in tijden van oorlog en chaos.  

Deze muzikale vertelvoorstelling is gebaseerd op de gelijknamige roman ‘De poppenspeler van Warschau’ 
van de Engels-Duitse schrijfster Eva Weaver. Zij gebruikte ware feiten en werkelijke personages als basis 
voor haar roman. 

Vertelling & klarinet: Gottfrid van Eck, viool: Jiska ter Bals en accordeon: Juul Beerda.  
 
Plaats:  Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan 
Datum:  17 februari 2023 
Aanvang:  20.00 uur, duur ca. 70 minuten, na afloop hapje en drankje 
Entree:  €7,50 
Reserveren:  Fijn als u reserveert via ZaanstreekPKN@gmail.com . Betaal uw kaarten vervolgens 

via rekeningnummer NL82 INGB 0690 4638 47 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Koog-
Zaandijk, Koog aan de Zaan o.v.v. ‘Poppenspeler van Warschau’, dan is uw bestelling 
definitief. 

Een kaartje kopen bij de kassa aan de deur is ook mogelijk mits er na de reserveringen vooraf 
nog kaartjes over zijn. 
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Hoe leef ik groen en gelovig? Franciscus inspireert   
Ds. Cornelis Visser predikant@pgwestzaan.nl  

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk? We laten 
ons in de cursus inspireren door Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn broeders 
ontwikkelde hij zijn leefstijl: kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en vredelievend leven en vooral 
leven vanuit de vreugde om je leven op deze mooie planeet dat je zomaar toevalt.  

We zullen ontdekken hoe je vanuit zijn thema’s stappen kunt zetten om duurzaam te leven. Wat 
motiveert je om te verduurzamen, welke keuzen maken meer en minder verschil en hoe kun je 
verduurzamen en een eerlijke verdeling verbinden? We maken kennis met de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen en we krijgen vuistregels om je energiegebruik, eten, wonen, kleding en 
spullen te verduurzamen. We dromen tenslotte met een student sustainability van een mooie 
duurzame toekomst.  

Elke avond maken we kennis met een thema van Franciscus door in 
gesprek te gaan en/of een meditatieve oefening. Daarna gaan we 
met een duurzame oefening bij het thema aan de slag. We wisselen 
ideeën uit en je kunt elkaar helpen om een duurzame leefstijl te 
vinden die bij jou en je leefsituatie past. Een leefstijl die plezier geeft 
omdat je leeft uit je inspiratie of geloof. Een leefstijl die je verbindt 
met velen die werken aan een duurzame planeet. Van harte welkom 
om mee te doen, want samen verduurzamen is erg leuk!  

We werken met het nieuwe cursusboek van de auteur Corinne 
Groenendijk, VerduurSamen met Franciscus. Naar een groene en 
geïnspireerde leefstijl, dit verschijnt eind augustus. 

 
Plaats: Foyer in de Noorderkerk in Zaandam (beh. 20 febr. en 20 mrt) 
Data en tijd:  19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december (2022)  16 januari, 20 februari, 

20 maart. (2023), aanvang 20:00 uur 
Aanmelding en info:  Ds. Sjaak Visser 
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Overige verwachte activiteiten  

➢ ‘Is het tij nog te keren’.  
Een avond met Marjan Minnesma van de Stichting Urgenda.  
Plaats: De Ontmoeting in Zaandijk 

➢ De kunst van het ouder worden.  
Ds. Cornelis Visser en ds. Bart Vijfvinkel. Datum en plaats: 5 oktober 2022 in de Grote Kerk 
van Westzaan,  8 maart 2023 in de Nieuwe Kerk van Wormer. Aanvang: 10.00 uur 

➢ Films:  

o My teacher the octopus.  
Plaats: Nieuwe Kerk, Wormer, Datum: 18 november 2022.  
Aanvang: 19.30 uur. Entree: minimaal € 5,- 

o Beasts of the Southern Wild.  
Plaats: Kerk aan het Noordeinde, Wormerveer.  
Datum: 10 maart 2023. Aanvang: 19.30 uur. Entree: minimaal € 5,- 

o De vogelwachter (met Freek de Jonge).  
Plaats: Molen het Prinsenhof in Westzaan.  
Datum: 23 juni 2023. Aanvang 19.30 uur. Entree: minimaal € 5,-  

➢ Wandeling Riettoppad, Westzaan.  
Westzaan, zondag 16 oktober 2022. 

➢ De woensdagwandeling in Uitdam Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer 
niet gedefinieerd.Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Uitdam, 7 juni 2023 om 9:30 uur 

➢ De ‘Zaanse Spirit’; Gemeenschappelijke viering op de zondag na Pinksteren.  
Oostzijderkerk, 4 juni 2023 om 10:00 uur 
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