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Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,

Het volgende nummer van Kerknieuws
verschijnt op: 3 april 2020
Wij verzoeken u vriendelijk uw kopij uiterlijk
in te leveren op zaterdag: 28 maart 2020

Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Via kerknieuws@pknwormerveer.nl

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.

Met vriendelijke groeten,

Aan U, o Heer ontleent het brood zijn leven.

De redactie

Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan.

(Uit het Liedboek, lied 536)
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De gemeente komt bijeen op:
Zondag:

8 maart

10:00 uur ds. C. Ravensbergen

Organist:

Wouter Feenstra

Avondmaal mmv de Cantorij

Koster:

Han Eelman

1e collecte:

Beamer:

Ineke v.d. Berg

2e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten

Zondag:

15 maart

10:00 uur drs. C. Boon

Organist:

Bernhard Brinkman

Koster:

Han Eelman

1e collecte: de Bron

Beamer:

Getty Renaud

2e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten

Zondag:

22 maart

10:00 uur Pastor P. Meijer

Organist:

Dub de Vries

Koster:

Irene Hooij

1e collecte: Youth for Christ

Beamer:

Anton Boot

2e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten

Zondag:

29 maart

10:00 uur ds. E. Plaisier

Organist:

Bernhard Brinkman

Koster:

Irene Hooij

1e collecte: Amnesty International

Beamer:

Roelof v. Eerde

2e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten

Zondag:

5 april

10:00 uur ds. C. Ravensbergen

Organist:

Corry van Gorp

Koster:

John Vooren

1e collecte: st. de Opkikker

Beamer:

Jaap Andrea

2e collecte: Eigen kerkelijke activiteiten

Informatie over de crèche is beschikbaar op aanvraag, stuur een email naar
creche@pknwormerveer.nl.

Diensten in de Acht Staten, aanvang 16:00 uur
13 maart, voorganger Matthe Bruins, collecte bestemd voor de Gezamenlijke kerken
27 maart, voorganger Piet Meijer, collecte bestemd voor de Gezamenlijke kerken

Diensten met verstandelijk gehandicapten
22 maart in het Dienstencentrum, Westerkoogweg 62 te Koog a.d. Zaan. Aanvang 10:30 uur
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Bij de diensten
Toelichting op diaconale collecten
8 maart: The Gambian Children First. De stichting The Gambian Children First biedt studenten de
kans om een beroepsopleiding te volgen, waarbij ze worden opgeleid tot naaister, administratief
medewerker, boekhouder, timmerman, automonteur, secretaresse etc. Maar zij leren ook voor
zichzelf opkomen, krijgen voorlichting over anticonceptie en hygiëne. De stichting betaalt voor deze
leergierige jongens en meiden het schoolgeld (+/- 150 euro per jaar). Zij kunnen dan een 2- of 3jarige opleiding volgen. Zij leren een vak waarna zij aan de slag kunnen in een hotel (administratief
werk of in de keuken) of een eigen naaiateliertje kunnen beginnen.
15 maart: inloophuis De Bron. De Bron (Zaandam) bestaat dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
Daarnaast ontvangen zij financiële steun van hun participanten, de lokale kerkgenootschappen. Ook
dankzij de financiële ondersteuning van verschillende fondsen, bijv. ‘het Oranje Fonds’, kunnen ze
doen wat zij doen: present zijn voor kwetsbaren mensen in de samenleving in Poelenburg. In de
zgn. Huiskamer schenken de vrijwillige gastvrouwen en gastheren een kopje koffie/thee en
aandacht. Door onderlinge gesprekken dragen zij bij aan de verbondenheid tussen mensen.
22 maart: Youth for Christ. Youth for Christ Nederland is onderdeel van YfC international, dat
actief is in 130 landen met tienduizend medewerkers. Al meer dan 70 jaar weet Youth for Christ
het Evangelie te vertalen naar de leefwereld van jongeren. Van rally’s, koffiebars en jeugdkampen,
tot het Flevofestival en jongerencentra. Youth for Christ kent een roerige geschiedenis met veel
ups en downs. Jaren geleden zochten gelovigen in Amerika naar een nieuwe manier om jongeren te
bereiken. Het initiatief begon klein, maar groeide snel tot de huidige proporties. Hoewel er in de
loop der jaren veel is veranderd, is de kern van Youth for Christ altijd hetzelfde gebleven. Wij
komen dichterbij jongeren. Op school, op straat en in de kerk.
29 maart: Amnesty International. We zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen
mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid,
vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Ons werk beschermt en versterkt mensen – van het
afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het
beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld
en vervolging. Met onze beweging kunnen we een vuist maken tegen onrecht. Dit doen we al meer
dan vijftig jaar.
5 april: Stichting de Opkikker. We geven gezinnen met een ziek kind de kracht om door te gaan…
Al vanaf 1995 organiseren wij Opkikkerdagen voor gezinnen met een ziek kind, waarin we door
middel van heel veel activiteiten de zorgen van ieder gezinslid volledig naar de achtergrond laten
verdwijnen. Deze activiteiten zijn talloos en breed. Niets is ons te gek, alles kan. Vliegen in een
helikopter, rijden in een raceauto, de als prinses of piraat verkleedde kinderen en hun familieleden,
worden een hele dag in de watten gelegd. We helpen zo duizenden gezinnen, waarbij diezelfde
hulp toegesneden is op de individuele gezinssituatie.
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Pastoraat
Van de predikant
De heilige Veronica
Op weg naar Golgotha was er een vrouw die Jezus een doek aanbood om het zweet en het bloed van
zijn gezicht af te vegen. Dit was de heilige Veronica. Op wonderbaarlijke wijze is een afdruk van
het gezicht van Jezus op deze doek bewaard gebleven.
Wie in de Bijbel op zoek gaat naar de heilige Veronica zal
teleurgesteld worden. Zij wordt daar niet gevonden. Er is wel
sprake van een grote menigte van volk en van vrouwen die
ook weenden en Jezus beklaagden, maar Veronica wordt niet
genoemd. Toch vind ik het een mooi verhaal en ik geloof dat
het is gebeurd of dat het had moeten gebeuren. Het gaat hier
over lijden en mensen hebben dat gezien. Dan kan het toch
niet anders dan dat iemand barmhartigheid betoond heeft.
Dat er een Veronica is geweest die voor Jezus gezorgd heeft.
Dat God barmhartigheid betoond heeft. Het verhaal van
Veronica laat zien hoe God dat op menselijke wijze heeft gedaan, door een vrouw die de naam
Veronica gekregen heeft (vera icon - waar beeld).
In de katholieke traditie heb je zoiets als de kruiswegstaties. In veertien staties wordt de lijdensweg
van Jezus in beeld gebracht. De afbeelding van de heilige Veronica is de zesde statie. In de viering
op Goede Vrijdag zullen dit jaar verschillende kruiswegstaties voorbij komen. Zo maken wij in onze
gemeente ruimte voor elementen uit de katholieke traditie.
Ik hou van het verhaal van Veronica. Het is zo’n menselijk verhaal en brengt het lijden van Jezus
dicht bij ons eigen leven. Ik vraag mij dan bijvoorbeeld af: stel dat ik op dat moment aan de kant
van de weg gestaan had en Jezus kwam voorbij. Wat had ik gedaan? En wat doe ik nu, als Jezus
voorbij komt? Hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, gevangenen, zieken en doden zijn er
nog steeds. Dit zijn grote vragen en er zijn geen gemakkelijke antwoorden. Maar dit is wel de tijd
waarin wij ons dit soort vragen mogen stellen. De heilige Veronica helpt ons daarbij.
Voorbereiding Palmpasen en Goede Vrijdag
Tot ons grote verdriet is dit jaar de katholieke Onze Lieve Vrouw Geboorte Kerk aan de Marktstraat
gesloten. Daarmee is ook een einde gekomen aan de oecumenische viering van Palmpasen in
afwisselend de protestantse en de katholieke kerk. Graag zou ik iets van die oecumenische traditie
op Palmpasen vast willen houden. Daarom nodig ik alle mensen met een oecumenisch hart, en zeker
degenen met een katholiek achtergrond, uit om te praten over de invulling van de diensten op
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Palmpasen en Goede Vrijdag. Dit overleg vindt plaats op woensdag 25 maart, om 10.30 uur, in de
consistoriekamer van de kerk aan het Noordeinde.
Activiteiten in de veertigdagentijd
De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. In deze weken bereiden wij ons voor op het
feest van Pasen en staan wij stil bij het leven van Jezus dat aan de opstanding vooraf ging. Vanwege
dit laatste wordt deze tijd ook wel de lijdenstijd genoemd. Toeleven naar Pasen, stilstaan bij het
lijden van Jezus, kan op allerlei manieren. Sommige mensen kiezen ervoor om te vasten. Anderen
proberen bewust te leven. En weer een ander zet zich nog meer in voor een goed doel. In
Wormerveer en omliggende plaatsen vinden allerlei activiteiten plaats die ons kunnen helpen om
deze zeven weken tot een tijd van bezinning en verdieping te maken. Op woensdag 25 maart komt
Marjan Minnesma bijvoorbeeld naar Wormerveer. Zij spreekt dan over duurzaamheid en haar inzet
voor het klimaat. Zo gaat zij ons helpen om op een goede manier met onze leefomgeving om te
gaan. Een andere activiteit is de avond over de Matthäus Passion in onze eigen kerk aan het
Noordeinde op dinsdag 31 maart. Muziek en beelden helpen ons dan om stil te staan bij het lijden
van Jezus. Voor activiteiten in de litugische sfeer kunt u in deze veertig dagen goed terecht in
Krommenie, Wormer en Jisp. Op woensdagen vinden daar liturgische bijeenkomsten plaats waar
gebeden wordt en waar bijzondere teksten van Dietrich Bonhoeffer klinken. Meer informatie over al
deze activiteiten en nog veel meer vindt u elders in Kerknieuws. Ik kan dit alles van harte bij u
aanbevelen. Wie mij wil spreken, iets te vragen heeft of iets wil zeggen, die kan altijd contact
opnemen: 06-38545779, predikant@pknwormerveer.nl.
Ds. Christiaan Ravensbergen

Overpeinzingen van een aardebestormer
Levenswens
Iedereen die ouder wordt, denkt er vast wel eens aan, aan die vraag: hoe zal mijn levenseinde eruit
zien? Zelf denk ik daar ook wel eens aan. Maar wat je er ook van denkt, je bedenkt nooit wat
nieuws, want eeuwenlang, zolang er mensen bestaan, is er al van alles bedacht omtrent dat
levenseinde. Niets nieuws onder de zon. “Wanneer men van iets zegt: “Kijk, iets nieuws”, dan is het
altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest”, zo merkt Prediker op.
Bij die vraag van hoe dat levenseinde zal zijn, denk ik dan maar aan mijn allang gestorven oude
buurvrouw in Deventer. Zij gaf als antwoord: “Altijd anders!” Ik geloof vast dat we het daarmee
moeten doen. Je kunt bedenken wat je wilt, maar wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des
Heren hand, zo denk ik dan maar bij deze zo kenmerkende ouderdomsvraag.
Een doodswens..., alsjeblieft niet! Liever een levenswens. Want in de kleiner wordende wereld van
de ouderdom valt nog gerust genoeg te beleven. Met geloof, hoop en liefde kom je een heel eind.
Weet u, wanneer ik een doodswens zou hebben, dan zouden de mij resterende aardse dagen
meteen vergald zijn. Liever niet dus. In alle eenvoud denk ik maar: God gaat over mijn leven, niet
ik dus. God laat mij vast de ruimte om allerlei andere wensen te creëren dan die voor mij niet te
wensen doodswens. Daarom, een goede raad: houd uw verlanglijstje lang en laat dat niet aan uw
5

kinderen en kleinkinderen over. Echter, mocht zich de wens tot sterven onverhoopt aan mij
voordoen, dan zou ik de uitvoering van die wens nooit uitbesteden aan een ander. Ook niet aan de
dokter want die is ervoor opgeleid om mensen beter te maken en niet om ze te laten sterven. Geen
enkel mens is dermate deskundig om zichzelf of zijn medemens zo waardig te laten sterven als God
het doet. Ik denk daarbij aan de dag dat mijn moeder op bijna 96-jarige leeftijd het leven liet.
Rustig en in vrede ging zij heen en ik was erbij. Hoe paradoxaal ook: het was een van de mooiste
dagen van m'n leven.
Beste lezeressen en lezers, verreweg de meeste doodswensen van mensen blijken ambivalent te
zijn. Dat betekent dat de wens tot sterven en de wens tot leven elkaar afwisselen naar gelang de
omstandigheden en/of stemmingen waarin men verkeert. Hoogst zelden komt het voor dat een
doodswens zwart-wit is en onveranderlijk. Mevr. dr. Els van Wijngaarden deed er onderzoek naar en
bij dat onderzoek kwam zij ook het begrip “voltooid leven” tegen. Er zijn mensen die vinden dat
hun leven voltooid is en dat het voor hen dan tijd is om heen te gaan.
Maar wanneer is het leven dan toch voltooid? Ik zou het niet weten, want zolang wij leven, leven
wij juist in het onvoltooide. Allemaal zijn we mensen die leven van een begin tot een einde toe.
Alles wat we op aarde meemaken, heeft een begin en een einde. Zonder begin en einde rest ons de
eeuwigheid.
En die eeuwigheid is niet te bevatten voor het menselijk verstand. Vanuit mijn klein verstand denk
ik dan maar: voltooid is het leven nooit. Laat ik maar blij zijn en genoegen nemen met het
onvoltooide leven dat zich van dag tot dag aan mij voordoet. Van harte hoop ik dat u dat ook doet.
Zoals het in lied 913 geschreven staat, kan het niet beter gezegd zijn: “Wat de toekomst brengen
moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.”
Wat fijn toch dat er voor ons, die alles willen snappen en weten, nog onbekend land over is, want
dan is er vast nog voldoende ruimte om te mogen geloven in wat we nooit zeker kunnen weten.
U allen goede levenswensen gewenst, met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon

Gefeliciteerd
11 mrt

Mw. H. Rovers-de Wit

14 mrt

Mw. M. de Boer-de Boer

Bedankt
Ik wil graag iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes, die ik mocht ontvangen.
Fijn dat de mensen aan je denken ,dat heeft mij goed gedaan .
Lieve groet Adri van der Ree.
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Verrassing
Zondag 1 maart was ik via kerkomroep.nl op afstand getuige van de pannenkoekendienst. Een
feestelijke dienst waar ik graag bij had willen zijn. Verrassend was te horen dat de – naar later
bleek – prachtige bloemen uit de kerk voor mij waren bestemd. Hartelijk bedankt hiervoor.
G. van Dongen

Gemeenteavond op dinsdag 17 maart 2020
In de afgelopen tijd heeft onze gemeente nieuwe antipendia aangeschaft. Dat zijn de afhangende
kleden die over de tafel liggen. De oude kleden werden al meer dan veertig jaar gebruikt en
sommige van hen waren nodig aan vervanging toe. Op de gemeenteavond van dinsdag 17 maart 2020
zullen de nieuwe antipendia bekeken en toegelicht worden. De kleden hebben verschillende
kleuren, afhankelijk van het kerkelijk jaar. Op deze avond hebben we het over het kerkelijk jaar,
de symbolische betekenis van de kleuren en de aankleding van de kerk in het algemeen. Ds.
Christiaan Ravensbergen verzorgt het inhoudelijke gedeelte van de avond. Hiernaast is er ook
ruimte voor andere zaken die voor de gemeente van belang zijn. De avond begint om 20.00 uur en
wordt gehouden in de Kosterij. (Afbeelding: Protestantse gemeente Poortugaal)

Leerhuis Genesis, donderdag 12 en 26 maart 2020
In maart staan er nog twee avonden van het leerhuis over
Genesis op het programma. Omdat er veel mensen voor de
eerste keer aan een leerhuis meedoen, zal op 12 maart een
algemene inleiding op de Bijbel en het bijbelboek Genesis
gegeven worden. Daarna lezen wij die avond het verhaal van
Noach en de vloed. Op de laatste avond staat de torenbouw
van Babel centraal. Door met elkaar de verhalen te lezen
gaan wij op zoek naar de betekenis daarvan. Dat is de
bedoeling van een leerhuis. De bijeenkomsten worden verzorg door ds. Christiaan Ravensbergen.
Iedereen is van harte welkom in de Kosterij op de donderdagen 12 en 26 maart, van 19.30 tot 21.00
uur.
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Agenda
12 maart

19:30

Kosterij

Leerhuis Genesis

15 maart

15:00

Kerk

Concert Cantabile

16 maart

13:30

Kosterij

Cantorij

19:30

Consistorie

Vergadering Diaconie

17 maart

19:30

Kosterij

Gemeenteavond

18 maart

10:00

Kosterij

De nieuwe steeg

19 maart

10:00

Kosterij

Koffie drinken

23 maart

13:30

Kosterij

Vrouwengespreksgroep

19:30

Kosterij

Cantorij

10:00

Kosterij

De nieuwe steeg

19:30

Kosterij

Lezing met Marjan Minnesma

26 maart

19:30

Kosterij

Leerhuis Genesis

30 maart

19:30

Kosterij

Cantorij

31 maart

19:30

Kerk

Muziek in de passietijd

1 april

10:00 uur

Kosterij

De nieuwe steeg

6 april

13:30

Kosterij

Vrouwengespreksgroep

19:30

Kosterij

Cantorij

25 maart

Jeugdpastoraat
Veertigdagentijd en Pasen 2020 “Een teken van leven”
In de veertigdagentijd gaan we met de kinderen op weg naar Pasen. Dat doen we dit jaar met
verhalen uit het boek Exodus. De verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de
donkerste nacht. De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het in hun ellende uit naar
God. Bij de brandende braamstruik geeft God aan Mozes een teken van leven: Hij vertelt dat Hij
Israël uit de macht van de Egyptenaren zal bevrijden. Daarom moet Mozes naar de farao gaan. Met
dat verhaal beginnen we deze veertigdagentijd. We zullen ontdekken dat mensen steeds opnieuw
mogen hopen op een teken van leven.
Een teken van leven
Die keer bij de brandende braamstruik was bepaald niet de laatste keer dat God een teken van
leven gaf. De Bijbel vertelt hoe Hij dat steeds weer blijft doen. Hoe ellendig mensen er ook aan toe
kunnen zijn en hoe verlaten ze zich ook kunnen voelen; de Eeuwige geeft tekens van leven. Met
Pasen zullen we horen hoe verlaten Jezus zich voelde, toen zijn weg in het donker leek te eindigen.
Maar ook toen wist de hemel een uitweg. Dwars door de dood heen gaf God zijn teken van leven.
Bij het project is een groot boek gemaakt dat voorin de kerk op de lessenaar staat. Voor elke week
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staat in het boek een grote illustratie bij het Bijbelverhaal. De kinderen laten in het boek ook elke
week een teken van leven zien: iets dat ze hebben gehoord of meegemaakt wat mensen hoop en
nieuwe moed kan geven.
Het project sluit helemaal aan bij de lezingen uit het Oecumenisch Leesrooster. Zo werken de
kinderen met dezelfde verhalen als de volwassenen. De lezingen en thema’s zijn:
Eerste zondag, 1 maart 2020
Exodus 3:1-18: Stel je voor
Deze zondag lezen we over Mozes en de brandende braamstruik. God maakt zich op deze manier
bekend aan Mozes met de naam: ‘Ik zal er zijn’. Mozes krijgt de opdracht zijn volk uit Egypte te
leiden. Hij vindt het een hele moeilijke opdracht.
Tweede zondag, 8 maart 2020
Exodus 4:18-31: Op weg naar Egypte
Derde zondag , 15 maart 2020
Exodus 6:2-9 + 6:28-7:7: Hoor je me?
Vierde zondag, 22 maart 2020
Exodus 7:8-25: Laat mijn volk gaan!
Vijfde zondag, 29 maart 2020
Exodus 9:13-35 Kracht van boven
Zesde zondag, 5 april 2020
Exodus 11:1-10: Wordt het nu anders?
Pasen, 12 april 2020
Exodus 14:15 – 15:1a: Weg uit de dood
Geef elkaar een teken van leven!
Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen erom bidden, en we kunnen ook een
teken van leven doorgeven aan elkaar. Door elkaar te bemoedigen en te troosten, door om te zien
naar iemand die het moeilijk heeft, kunnen we laten zien: Ook voor jou is er een teken van leven.
We hopen dat dit project aanleiding is om elkaar als gemeenteleden een teken van leven te geven.
We doen dat al in de vorm van bloemen en kaarten die naar gemeenteleden gestuurd worden. Maar
er zijn meer vormen denkbaar om elkaar een teken van leven te geven:
Tijdens dit project sturen we een teken van leven aan een ander in de vorm van een filmpje.
Iedereen, jong en oud, kan hieraan meedoen en een bijdrage leveren. Wilt u iemand of een groep
mensen een teken van leven geven in de vorm van een groet, een bemoediging of een hart onder de
riem? U kunt dan uw boodschap uitspreken voor onze camera na de dienst. Of maak thuis uw eigen
boodschap op uw telefoon en stuur deze naar knd@pknwormerveer.nl
Elke zondag in deze veertigdagentijd zullen we enkele tekens van leven vanuit onze gemeente
tonen tijdens de dienst. De kinderen van de kindernevendienst bijten vandaag het spits af met een
groet aan de ander!
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College van kerkrentmeesters
Kerkelijke stand per 29 februari 2020
Geboren
14 februari: Joah Sion Raoul, zoon van Yvonne van Eerde.
Vertrokken
Dhr. W. Dijkstra (wijk 3) naar Koog aan de Zaan
Mevr. D. Stoorvogel-Wijnhorst (wijk 4) naar Heiloo
Mevr. S. Koolhaas (wijk 5) naar Nieuw-Vennep
Overleden
Dhr. P. Kraan (wijk 4)

Persoonsgegevens
Het is alweer enige tijd geleden dat de AVG in werking trad (25 mei 2018). De tijd vliegt. In die
periode hebben we veel aandacht besteed aan de privacy van persoonsgegevens.
Graag wil ik uw geheugen weer een beetje op te frissen, want de AVG is niet minder belangrijk
geworden, integendeel.
In KerkPlus en KerkNieuws staat vaak gevoelige informatie zoals een verjaardagslijstje met
geboortedata en adressen, een lijstje met zieken, enzovoort. Het delen van deze informatie is een
belangrijk onderdeel van onze kerkelijke gemeente: aandacht voor elkaar is belangrijk! Maar het is
dus zaak voorzichtig om te gaan deze informatie.
Zorg er bijvoorbeeld voor dat de KerkPlus en het KerkNieuws niet gaan rondzwerven. Bij de oude
kranten mag, maar dan het liefst in stukken gescheurd. En anders maar in de restafval container.
Kortom: wees voorzichtig met gevoelige informatie en blijf alert!
Namens het college, Hans Jobse
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Verantwoording collecten over februari 2020

Datum

bestemd voor

geld

bonnen

totaal

9/2

Gambian children
Kerk.act.

163,95
48,55

63,00
40,00

226,95
88,55

16/2

Kameroen
Kerk.act.

54,90
16,50

29,00
35,00

83,90
51,50

23/2

St. Heifer
Kerk.act.

72,80
61,25

28,50
32,50

101,30
93,75

1/3

Ongedocumenteerden
Kerk.act.

101,25
92,90

44,50
48,50

145,75
141,40

Februari

Bloemenpot
Koffiepot

20,05
30,90

28,50
11,00

48,55
41,90

TOTAAL

1023,55

Kerkbalans
De actie Kerkbalans 2020 is weer afgesloten. Wij hebben uw toezeggingen ontvangen en deze zijn
inmiddels verwerkt in de administratie. Wij zijn blij met uw toezeggingen en willen u daarom via
deze weg hartelijk bedanken voor uw vrijwillige bijdrage.
Tevens wil ik alle gemeenteleden bedanken die deze actie weer mede mogelijk gemaakt hebben.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet.
Namens het college, Martijn Bakker
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Uit de buurt
Vesper in de Vastentijd – Wormer en Jisp
Het is dit jaar (9 april) 75 jaar geleden dat deze Duitse theoloog in WO II terechtgesteld werd. In
zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden. De brieven waren
bedoeld voor familie, vrienden en zijn verloofde, de gebeden voor medegevangenen.
Bonhoeffer heeft slechts een tiental gedichten geschreven. Menselijker dan in zijn poëzie kan het
niet: blijvend engagement, aangevochten geloof en emoties op de vierkante meter van cel en
literatuur. In zijn gedichten snijdt Bonhoeffer grote thema’s aan, zoals keuzes maken, zelfreflectie,
het geloof behouden in soms wanhopige omstandigheden en zijn fundamentele ervaring dat God
mensen overeind houdt. De voorgangers van de oecumenische groep hebben bij de vastenvespers
2020 ieder hun eigen thema gekozen uit het boekje Bonhoeffer-75 jaar en aan een bijbeltekst
gekoppeld. U bent van harte uitgenodigd om een half uur samen te komen voor een moment van
bezinning. De eerste vespers is in De Wijngaard op woensdag 4 maart en in het kielzog van de
teksten van Bonhoeffer trekken we elke woensdag om 19.00 uur een stukje verder richting Jisp.
4 maart De Wijngaard
11 maart Maria Magdalenakerk
18 maart Doopsgezinde Vermaning
25 maart Nieuwe Kerk
1 april Jisper kerk

Samen weg naar 8 maart
Op 8 maart gaan we samen naar Amsterdam, het Rijksmuseum. Een prachtige tentoonstelling, met
werk van Caravaggio (ja: we hebben die naam meer gehoord) en Bernini. Schilderijen en
beeldhouwwerken. Veel informatie komt op je af. Niet voor niets zijn beiden geroemd als de
grootsten uit de Baroktijd in Rome. Voor de tijdgenoten was het wel even wennen: opeens waren de
schilderijen en beelden vol actie. Zelfs mocht er gelachen worden zonder voor "dom "te worden
uitgemaakt. Er komt ruimte voor beweging door licht en donker, door emoties te tonen
Zelf zegt het Rijksmuseum: In het Rijksmuseum in Amsterdam zien we de barok van schilder
Caravaggio (1571-1610), beeldhouwer Bernini (1598-1680) en hun tijdgenoten. Aan het begin van de
zeventiende eeuw schudden Caravaggio en Bernini de ingedutte stad Rome wakker. Zij introduceren
een nieuwe theatrale kunstvorm: de barok. Drama, dynamiek en bravura nemen op doek én in
marmer de overhand. Sta oog in oog met de indringende Medusa, de betoverende Narcissus en vele
andere meesterlijke werken.
Datum: zondagmiddag 8 maart
verzamelen: 13.45. op station Zaandam. Met de trein van 14.05 gaan we naar CS Amsterdam.
Museumjaarkaart niet vergeten.
meer info bij Cor Treffers, tel. 075-666092 of cortreffers@gmail.com
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Uitnodiging voor onze PCOB bijeenkomst op
dinsdag 10 maart 2020
in de grote zaal van ‘Ruach’, aanvang 14.30 uur
Noorderstraat 7 te Wormerveer.
Spreker: Mevr. L. Vriend-Vendel vertelt over het Oer-IJ. In de uitgestrekte groene driehoek tussen
Haarlem, Alkmaar en Zaanstad ligt een bijzonder stuk Noord-Holland. Hier stroomde duizenden
jaren geleden het Oer-IJ. Een grillige vertakking van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde.
Deze middag krijgt u veel informatie over hoe waardevol dit prachtige landschap is en wat je er
nog kunt terugzien van de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis .
De Stichting Oer-IJ wil meer aandacht voor de kwaliteit en kwetsbaarheid ervan. Dat doen we onder
meer door publicaties, het organiseren van lezingen en excursies.
Ook mensen die geen lid zijn van de PCOB zijn van harte welkom op deze zeer informatieve middag.

“Leven in Vrijheid “ (1945 – 2020) Schilderen voor Kinderen met hun ouder of
grootouder
Het is dit jaar 75 jaar geleden, dat ons land werd bevrijd. Vrijheid is er niet zomaar. Je moet er wat
voor doen. Daarom willen we jullie graag uitnodigen om samen met ouder of grootouder naar de
Noorderkerk te komen. Spelenderwijs gaan we met verschillende materialen en diverse
schildertechnieken aan de slag. Als inspiratie gebruiken we plaatjes of gedichtjes en verhalen over
dit thema. We gaan allemaal een eigen schilderij maken, onder begeleiding van Aria van Buuren en
Femmy Veeloo. De workshops zullen plaatsvinden in de Noorderkerk op donderdagochtend.
Jullie kunnen komen op de volgende woensdagmiddagen: 11 maart, 25 maart, 8 april en 22 april
van 15.00 – 16.30 uur. Kosten per keer ouder/grootouder E 5,-, kinderen gratis.
Aanmeldingen kunnen worden gestuurd naar: femmyveeloo@hotmail.com

Herinnering aan een stukje van het vorige kerkblad
Wanneer: Aanstaande 14 maart speelt Theaterwerkplaats Orde der Dwazen 1Saam.
Wie zijn dat: Theaterwerkplaats Orde der Dwazen, is een bevlogen theatergroep die - spelend met
teksten en muziek - maatschappijkritische thema’s op de planken brengen. Vanuit onze christelijke
identiteit willen we ons laten inspireren bij het maken van onze stukken.
Waar gaat het over: Eenzaamheid laat zich niet in één pashokje plaatsen. In de voorstelling 1SAAM
maken we kennis met een breed palet aan mensen die elkaar maar niet lijken te vinden, tot ze met
elkaar in botsing komen. Komisch en licht absurdistisch neemt de Orde Der Dwazen je mee door de
gangpaden van een warenhuis, waar de bedrijvigheid niet kan verhullen, dat er alom eenzaamheid
heerst. Kijk mee in deze passpiegel van de samenleving. In wie ga jij je herkennen?
Waar: Theater de kaasfabriek in Wormer aanvang 20:00 uur
Dorpstraat 206 in Wormer
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Veertigdagentijd Experimenteel bidden in de Nicolaaskerk te Krommenie,
‘Anders dan anders’, woensdagen 11, 18 maart en 1 april, 15.00-15.30 uur
De hele Veertigdagentijd staat de Nicolaaskerk in het teken van bidden. De kerkdiensten zullen dat
thema dragen. De mensen van het liturgisch bloemschikken zullen er aan vormgeven met hun
prachtige bloemstukken die we van hen gewend zijn. Zij maken stukken die gebaseerd zijn op het
beroemdste gebed in de het Christendom: het Onze Vader.
Iedere week is een gedeelte van dat gebed de basis waarop zij
hun bloemstuk maken. Iets om naar uit te kijken!
En ook door de week wordt het thema voortgezet. We gaan
drie woensdagen telkens een half uur experimenteel bidden.
Dat doen we naar aanleiding van het boekje ‘The prayer
experiment notebook’ (Het gebed experiment
aantekeningenboek’) van Miranda Threlfall-Holmes en Mina
Munns dat ik de afgelopen zomer in de boekwinkel van Hexham
Abbey kocht.
Hierin worden een aantal alternatieve gebedsmogelijkheden
aangereikt waar ik dankbaar uit geput heb en ook bij heb
aangevuld. Je blijkt te kunnen bidden met schuurpapier en
wol. Maar ook met repen gekleurd papier waarop geschreven
en/of getekend kan worden en de mogelijkheden die die werkvorm dan weer biedt. Aangezien deze
werkvormen heel creatief zijn, zijn deze bijeenkomsten geschikt voor volwassenen én kinderen.
Daarom worden deze bijeenkomsten op de woensdagmiddag tussen 15.00 en 15.30 uur gehouden.
Daarna is er voor wie dat wil de gelegenheid om nog even na te praten en de laatste hand te leggen
aan het ‘gebed’.
Wilt u zich bij mij opgeven met het oog op de hoeveelheid materiaal en de te zetten koffie en thee?
Dat kan via predikant@pknkrommenie.nl of via een briefje door de brievenbus van de pastorie.
Ds. Neeltje Reijnders

Voorjaarsconcert A-capellakoor Cantabile
“Romantiek con delicatezza” is de titel van het voorjaarsconcert dat A-capellakoor Cantabile geeft
op zondag 15 maart a.s. in de PKN kerk aan het Noordeinde in Wormerveer.
Het koor brengt een delicaat, romantisch repertoire met een verrassend toetje. Het concert wordt
ingeluid met het echo-lied van Orlando di Lasso uit de 16e eeuw, gevolgd door liederen van o.a.
Stanford en Elgar. Romantische liederen van J. Rheinberger nemen een centrale plaats in. Het
prachtige Bogorodîtse van Rachmaninow en twee Jiddische liederen maken de romantische sfeer
compleet. Des te verrassender is het toetje: een vrolijke persiflage op de opera, getiteld Italian
Salad van Richard Genée. Het muzikale trio “Saen Amare”, gevormd door Ruud Luttikhuizen, piano;
Ruud Kleiss, trompet en Liesbeth van der Blom, dwarsfluit zal de koorzang afwisselen met twee
intermezzo's. Het concert begint om 15.00 uur in de PKN-Kerk aan het Noordeinde 21 in
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Wormerveer. De toegangsprijs bedraagt € 12,50, in voorverkoop € 10,Kaarten zijn vanaf 14.30 uur aan de kerk verkrijgbaar of in voorverkoop op mailadres:
cantabile.zaanstad@gmail.com

Is het tij nog te keren? Marjan Minnesma (Urgenda) deelt haar ervaring
marjan Minnesma is directeur van de Stichting
Urgenda en al jarenlang vaste docent bij de
Transition Academy. Ze studeerde bedrijfskunde,
filosofie en rechten en werkte achtereenvolgens bij
Novem, Greenpeace (campagne directeur), het
Instituut voor Milieuvraagstukken aan de VU en was
directeur van Drift, het Instituut voor Transities aan
de Erasmus Universiteit.
Met haar activistische organisatie Urgenda is Marjan Minnesma medeverantwoordelijk voor de
historische klimaatzaak tegen de Nederlandse staat. De staat zou te weinig doen om gevaarlijke
klimaatverandering te voorkomen. De rechter oordeelde in het voordeel van Urgenda, en
verplichtte de overheid de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug te dringen in 2020. Een
revolutionaire uitspraak en een wereldwijd unicum.
Datum:

Woensdag 25 maart

Tijd:

19.30 uur

Locatie:

Kerk Wormerveer

Muziek in de Passietijd: de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach
De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach is één van de meest geliefde muziekstukken. De
aria ‘Erbarme Dich’ staat niet voor niets al jaren op nummer 1 in de klassieke-muziek-top-100. De
Matthäus Passion is muziek die mensen raakt. Of je nu gelovig bent of niet, de bijbelverhalen kent
of niet, of je nu wel of niet veel van muziek weet, deze muziek is van iedereen. Bach wordt wel de
vijfde evangelist genoemd. Veel mensen proberen ieder jaar een uitvoering van de Matthäus Passion
mee te maken. Dat is een traditie die bij de veertigdagentijd hoort. Het is een manier om stil te
staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Dat verhaal wordt namelijk op onsterfelijk mooie
manier verteld door Bach verteld. Het lied ‘Erbarme Dich’ wordt door Petrus gezongen, nadat hij
drie maal heeft gezegd dat hij Jezus niet kent. Dit lied laat horen hoe verdrietig Petrus is, hoeveel
spijt hij heeft en dat hij God alleen maar om medelijden kan vragen. Je hoort de tranen van Petrus
in de muziek. Op deze avond luisteren wij naar gedeelten uit de Matthäus Passion en kijken naar
beelden van het lijdensverhaal. Ondertussen geeft Ineke Jansen-Olij samen met ds. Christiaan
Ravensbergen een toelichting op de Matthäus Passion. Ineke Jansen presenteert al vele jaren het
klassieke muziekprogramma Intermezzo op Zaanradio. Voordat ds. Christiaan Ravensbergen
theologie studeerde, heeft hij ook kunstgeschiedenis gestudeerd. De avond wordt gehouden op
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dinsdag 31 maart 2020 en begint om 19.30 uur (Protestantse Kerk te Wormerveer, Noordeinde 20).
Meer informatie: ds. Christiaan Ravensbergen (predikant@pknwormerveer.nl, 06-38545779).
Locatie:

Protestantse Kerk te Wormerveer (Noordeinde 20)

Informatie:

ds. Christiaan Ravensbergen

Datum en tijd: dinsdag 31 maart 2020, 19.30 uur
Meditatie
Meditatie bestond al in de eerste christengemeenten. Er zijn vele vormen van meditatie, waaronder
christelijke meditatie. Het doel is verdieping, op een andere manier met geloof bezig zijn, het
bereiken van innerlijke stilte. Bezig zijn met vragen als ‘Kan ik iets vernemen van God, wat heeft
wat ik waarneem mij te vertellen?’ Elke eerste vrijdag van de maand van oktober t/m mei is er een
meditatiebijeenkomst onder leiding van ds. Maas Beitler en Maartje Hoogendoorn. Samen
mediteren, kan soms tot een intense ervaring leiden.
Aanmelden van tevoren is prettig, maar niet noodzakelijk. Opgeven kan bij de contactpersonen.
Data:

3 april en 1 mei

Tijd:

14.30 – 16.00 uur

Locatie:

De Stolp, Koog aan de Zaan

Contactpersonen:

Maas Beitller, menmbeitler@ziggo.nl en
Maartje Hoogendoorn, maartjehoogendoorn@hetnet.nl

Matthäus Passion, Joh.Seb. Bach, COV Zaanstreek
Zondag 5 april 2020, aanvang 14.00 uur
Op zondag 5 april a.s. voert de Christelijke Oratorium Vereniging Zaanstreek volgens vierjaarlijkse
traditie de Matthäus Passion uit van J.S. Bach.
Dit werk raakt mensen diep. In een tijd van vervlakking maar ook van onzekerheid biedt dit
wereldberoemde muziekstuk de mogelijkheid om in de Passietijd het geloof op een persoonlijke
manier te beleven. In diepere zin vertolkt de passiemuziek de christelijke waarden en overtuigingen
van heel veel mensen waardoor zij geraakt en geïnspireerd worden. De landelijke populariteit van
de klassieke Passionen en ook van de moderne Passion op TV, bevestigen dit. De boodschap van het
lijdensverhaal: liefde, vergeving en verdraagzaamheid is universeel en spreekt ook vandaag veel
mensen aan bij de actuele maatschappelijke vraagstukken
COV Zaanstreek wordt begeleid door het Promenade Orkest. Medewerking wordt verleend door
professionele solisten en het Waterlands Jeugdkoor NHSK. Algehele leiding: Gerrit Maas.
Plaats:

Oostzijderkerk, Zuiddijk 1 Zaandam.

Entreeprijs:

€ 27,50, jongeren t/m 16 jaar CJP en ISIC € 15,-.

Kaartverkoop: Zaandam: Bruna, Damstraat 11, Fluxus, Westzijde 148. Krommenie:
CD-DVDshop Erwin Vermast, Zuiderhoofdstraat 2. Via e-mail: info@covz.nl.
Vóór aanvang:
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Goede Vrijdag dienst Westzijderkerk
Goede Vrijdag 10 april aanstaande verleent het ZAANS INTERKERKELIJK MANNENKOOR een bijdrage
aan de GOEDE VRIJDAG DIENST in de Westzijderkerk (bullekerk) Westzijde 75 1506 ED in Zaandam.
Het repertoire van het koor bestaat uit liederen over de lijdenstijd, de zeven kruiswoorden op
muziek gezet door Roelof Elsinga een zeer indrukwekkend geheel. De mooie volle klank van het ZIM
is al bij velen bekend en zal door het ten gehore brengen van deze bijzondere nummers een extra
dimensie geven aan deze avond een reden te meer deze datum vast te leggen in Uw agenda.
Medewerking wordt verleent door:
Ds Pieter v/d Woel

samenzang en meditatie

Hugo van der Meij

muzikale leiding

Frank Emens

bariton

Rens de Winter

piano

Arjan Wouters

orgel

De intree is gratis wel is aan de uitgang van de kerk na afloop van de dienst een collecte ter
bestrijding van de kosten. De deur is open 19.30 uur en de aanvang van de dienst is 20.00 uur.
Welkom.
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Contact
Kerktaxi
Datum

Rijder

08 mrt

Mw. I. Hooij

15 mrt

Dhr. G. van Dongen

22 mrt

Dhr. V. Renaud

29 mrt

Dhr. E. Zwart

05 apr

Dhr. W. Bakker

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

Enkele belangrijke adressen
Predikant

Ds. C. Ravensbergen

predikant@pknwormerveer.nl

Voorz. Kerkenraad

vacant

Scriba Kerkenraad

Mw. G. Renaud

scriba@pknwormerveer.nl

Penningmeester

Dhr. M. Bakker

penningmeester@pknwormerveer.nl

Administrateur

Mw. I. Hooij

administrateur@pknwormerveer.nl

Coördinatie
Pastoraat
Diaconie

Mw. A. den Hertog-Beth

pastoraat@pknwormerveer.nl

Mw. L. Peelen

diaconie@pknwormerveer.nl

Kerkelijk bureau

Mw. A. Jobse-Swart

kerkelijkbureau@pknwomerveer.nl

Kerk Nieuws
Huur Kerk/Kosterij

Dhr. H. Eelman

kerkblad@pknwormerveer.nl
verhuur@pknwormerveer.nl

De Kosterij

Noordeinde 20
075–6408799
1521 PA Wormerveer
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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