
 
 

 

 

 

NIET IN TOT STEEN GESTOLDE WOORDEN 

 

Niet in tot steen gestolde woorden, 

niet in wat tot voorbij behoorde, 

spreekt U het hart aansprekend aan. 

Uw stem laat zich hernieuwd herhalen 

om als een vuur in alle talen 

met ons de toekomst aan te gaan.  

 

Niet als geheim, of hoog verheven,  

niet als een spraak boven dit leven;  

maar als een woord van alledag. 

Zo wilt u klinken in verhalen 

als stem, die instemt te vertalen 

wat ieder van ons worden mag.  

 

(Alfred Bronswijk) uit zingenderwijs 
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Colofon 

Het volgende nummer van Kerknieuws 

verschijnt op: 2 juni 2023 

 

Wij verzoeken u vriendelijk uw kopij 

uiterlijk in te leveren op zaterdag:  

27 mei 2023. 

  

Via kerknieuws@pknwormerveer.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

De redactie 

 

mailto:kerknieuws@pknwormerveer.nl
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De gemeente komt bijeen op: 
 

 
Zondag: 7 mei 10:00 uur ds. B.C. Helmers 

   

Organist: Bernhard Brinkman 1e collecte: Diaconie 

Koster: Irene Hooij 2e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten 

 

Zondag: 14 mei 10:00 uur dhr. B. v.d. Bent  

   

Organist: Wouter Feenstra 1e collecte: Timon 

Koster: Irene Hooij 2e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten 

 

Donderdag: 18 mei 10:00 uur ds. B. Vijfwinkel 

  Hemelvaartsdag in Wormer 

Organist: Ron Paeper 1e collecte:  

Koster: Irene Hooij 2e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten 

 

Zondag: 21 mei 10:00 uur drs. C. Boon 

   

Organist: NNB 1e collecte: Blijfgroep 

Koster: Wallie Peelen 2e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten 

 

Zondag: 28 Mei 10:00 uur Ds. J.A.M. van Wijngaarden 

  Pinksteren 

Organist: Jacob Wakker 1e collecte: Amnesty International 

Koster: Wallie Peelen 2e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten 

 

Zondag: 4 juni 10:00 uur  

  Gezamenlijke dienst Zaanstreek 

Oostzijder kerk Zaandam (zie verder in dit Kerknieuws) 

 

Bij de diensten 
 

Toelichting op diaconale collecten  

7 mei: Diaconie 

Vandaag wordt er gecollecteerd voor de eigen diaconie. Met dit geld kan de diaconie bijv. geld 

bijleggen bij een of meerdere nog te houden collectes en ook mensen dichtbij of verder weg 

geldelijk ondersteunen. 
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14 mei: Timon  

Timonthuis, dichterbij hoop, herstel en perspectief. Timon biedt o.a. begeleid wonen met 

individuele begeleiding. Dit in combinatie met groepsprogramma’s. Stap voor stap wordt er samen 

gewerkt naar zelfredzaamheid. Jonge moeders en hun kind(eren) kunnen samen met zgn. 

‘omwoners’ – dit zijn vrijwilligers- wonen in een geclusterde kleinschalige woonvoorziening of 

zelfstandig in een appartement in de wijk. De jonge moeders kunnen daar terugvallen op de 

omwoners , zij bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning. Ze delen het gewone leven 

met de moeders. 

18 mei, Hemelvaartsdag in Wormer 

21 mei: De Blijfgroep 

De opvang van Blijf Groep in Wormerveer wordt uitgebreid met acht extra plaatsen. Daarnaast gaat 

er in deze locatie ook crisisopvang aangeboden worden. Tot nu toe biedt  Blijfgroep in Wormerveer 

alleen vervolgopvang, ook wel begeleid wonen genoemd. Ook komt er een noodbed, waar mensen 

geplaatst kunnen worden die direct een veilige plek nodig hebben. 

Bovenstaande valt te lezen op de website van de Blijfgroep. De diaconie heeft besloten om hieraan 

geldelijk bij te gaan dragen. 

28 mei, Pinksteren: Amnesty International 

Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie: zij onderzoeken 

onrecht, voeren campagnes, lobbyen bij regeringen en geven voorlichting. Dit doen zij wereldwijd 

met meer dan 7 miljoen mensen in meer dan 150 landen. En dit al meer dan 50 jaar. 

4 juni, Gezamenlijke dienst Zaanstreek: De Blijde Ruiters 

…omdat een beperking geen handicap hoeft te zijn… 

Manege De Blijde Ruiters is al zo’n 50 jaar een begrip in de Zaanstreek. De kerntaak van de manege 

is het mogelijk maken van paardrijden voor gehandicapten. In het manegebedrijf wordt de 

samenleving prachtig vormgegeven. Velen, gehandicapt of niet, vinden er hun werk, dagbesteding, 

stageplaats, re-integratieplek of HALT werkzaamheden. Bij de stichting zijn gediplomeerde 

instructrices werkzaam en zij geven begeleiding/les aan circa 275 ruiters en amazones (waarvan 

75% een beperking heeft). 

 

Pastoraat 
 

Van de predikant 

Een woord van dank 

Zondag 30 april 2023 was voor mij een bijzondere dag. Op die dag nam ik afscheid van de 

Protestantse Gemeente te Wormerveer. Dat deed ik met pijn in mijn hart, want ik heb het goed 

gehad in Wormerveer. Ik ben blij dat ik dat op deze zondag in een kerkdienst kon uitspreken. Met zo 

veel mensen in de kerk, al die mensen met wie ik verbonden ben. Door die verbondenheid vind ik 

het niet gemakkelijk om weg te gaan. Voor mij voelt het bijna alsof het niet echt is. Ik denk dat het 

voor mij even tijd kost om te beseffen dat mijn tijd in Wormerveer echt voorbij is. Het is misschien 

wel uit het oog, maar niet uit het hart.  
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De laatste maanden heb ik veel mensen gezien en gesproken. Dan kon ik het hebben over mijn 

afscheid. Maar het is me niet gelukt om iedereen te zien. Zo zijn er allerlei mensen bij wie ik graag 

nog een keer langs was gegaan. Dat is er helaas niet meer van gekomen en ik hoop dat het mij niet 

kwalijk wordt genomen.  

In de dienst op 30 april 2023 heb ik veel gekregen. Goede woorden van mensen, een lied, gemaakt 

door de kerkenraad, bijdragen van de kinderen, prachtige cadeaus (onder andere een Statenbijbel 

uit Wormerveer en een royale bijdrage voor een tent), en nog veel meer. Heel, heel veel dank 

daarvoor.  

Tot en met 31 december 2023 is mijn agenda leeg. Zo heb ik alle tijd om mijn proefschrift over 

religie en politiek in Arnhem in de jaren 1543-1648 af te maken. Daar gaat nu al mijn aandacht naar 

uit. Daarna hoop ik weer wat mensen te zien, want dat vind ik toch het allermooiste dat er is. Bij 

de mensen zijn. Gelukkig is er een gemeente die graag wil dat ik hun predikant word. Dat is de 

Hervormde Gemeente te Purmer. In het nieuwe jaar zal ik aan die gemeente verbonden worden.   

Ik heb al laten weten dat ik in 2024 graag weer een keer in Wormerveer voor wil gaan. Dan hoop ik 

velen van u weer te zien. Voor nu en de tijd die komen gaat wens ik u alle goeds en Gods zegen toe! 

 

Met hartelijke groet,   Ds. Christiaan Ravensbergen 

        

Van de voorzitter 

Wel en wee  

Met de verjaardag geluiden van de verjaardag van de koning schrijf ik deze “wel en wee”. De 

maand april is omgevlogen. Er is zoveel gebeurd. We waren in het begin van de maand nog de 

inspiratiekalender aan het sparen. Wat is dat een mooi stukje gemeentewerk geworden. Veel 

mensen hebben meegedaan om teksten aan te leveren. Wallie Peelen heeft er een prachtig 

geheel van gemaakt. Afwisselend mooie beelden, en met Pasen kant en klaar uitgedeeld als 

cadeautje aan alle gemeenteleden.  

Het was en indrukkende Stille Week. Met de vieringen op donderdag, vrijdag en zaterdag. En toen 

was het Pasen! Voor het eest sinds jaren was de kerk tijdens een gewone viering te klein! Er 

moesten stoelen bijgezet worden. Dat was niet alleen het gevolg van Pasen, maar natuurlijk ook 

omdat Levi werd gedoopt. Het was dubbel feest. Linda en Kevin hadden veel familie en kennissen 

meegenomen. We hebben de week erop mensen uitgenodigd om de dienst met ons mee te vieren. 

Daarop is heel positief gereageerd.  

Weer een week later vierden we de maaltijd van de Heer samen met de gemeenteleden van 

Wormer. Weer was het feest in de kerk. Op een andere manier maar als je samen het avondmaal 

kunt vieren dan is de samenwerking mooi op gang gekomen. Soms voelt het al alsof we nu al een 

beetje één zijn. 

En dan komt de dienst eraan dat we afscheid van Christiaan moeten nemen. We hebben samen 

een hele goede tijd gehad. Heel veel vreugd, maar ook heel veel verdriet meegemaakt met al die 

mensen die ons zijn ontvallen. En denk aan de coronatijd. Er is toen heel veel werk verzet door 

de kerkenraad en predikant. Zonder elkaar te ontmoeten toch de verbinding te laten voelen. 
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Toen alles weer mocht, moest er met man en macht gewerkt worden om weer op te starten. Met 

elkaar waren we in een ruststand gekomen. Daarin te blijven steken was en is niet goed. De kerk 

moet bruisen van energie. Dat doet iedereen goed. Dat gevoel moeten we ook houden als we 

zonder voorganger verder moeten. En ja, daar moet en mag iedereen aan meedoen. We steken er 

samen de schouders onder. De kerk moet lachen en juichen en het moet een feest voor een 

nieuwe predikant worden om hier de nieuwe voorganger te mogen zijn. 

Hartelijke groet, Wil Renaud-van der Zwaag, voorzitter kerkenraad 

 

Overpeinzingen van een aardebestormer... 

In vroeger dagen, inmiddels lang geleden kwam het wel voor dat mensen hun hele leven lang nooit 

verder dan een paar kilometer van hun ouderlijk huis verwijderd waren geweest. Menig boerenleven 

speelde zich af met drie generaties onder één dak. Vakantie bestond niet en reizen deed men te 

voet en wie rijk was ging te paard of per fiets. Maar in onze dagen reizen we zo langzamerhand de 

hele wereldbol over, meestal voor vakantie en soms voor zaken doen. Luchthavens en 

luchtvaartmaatschappijen doen na Corona weer goede zaken, zoals vanouds...!  Weet u, niet alleen 

het reizen ligt ons na aan het hart, ook het verhuizen. Gemiddeld zeven keer verhuist onze brave 

vaderlander in zijn of haar leven. 

Beste lezeressen en lezers, ik moet u bekennen dat ik er ook wat van kan. Zes keer verhuisd van 

stad naar dorp en van dorp naar stad, om tenslotte op Texel een rustig plekje onder de hemel te 

vinden. En toen kwam het bijzondere dat ik enorm waardeerde.  Na zes keer verhuisd te zijn genoot 

ik het voorrecht nog eens, na meer dan een halve eeuw, mijn geboortehuis te bezoeken. De 

ouderlijke woning waar ik de eerste 22 levensjaren mocht doorbrengen. Wat ik tevoren al 

vermoedde, werd bewaarheid. Het verkeer voor die woning was ongeveer vertienvoudigd. De 

straten in de directe omgeving, de straten waar wij als kinderen ons vermaakten met knikkeren, 

cowboy spelen, opschuilen, deurtje bellen, etc. stonden nu vol met het rijdend blik dat wij auto's 

noemen. Helaas bijna geen plaats meer voor onze spelende jeugd. Mogelijk één van de redenen 

waarom het jeugdig volk van nu zich in grote getale nestelt achter de computer om de behoefte aan 

spel te bevredigen. In onze tijd als kind was het allemaal zo anders. 

Maar de reden van het bezoek was de uitnodiging van het Stedelijk Comité 4 en 5 mei Zaanstad om 

in ons ouderlijk huis iets te vertellen over het dagelijks leven bij ons in oorlogstijd. Mijn broer en ik 

mochten aldaar onder grote belangstelling de bange oorlogsdagen te berde brengen. Vader en 

moeder verleenden van 1943 tot 1945 onderdak aan onze joodse onderduikster Ada Muzikant. Dat 

was spannend, maar dat beseften wij als kinderen niet en mijn ouders nauwelijks. 

Toen het aan Hitler duidelijk was geworden, na de veldslagen om Moskou en Stalingrad, dat de 

oorlog voor hem niet meer te winnen viel, trad de politicus Hitler voorgoed af om plaats te maken 

voor de massamoordenaar Hitler. En dat was goed te merken in den lande. De wreedheid nam toe, 

de treinen vanuit Westerbork naar het oosten reden met verhoogde frequentie. Maar met een 

vervalst persoonsbewijs overleefde onze tante Ada de oorlog. Onvoorstelbaar, Duitse soldaten zaten 

soms buiten op de bank in de voortuin, terwijl onze onderduikster binnen uit het raam keek op nog 

geen halve meter afstand. En met mijn grote broer van 4 jaar wandelde zij gewoon op straat. Maar 
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tijdens een fietsenvordering 's nachts werd het spannend: Ada moest zich verstoppen, achterin de 

kledingkast. Na de oorlog werd er nooit meer over gesproken. Vader en moeder deden wat ze 

moesten doen, alsjeblieft geen helden, nee, zo voelden zij zich niet. 

Op 4 mei, even voor achten, mogen wij ons drukke leven voor even stilzetten om te herdenken en 

om te bedenken dat vrede helaas nog altijd een schaars product is. En vanuit de hoge hemel beziet 

God de mens die Hij maakte. Mogelijk met de goddelijke gedachte: “Mens op aarde, word toch eens 

wijzer...!” U allen een goede 4 en 5 mei viering toegewenst,  

met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon 

 

Gefeliciteerd 

14 mei Mw. J. Schneider-Bles 

 

 20 mei Mw. J. Beernink 

 

30 mei Mw. G. Franx-Deetman 

 

 31 mei Mw. R. Woudsma-Hiddema 

 

 

Diamanten bruidspaar 

Op 10 mei 2023 zijn Jaap de Berg en Corry de Berg- Hoogerheide zestig jaar getrouwd. 

 
Bedankt! 

Bijzonder verrast was ik met de bloemen die ik ontving van Hans Boerma, namens de kerk op 2 april 

jl. Hartelijk dank! Dini Bont  

 

Bedankt 2 

Hartelijk dank voor de bloemen die ik uit de kerk mocht ontvangen. 

Jenny Visser 

 

In memoriam Jan Bolder 

Op zaterdag 29 april 2023 is op 80-jarige leeftijd overleden de heer Jan Bolder. Jan Bolder werd 

geboren in Amsterdam. Daar groeide hij op in een communistisch gezin, met een vader die in het 

verzet gezeten had en een moeder die moeite had om de eindjes aan elkaar te knopen. Omdat hij 

iets van de wereld wilde zien vervulde hij zijn dienstplicht in Nieuw Guinea. Terug in Nederland 

leerde hij zijn vrouw Anneke kennen. Dat gebeurde in Haarlem. Hij zag haar en wist onmiddellijk 

dat zij het was met wie hij zijn leven wilde doorbrengen. Jan en Anneke Bolder woonden in 

Hoogkarspel en kregen daar twee kinderen: Ernst-Jan en Marco. Jan Bolder werkte eerst in de bouw 

en kwam daarna bij de Nederlandse Spoorwegen terecht. Daar heeft hij het goed gehad. Het gezin 

Bolder verhuisde naar Wormerveer. Daar trof hen een groot verdriet, de dood van hun zoon Marco. 

Na dit overlijden vond Jan Bolder in de kerk een betrokken gemeenschap waar hij bij wilde horen. 

In 2013 heeft hij zich laten dopen. Jan Bolder had uitgesproken meningen. Hij was handig, hield van 



7 
 

de tuin en had een grote liefde voor de geschiedenis van Amsterdam. Ook al woonde hij niet in 

Amsterdam, hij was een Amsterdammer en is dat altijd gebleven. Regelmatig heeft hij mensen uit 

Wormerveer meegenomen naar deze stad voor een rondleiding. Dan vertelde hij met smaak over de 

geschiedenis van de mooiste stad op deze wereld. De laatste jaren van zijn leven waren zwaar. Zijn 

lichaam liet hem in de steek. Hij kon niet meer thuis wonen en werd opgenomen De Acht Staten en 

later het Guisveld. Ook zijn geest werd minder. Voor hem was het genoeg geweest. Onze Lieve Heer 

mocht hem wel komen halen, zei hij. Na een kort ziekbed is dat gebeurd. In besloten kring is hij 

gecremeerd. Zijn nagedachtenis zij tot zegen. (ds. Christiaan Ravensbergen) 

 

Het vloekgebed 

Een tijd geleden kreeg ik van Jan Bolder een tekst aangereikt. Het vloekgebed. Het zijn woorden 

van rabbijn Awraham Soetendorp. Hij heeft ze het beeld van De Dokwerker in de mond gelegd. Dit 

beeld staat in Amsterdam, tussen twee synagogen op het Jonas Daniël Meijerplein. Daar houdt het 

de herinnering levend aan de Februaristaking van 1941. Dit was de eerste grootschalige verzetsactie 

tegen de Duitse bezetter in Nederland. De staking was het enige massale en openlijke protest tegen 

de Jodenvervolging in bezet Europa. Het waren de communisten die deze staking begonnen waren.  

Het gebed begint zo:  “Toen stond ik op 

ik die nimmer heb gebeden, 

niet in een kerk, laat staan in een synagoge. 

Ik heb mijn mouwen opgestroopt, 

mijn pet naar achteren geschoven op mijn hoofd 

en ik heb gezegd: “Kom op, 

hier sta ik en hier blijf ik staan, 

opdat het onrecht nooit zal zegevieren.” 

 

Dat gebed van mijn armen en handen, 

dat wat mijn hart niet laten kon te doen 

was dat misschien het gebed waarop U zat te wachten, 

dat vloekrefrein van uw uitgekozen lied?” 

 

Voor Jan Bolder was het beeld van De Dokwerker verbonden met zijn vader, Theo Bolder. Dit was 

een communist die in het verzet zat. Door verraad werd hij opgepakt. Daardoor heeft hij drieënhalf 

jaar in een concentratiekamp gezeten. Dit heeft het leven van Theo Bolder en dat van zijn vrouw en 

zoon Jan getekend.  

Na de oorlog werd beeldhouder Mari Andriessen gevraagd om een beeld te maken. Jan Bolder 

vertelde mij dat daar vier mensen voor hebben geposeerd. De eerste was dokwerker Jan Tavenier, 
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de tweede was trambestuurder ome Lou en de derde was 

dokwerker Theo Bolder. Jan Bolder kon zich nog herinneren dat hij 

met zijn vader naar het atelier van Mari Andriessen is gegaan. Zijn 

vader heeft daar voor Mari Andriessen geposeerd. Uiteindelijk heeft 

een verzetsman uit Haarlem, Willem Termetz, model gestaan voor 

De Dokwerker zoals wij die nu kennen. Maar als ik het beeld zie 

staan, dan zie ik ook Jan Bolder. Ik hoor hem ook in het 

vloekgebed, dat zo eindigt:  

 “Het heeft gedreund tegen oude muren, 

 het heeft de gebeden uit zijn slaap gerukt, 

 en is als een echo blijven hangen,  

 alleen als een echo want meer was het niet. 

 

 Als straks door het lege hart de auto’s weer gaan razen, 

 op weg naar snelle vaart en nieuw geluk,\ 

 blijf ik hier staan,  

 alleen tussen deze twee synagogen, 

 opdat de snelste vaart ons niet vergeten laat 

 dat eens wilde beesten hier op mensen trapten 

 en de kerken zwegen in hun nood te groot voor een gebed. 

 

 Toen heeft GOD ons een ketter gezonden, 

 die met zijn daad en met zijn lijf en met zijn armen 

 uit zijn kiel het schoonste gebed bijeen heeft gevloekt dat ooit werd gebeden. 

 

 De echo van dat gebed hangt hier nog steeds tussen deze twee synagogen.” 

 

Dit gebed, onder woorden gebracht door rabbijn Soetendorp, heeft Jan Bolder ons gegeven. Het is 

ook zijn gebed. Wij kunnen hem hierin herkennen. Dat waar hij vandaan is gekomen, hoe hij in het 

leven stond, zijn geloof. Ik heb daar iets van meegekregen en ik ben hem daar dankbaar voor. Bij 

deze deel ik het met u.  

Ds. Christiaan Ravensbergen 

 

De "Inspiratie kalender Wormerveer", 

vond ik heel erg mooi, en fantastisch gedaan, wat een zegen..... 

Hartelijk bedankt Hr. Wallie Peelen, en ieder, die hier aan heeft mee gewerkt. 

Hartelijke groet, Willy Strasters, PKN Wormerveer 
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De vrouwengespreksgroep 

Het was een mooie afsluiting van onze Gespreksgroep op maandag 24 september, allen op de fiets, 

voor een uitstapje naar de Zaanse 

Schans. Het was heel gezellig met 

koffie ,en heerlijk gebak, en later 

pannenkoek.  

Koud weertje, maar grotendeels droog. 

En wandeling over de Zaanse Schans, 

met onze Wil Renaud als gids, die mooie 

verhalen vertelde, dank je wel Wil,vond 

dat heel leuk. 

 
Hartelijke groet, Willy Strasters PKN Wormerveer 
 

Afscheid Ds.Christiaan, 

Wat een geweldig ,mooi en goed verzorgde afscheidsdienst, en koffie met taart enz enz,voor onze 

lieve dominee Christiaan, die ons ging verlaten zondag 30 april, en welverdiende mooie kado,s mee 

kreeg. Hartelijk Dank aan iedereen die aan dit alles hebben meegewerkt. En ook Wil, mooi 

aangekleed,die op een warme manier alles begeleidde. En heel fijn dat Ben alles ook mee kon 

vieren, en nog meer dominee’s. En mensen van andere Gemeenten. Het is mooie herinnering voor 

onze fijne kerk, dat het afscheid minder zwaar maakte. 

Een kerk gastlid  

 

College van kerkrentmeesters 
 

Kerkelijke stand 28 april 2023 

Overleden: Dhr. J. Bolder (wijk 4) 

Agenda 
 
Wanneer Tijd Wat 

15 mei 19:30 Cantorij 

17 mei 10:00 De Nieuwe Steeg 

22 mei 13:30 

19:30 

Gebedsgroep 

Cantorij 

24 mei 10:00 De Nieuwe Steeg 

30 mei 19:30 Gemeenteavond 

31 mei 10:00 De Nieuwe Steeg 

1 juni 19:30 Bijbelavond 

7 juni 10:00 De Nieuwe Steeg 
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Ring Zaanstreek 
 

De Zaanse Spirit: `Op weg gezet…` 

Gemeenschappelijke viering Protestantse Gemeenten Zaanstreek  op 4 juni a.s. 

Ondanks een onderbreking door covid is het 

inmiddels een vertrouwde traditie: de 

gemeenschappelijke kerkdienst van alle PKN-

gemeenten Zaanstreek op de zondag na 

Pinksteren in de Oostzijderkerk, ook bekend 

als De Zaanse Spirit. 

Thema dit jaar is `op weg gezet!` Mensen 

worden in Gods geest op weg gezet om te 

getuigen van het goede nieuws. Ook in een 

andere betekenis weten we ons op weg 

gezet. Nu de kerk zo snel krimpt weten we 

ons als protestantse gemeenten meer dan ooit op weg gezet naar elkaar. Een extra reden om 

vanmorgen ook die verbondenheid in een feestelijke dienst te vieren. We hopen dat u erbij bent. 

Het belooft weer een bijzondere viering te worden! 

 

Voorgangers in de dienst zijn ds. Cornelis Visser 

(Westzaan) en ds. Bart Vijfvinkel (Wormer) 

Het orgel wordt bespeeld door Joost Rijken 

Medewerking wordt verleend Jasper Rijken, 

trompet, door de Cantorij van de Protestantse 

Gemeente Oostzaan en door de speciaal voor 

deze dienst in het leven geroepen 

gelegenheidscantorij (zie onder) o.l.v. Koos Lith 

 

 

 

Overige informatie: 

- De dienst begint om 10.00 uur en heeft plaats in de Oostzijderkerk, Zuiddijk 1, te Zaandam.  

- Voor de kinderen is er kindernevendienst en voor de tieners tienerdienst. Er is ook crèche.  

- De collectes in de dienst zijn bestemd voor de Blijde Ruiters (https://www.deblijderuiters.nl) 

en voor de bestrijding van de onkosten. Gelieve contant of digitaal (qr-code) bij te dragen  

De collectebonnen van de `eigen` gemeente zijn deze morgen niet geldig. 

- Uiteraard is er koffie/thee/limonade na afloop en is er alle gelegenheid om na te praten en de 

ontmoeting voort te zetten. 

 

 

https://www.deblijderuiters.nl/
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Samen zingen: ad hoc cantorij Zaanse Spirit 

Aan de gemeenschappelijke viering wordt medewerking verleend door de Cantorij van de 

Protestantse Gemeente Oostzaan en door een gelegenheidscantorij (=cantorij Oostzaan aangevuld 

met zangers uit de Zaanstreek), beide o.l.v. Koos Lith.  

Wilt u meezingen? De cantorij oefent op de volgende woensdagavonden: 17, 24 en 31 mei van 20.00 

tot ong. 21.15 uur in de Grote Kerk, Kerkbuurt 12 te Oostzaan. U bent van harte uitgenodigd om 

mee te doen! 

 

Samen op de fiets naar de Zaanse Spirit 

Voor de fietsers zijn er twee fietsroutes zodat zij niet alleen gezamenlijk vieren, maar ook 

gezamenlijk opgaan naar het huis van de Eeuwige met graag een rood lintje – kleur van de Geest - 

aan het stuur. 

Fietsen vanaf de PG Krommenie via PG Wormerveer, de Ontmoeting en de Kogerkerk naar de 

Regionale dienst in de Oostzijderkerk in Zaandam 

 

Vertrek PG Krommenie    8.55 u. 

Aankomst & vertrek PG Wormerveer  9.05 u. 

    NB PG Wormer-Jisp kan hier verzamelen 

Aankomst & vertrek Ontmoeting  9.20 u.  

Aankomst & vertrek Kogerkerk   9.30 u.  

Aankomst Oostzijderkerk    9.45 u. 

 

Fietsen vanaf de PG Assendelft via PG Westzaan naar de Regionale dienst 

in de Oostzijderkerk in Zaandam 

Vertrek PG Assendelft     8.55 u. 

Aankomst & vertrek PG Westzaan  9.15 u. 

Aankomst Oostzijderkerk    9.45 u.  

 

Kogerkerkgemeente: van 1686 tot nu 

In deze bijdrage voor de rubriek waarin de Ring van Zaanse Protestantse kerken zich presenteert 

stel ik mij, Hanna van Dorssen, graag aan u voor. Ik ben nu twee jaar als predikant verbonden aan 

de Kogerkerkgemeente, een groot deel daarvan zag er anders uit dan verwacht door de vers-

chillende lockdowns die elkaar opvolgden. Ik heb met veel van wat in de Zaanstreek gebeurt nog 

geen kennis kunnen maken. Gelukkig verandert dat nu en leer ik via de ring de kerken beter 

kennen. De Zaanse Spirit dienst op de zondag na Pinksteren in de Oostzijderkerk, waar we met 

velen aanwezig waren, was daarin een mooie stap.  

 
Kerkplein 

Het kerkplein voor de Kogerkerk. Een prachtig gebouw waarin al eeuwenlang mensen samenkomen 

om bij hoogte- en dieptepunten in hun leven stil te staan. In mijn werk als predikant ontdek ik 
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steeds opnieuw dat elk levensverhaal uniek is. In de kerk probeer ik die verhalen in het licht van de 

Eeuwige te plaatsen en te spiegelen aan verhalen uit de Bijbel. Tijdens mijn studie theologie lag 

mijn hart bij het leren verstaan van Bijbelverhalen. Ze zijn verrassend, tegendraads, troostend, 

vreemd en bemoedigend. Altijd ontdek ik weer nieuwe betekenissen. 

 
Verstilling en bezinning 

Een kerk is voor mij een plek van verstilling, bezinning en schoonheid. De Kogerkerk met haar 

kaarsenkronen, het hoge blauwe plafond en het schitterende orgel nodigt daar toe uit. Tegelijk is 

de kerk ook een plek waar samen gelachen en gehuild wordt, waar je elkaar ontmoet bij de koffie 

na een kerkdienst, bij een concert, waar je een kaarsje aansteekt op Allerzielen. Ik vind het 

belangrijk dat een kerk mensen verbindt. De Kogerkerk wil zo’n verbindende kerk zijn. Iedereen is 

welkom, of je nu wel of niet vertrouwd bent met de christelijke geloofstraditie.  

 
Open voor de buurt 

De Kogerkerk verbindt zich ook met de Zaanse samenleving en steunt financieel projecten als de 

Zaanse Kledingbank. Op de zondag tijdens de Zaanpride is er in de kerk een Pride kerkdienst. Ik 

houd ervan om daar een creatieve vorm aan te geven en er een dienst van te maken waar mensen 

met allerlei achtergronden zich thuis voelen. We staan open voor ideeën uit de buurt. Zo hebben we 

het afgelopen jaar op Allerzielen samen met de buurt in de kerk een ‘Wensconcert’ georganiseerd, 

waarvoor buurtbewoners titels konden opgeven van muziek die hen lief is en die hen verbindt met 

mensen die zij verloren hebben. Op de avond van Sint Maarten staan de deuren van de kerk open en 

deelt Sint Maarten zelf iets lekkers uit aan kinderen die komen zingen. Je ziet mij dan ook niet voor 

niets zitten op het kerkplein. Kerk-zijn betekent voor mij aandacht hebben voor je binnenkamer, 

maar er ook op uit gaan. 

 
Van 1686 tot nu 

In de Kogerkerk hangt een lijst met de namen van predikanten die eerder in Koog-Zaandijk hebben 

gewerkt. De eerste predikant begon al voor 1686, in een schoolgebouwtje, tot de kerk was 

gebouwd. Ik vind het bijzonder om deel te mogen zijn van die lange geschiedenis van de Kogerkerk 

en daar in deze tijd invulling aan te geven. 

 
Jaarthema: ‘Duurzaamheid’ 

In het seizoen 2022-2023 is het thema van de Ring van Zaanse Protestantse Kerken ‘Duurzaamheid’. 

Tal van activiteiten worden georganiseerd zoals een leergang ‘Verduurzamen met Franciscus’. In 

september kunt u mee met een bezoek aan de Tiny Church op de Floriade. Dit met duurzame 

materialen gebouwde kerkje draait mee met de zon, zodat zo veel mogelijk zonne-energie wordt 

opgewekt. Rond het kerkje is een labyrint en een bloemrijke tuin aangelegd met werk van twaalf 

kunstenaars. De kunstwerken verbeelden de twaalf vruchten van de Geest. Met het thema 'Aandacht 

voor de schepping van God en zorg voor elkaar' sluiten de beelden aan bij het thema van de Floriade 

dat ‘Growing Green Cities’ luidt: hoe bouw je een stad waar mensen tot bloei komen?   

Op de website pknzaanstreek.nl vind u alle activiteiten rond het thema ‘Duurzaamheid’. 



13 
 

Contact 
 

Kerktaxi 

Datum Rijder 

7 mei Irene Hooij 

14-mei 

21-mei 

28-mei 

4-juni 

 

Eddie Zwart 

Arine Jobse 

Iep van Dongen 

Volker Renaud 

 

  

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met een andere chauffeur. Geen bericht inspreken! 

 

Enkele belangrijke adressen 

Predikant Vacant   

 

Voorz. Kerkenraad Mw. W. Renaud- v.d. Zwaag 

 

voorzitter@pknwormerveer.nl 

Scriba Kerkenraad Mw. I.  Hooij 

 

scriba@pknwormerveer.nl 

Penningmeester Dhr. M. Bakker  

 

penningmeester@pknwormerveer.nl 

Administrateur Mw. I.  Hooij 

 

administrateur@pknwormerveer.nl 

Coördinatie Pastoraat Dhr. H. Boerma 

 

pastoraat@pknwormerveer.nl 

Diaconie Mw. L. Peelen 

 

diaconie@pknwormerveer.nl 

Kerkelijk bureau Mw. A. Jobse-Swart 

 

kerkelijkbureau@pknwomerveer.nl 

Kerk Nieuws  kerknieuws@pknwormerveer.nl 

Huur Kerk/Kosterij Dhr. H. Eelman 

 

verhuur@pknwormerveer.nl 

De Kosterij Noordeinde 20 

1521 PA Wormerveer 

075–6408799 

Bankrekening NL17 ING B0006181621 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wormerveer 

 

Bankrekening Diaconie NL 96 ING B0005157431 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer 

Collectefonds NL 50 ING B0003503536 t.n.v. Collectefonds Protestantse Gemeente te Wormerveer 
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