
 
          21 mei 2023, nr. 695 
 
Luctor et emergo. 
Ik worstel en kom 
boven. Zo kan ik onze 
overdenking van 
vanmorgen wel 
samenvatten. De 
zondag van vandaag 
draagt de naam van 
Wezenzondag. "Ik laat 
jullie niet als wezen 
achter, ik kom bij jullie 
terug", aldus Jezus in zijn bemoediging voor 
de achterblijvers in een wereld waarin goed 
en kwaad  (nog steeds) veelvuldig langs 
elkaar heen leven. Verweesd staarden Jezus' 
leerlingen en volgelingen naar de hemel op 
de dag van de hemelvaart.  

Hoe moet het toch verder zonder de meester 
die ons leidt naar het 
goede... ? Dat is een 
kwestie van worstelen met 
het antwoord op deze 
vraag. En op de 
pinksterdag, de 50e 
paasdag, zal het antwoord 
boven water komen. Maar 
vandaag denken we na, 
samen met Jezus' 

leerlingen, als kwetsbare mensen: 
Verslagen? Of toch nog een uitweg om 
samen verder te gaan?  
U allen alvast een goede dienst toegewenst, 

drs. H.J. Boon 

Medewerkers in deze dienst 
Voorgangers:  drs. Co Boon 
Ambtsdragers: Roelof van Eerde 
 To Vooren 
Lector:  Volker Renaud 
Orgel: Ron Paeper 
Gastvrouw: Iep van Dongen 

Beeldbewerking:  Anton Boot 
Camerabediening:  Han Eelman 
Koffie:  Margje Schneider 
 Gerda Andrea 
Koster:  Wallie Peelen 
 

Muzikale medewerking wordt verleend door de Morgenstercantorij o.l.v. Corry van Gorp 
 
Orde van dienst:  
Zingen: lied 27: 1, cantorij Kyrie en Gloria, lied 275, cantorij Tibie Paiom, evt. kinderlied 
1e Schriftlezing: Johannes 14: 15-18. 2e Schriftlezing: Johannes 17: 1-13, lied 317 
Prediking en orgelspel 
Cantorij Look at the world. Zingen: lied 680 
 
Waarvoor wij geld geven: 1e collecte: 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 de 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. 
 
2e collecte is bestemd voor de kerkelijke activiteiten in onze gemeente.  



Diaconale collecte 
 
NL 96 INGB 0005 1574 31 
Diaconie Protestantse 
gemeente te Wormerveer 

Collecte Kerkelijke activiteiten 
 
NL 17 INGB 0006 1816 21 
Protestantse gemeente te 
Wormerveer 

 
Onze zieken:  
Tijdens haar vakantie is Annemiek den Hertog zwaar ten val gekomen. Ze heeft haar heup 
gebroken. Ze ligt nu in het ZMC en gaat waarschijnlijk over een paar dagen naar Recura. 
Magda Wijnands is nog steeds niet hersteld van haar val van 7 weken geleden. Ze krijgt veel 
aandacht van onze gemeente waar ze erg blij mee is. Maar ze is zeer gebonden aan haar huis. 
Misschien nog een extra kaartje?  

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun 
adressen vindt u op de website (menu: pastoraat) in het item: “Laat eens wat 
van u horen”. 
Wij wensen alle (langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor 
wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze 
gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat Hans 
Boerma tel: 6213893.  
De bloemen van zondag 14 mei zijn met de hartelijke groeten en felicitaties 

gegaan naar Jaap en Corry De Berg-Hoogerheide. 
 
Komende dagen jarig: 
Alle gemeenteleden die deze week jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen 
toegewenst op de weg die voor u ligt.  
 
Onderhoud kerk en kosterij 
Het onderhoud van onze kerk en kosterij vraagt heel wat aandacht en tijd. Omdat wij als college 

van kerkrentmeesters en andere vrijwilligers niet alles kunnen doen vragen wij de hulp van onze 

gemeenteleden en andere belangstellenden. 

Het plan is om eens in de 2 maanden op de 2e vrijdagmiddag van de maand tussen 14.00 en 

17.00 klussen uit te voeren in de kerk die nu blijven liggen. Te denken valt aan het ramen wassen 

van de kerk en kosterij, de radiatoren in de kerk schoon te maken, af te stoffen, stoelen 

schoonmaken, kleine timmerwerken uit voeren, kroonluchters poetsen etc. 

De eerste keer zal zijn op 9 juni en we hopen dat velen van jullie ons hierbij willen helpen. Want 

vele handen maken licht werk en hopelijk kunnen we veel zaken oppakken waar we nu niet aan 

toekomen. Andere data waarop dit gepland staat zijn 8 september, 10 november, 12 januari 2024, 

8 maart 2024 en 14 juni 2024. Om alvast op te nemen in uw agenda.  

Tot op 9 juni, het college. 

  



 
Voor de Zaanse Spirit hebben wij taxichauffeurs nodig. Niet alle taxiautorijders 

kunnen die zondag rijden, alleen Aafke Bakker-Rodenhuis tel. 0653178907. 
Maar als u niet op de fiets gaat maar toch zelf met de auto naar Zaandam rijdt kunt u misschien 
nog iemand meenemen in de auto. Laat het even weten aan Arine Jobse 075-6284455 
 
Ook wordt er nog gezocht naar iemand die met de fiets gaat en de fietstocht wil coördineren. Veel 
werk is het niet maar iemand moet zeggen wanneer er vertrokken wordt en hoe er gereden wordt. 
Wilt u dit aan Wil Renaud doorgeven? Tel 075-6289104 
 
 

Alvast voor in de agenda, om niet te vergeten 
 

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/


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  
Graag met 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 naar Wormerveer  8.55 u. 
PG Wormer-Jisp ook in Wormerveer verzamelen 
Aankomst & vertrek PG Wormerveer   9.05 u. 
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 naar Westzaan   8.55 u. 
Aankomst & vertrek PG Westzaan   9.15 u. 
Aankomst Oostzijderkerk     9.45 u.  
 
 
 

Coördinator van de fietstour vanaf Wormerveer is …??……. 
Taxidienst wordt verzorgd door: Aafke Boerma 0653178907 
En ……??……..en……??........ 
 
 
 
Agenda: 
Maandag 22 mei 13.30 uur Gebedskring 
 22 mei 19.45 uur Repetitie De Morgenstercantorij 
Woensdag 24 mei 10.00 uur De Nieuwe Steeg in de Kosterij  
Zondag  28 mei 10.00 uur Pinksterdienst, voorganger ds. J.M. van Wijngaarden 
 
 

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar: 

kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud, tel: 075-6289104 

 
  



 
Vanuit financieel oogpunt hebben wij als kerk een stabiel jaar gehad. Op voorhand was het de vraag wat er allemaal 
weer mogelijk zou zijn en wat onze inkomsten zouden worden. Gelukkig hebben velen ruimhartig gegeven en was het 
weer mogelijk om vaker onze ruimten te verhuren. Daardoor zijn onze inkomsten hoger uitgevallen dan verwacht. 
Aan de uitgaven kant zijn er geen verrassingen te noemen. Deze zijn in lijn met wat we hadden begroot. Daardoor is 
het operationeel resultaat (A) beter uitgevallen in vergelijking met de begroting en hebben wij het jaar 2022 afgesloten 
met een verlies van 10.833 euro.  
Hierbij moet worden opgemerkt dat ons vermogen wel is gestegen door herwaardering van onze bezittingen, de 
kosterij en pastorie. Deze waardestijging is opgenomen onder incidentele baten en is overgeboekt naar 
bestemmingsreserves. 
Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit resultaat. 
 
Namens de het college van kerkrentmeesters, 
Met vriendelijke groet, 
Martijn Bakker 
 



 
Het is heel mooi dat de collecteopbrengsten en de giften in 2022 behoorlijk hoger waren dan begroot. We hebben 
hierdoor de goede doelen met een hoger bedrag kunnen ondersteunen. 
Ons jaarproject was bestemd voor Stichting Present en de Blijfgroep in Wormerveer. Met diverse acties hebben we 
geprobeerd om voor de kinderen het wonen op de Blijfgroep wat gezelliger te maken met o.a. spelletjesochtend, 
springkussen, kerstpakketten, etc. Na 2 jaar stoppen wij met dit jaarproject en gaan in 2023 een nieuw project 
ondersteunen. 
Het jaar is afgesloten met een verlies van 1.234,- euro. Dit past binnen het beleid van 
de Diaconie waarin we stellen dat winst geen doel is; we willen ons vermogen goed besteden. 
 
Namens de Diaconie, 
met vriendelijke groet, 
Arine Jobse-Swart 
 
Mocht u nog vragen hebben over een van de jaarrekeningen stel deze dan gerust aan ondergetekenden. De hele 
jaarrekening is ook beschikbaar om in te zien. 

 
 


