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Wegwijs
Dit bewaarboekje komt tweemaal per jaar uit.
Geef het door aan mensen die belangstelling hebben.
De kerk is er voor iedereen.

Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.
Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.
Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.
Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.
Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die wij samen kunnen gaan
Greet Bookerhof-van der Waa
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Onze gemeente
Wij heten ‘Het Vierkant’ als een verwijzing naar de dragende
constructie van een West-Friese stolpboerderij. De WestFriese stolp is beeldbepalend in ons landschap. Wij bestaan uit
vier dorpen, drie kerken, bijna 500 gemeenteleden, een
halftime koster en een fulltime dominee.
Woorden als hartelijk en ‘doeners’ passen bij ons.
Ons beleidsplan heet ‘Vierkant vooruit’. Dat is de beweging die
we maken. Niet alleen maar ‘houden wat je hebt’ maar
proberen een gemeente te zijn die God en mensen op een
veelkleurige manier dient.
En er is veel te doen want de gemeente is in vorm vrij
behoudend maar in de g(G)eest vrij en tolerant.
Men respecteert elkaars geloof en legt er geen meetlat naast.
Ook vanaf de kansel, in uitleg en verkondiging, is er vrijheid
van spreken. Een belangrijke verworvenheid in deze tijd.
Na jarenlange samenwerking zijn in 2010 de twee gemeentes
(de Hervormde Gemeente Wognum en de Hervormde
Gemeente Benningbroek, Sijbekarspel, Nibbixwoud) officieel
samengevoegd tot één gemeente. Al tientallen jaren waren de
leden van de Gereformeerde Kerk Hoorn, die in onze dorpen
wonen, bij ons aangesloten. Dus nu met recht: Protestants.
Wij maken serieus werk van eigentijdse vormen van geloven.
Naast vieren, dienen en leren zoeken wij samenwerking met
de cafés, met de bibliotheek, met koren, met de balletschool
Pas de Deux, met de fanfare enz.
In het voorjaar van 2015 hebben wij een enquête gehouden
onder onze gemeenteleden. We hadden een respons van 45
procent, waar we erg blij mee waren. De meeste
respondenten geven onze gemeente het cijfer 7 of 8.
Volhardend, enthousiast en saamhorig zijn termen die vallen
als mensen het hebben over onze gemeente. Wel zou men
graag meer zien voor en van jongeren en jonge gezinnen.
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Talenten

ds. Peter van Ankeren
Het nieuwe jaar 2018 is al een paar weken oud. Alle kerst-

spullen zijn allang opgeruimd. We hebben goede voornemens
gemaakt. Sommige hiervan zijn al gesneuveld, maar goed, we
hebben de drempel genomen. Een nieuw jaar ligt voor ons.
Er ligt een heel nieuw jaar waarin we, ieder op onze eigen
manier, invulling mogen geven aan ons geloof, een bijdrage
mogen geven aan onze Protestantse Gemeente Het Vierkant,
vandaar ook aan de maatschappij.
Er is voor ieder wat te doen. We hebben allemaal onze
talenten meegekregen om te gebruiken, zoals we kunnen
lezen in Mattheus 25:14-30.
‘

Want wie heeft, zal nog meer krijgen, en wel in overvloed.’

Met dit in gedachten kwam ik het verhaal, de legende tegen
over een waterdrager:
Een waterdrager moet elke dag naar de rivier om water te
halen. Aan beide kanten van zijn lichaam hangt een kruik, met
elkaar verbonden door een houten juk. De ene kruik is zo
goed als nieuw, puntgaaf. Deze lekt niet. De andere kruik is
oud en gebarsten. In deze zit een klein gaatje onderin.
Elke keer als de waterdrager thuis komt, is driekwart leeg.
Dat doet deze kruik verdriet. Hij zegt op een dag tegen de
waterdrager: “Ik schaam me zo. U heeft niets aan mij”.
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“Waarom schaam je je?”, zegt de waterdrager.
“Omdat ik niet in de schaduw van de andere kruik kan staan.
Hij levert dagelijks de volle inhoud water af, terwijl ik
onderweg steeds water verlies”, zegt de oude kruik.
De waterdrager antwoordt: “Dat weet ik toch allang. Toch heb
ik je al die tijd graag willen gebruiken. Zijn die mooie bloemen
langs de kant van de weg je niet opgevallen? Ze groeien
alleen maar aan jouw kant. Enige tijd geleden heb ik daar
bloemzaadjes gestrooid. Je hebt ze elke dag water gegeven,
en nu kan ik straks een prachtig boeket bloemen plukken”.
Zo had de gebarsten kruik het nog nooit bekeken. Hij heeft
die bloemen wel zien groeien, maar dat de waterdrager hem
bewust in dienst heeft gehouden was in hem nooit
opgekomen.
Dat we in dit nieuwe jaar onze talenten, hoe groot of hoe klein
ze in onze ogen ook zijn, niet begraven, maar gebruiken,
ieder op zijn/haar eigen manier. Dat we die talenten mogen
inzetten voor de samenleving, voor de dorpen waar we
wonen, voor onze Protestantse Gemeente. Dat we elkaar
daarbij ook tot steun zijn, elkaar bemoedigen.
Ik wens u een mooi, gezegend, inspirerend nieuw jaar met
vele mooie ontmoetingen.
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Vieren
Met een variatie in liturgie proberen wij zoveel mogelijk
mensen tegemoet te komen. Dat betekent: de eerste zondag
van de maand een meer traditionele dienst in Benningbroek.
Aandacht voor de kinderen is er op de tweede en vierde
zondag in Wognum. Er is dan K!ND.
De derde zondag is er een muziekdienst in de kerk van
Sijbekarspel.
De vierde zondag zingt de4Cantorij.
Elke zondag is er kinderoppas.
Muziekdiensten in Sijbekarspel
Op de derde zondag van de maand is er een muziekdienst in
de kerk van Sijbekarspel. De dienst begint om 10.00 uur.
De kerk zal dan vol met muziek zijn. Over de invulling hiervan
kunt u meer lezen in Klankbord.
4Cantorij
Iedere vierde zondag van de maand zingt de 4Cantorij onder
leiding van Peter van Troost in de dienst, die daardoor een
bijzondere sfeer krijgt.
Op maandag van 19.30-20.30 uur in de kerk van Wognum
zingen onder leiding van Peter van Troost en een van onze
organisten. Zing je graag? Kom dan meedoen!
Kerkdiensten voor senioren
De laatste dinsdag van de maand om 19.00 uur is er een
kerkdienst in de kapel van Sweelinckhof. Daarna staan koffie
en thee klaar en is er gelegenheid tot gesprek. Iedereen is
welkom, ook degenen die niet in Sweelinckhof wonen.
Lectoren
De bijbellezingen worden verzorgd door de lectoren.
Eens in het half jaar is er een lectorentraining in de kerk van
Wognum.
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Taakgroep Vieringen
Wat zingen wij en wat zeggen wij in een dienst?
Hoe willen wij vieren?
Deze taakgroep - bestaande uit Peter van Ankeren,
Arjen de Boer, Arienne Brinkman, Renate Koren,
Jeroen Rijpkema, Koos Taanman - bereidt mede de diensten
voor.
Preekvoorbereiding
ds. Peter van Ankeren
Welke vragen roept de bijbeltekst van de komende zondag bij
ons op? Waar lopen we tegen aan? Wat vinden we mooi aan
de tekst? Voorbeelden van vragen die bij een preekvoorbereiding aan de orde komen.
Drie kwartier komen we bij elkaar aan het begin van de
avond. Op woensdag 21 februari bent u van harte
uitgenodigd om mee te doen, mee te denken in de pastorie
vanaf 19.00 uur. We kijken met elkaar naar de tekst van
zondag 25 februari.

Met het oog op Pasen
Taakgroep Vieringen
De week tussen Palmzondag en Pasen noemen we de Stille
Week. We herdenken en vieren het laatste avondmaal op
Witte Donderdag, het lijden en sterven van Jezus op Goede
Vrijdag en de overwinning op de dood op Stille Zaterdag.
De Koninklijke Zangvereniging Sappho uit Hoorn zal aan
de dienst op Goede Vrijdag medewerking verlenen met het
Stabat Mater van Josef Gabriel Rheinberger. Het
Stabat Mater kent vele uitvoeringen. Rheinberger
componeerde het tot een mooi en ingetogen koorwerk,
passend bij Goede Vrijdag. De Stille Week eindigt met de
Paaswake, met het Hoorns Byzantijns mannenkoor.
Meer informatie volgt in Klankbord van maart.
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Omzien naar elkaar
De pastorale taak van de predikant en de ouderlingen houdt
in: omzien naar mensen die zorg nodig hebben, geloofsvragen
hebben, zieken, ouderen.
Wij vragen gemeenteleden zo mogelijk zelf contact op te
nemen met de ouderling of predikant als bezoek gewenst is.
Wie net verhuisd is naar onze gemeente krijgt bezoek. De
bloemen van de zondag worden bezorgd bij iemand die iets te
vieren heeft of een steuntje in de rug kan gebruiken.
Plusmiddag
Twee keer per jaar wordt u van harte uitgenodigd voor een
gezellige middag in de kerk van Wognum.
De volgende Plusmiddag is op woensdag 11 april van 14.00
tot 17.00 uur. Van harte welkom. Aanmelden kan bij een van de
leden van taakgroep Diaconaat.
Ouderenbezoek
Vindt u het leuk om bezoek te krijgen en bent u ouder dan
75+? Namens de kerk hebben we een bezoekgroep. Het is
laagdrempelig, gewoon gezellig bij iemand op de koffie. Om zo
naar elkaar om te kijken op een prettige manier.
Meer informatie: Barbara Donker.
Geloven in Ontmoeting
Cobi Louissen
Gespreksgroep voor ouderen in verzorgingshuis Sweelinckhof,
Sweelinckhof 1, 1687 BV Wognum van 10.00 tot 11.30 uur.
Er zijn drie bijeenkomsten met het thema ‘Hobby’.
Is je hobby gewoon een hobby? Of komt er passie bij of is uit
passie je hobby geboren? Hebt/had u ook een hobby en hebt
U daar plezier aan (beleefd)? Die vragen willen we stellen.
*Op vrijdag 2 februari zal Koen Scholten ons vertellen over
zijn hobby houtsnijden en houtbewerken.
*Op vrijdag 2 maart vertelt er iemand over schilderen.
*Voor vrijdag 6 april zijn we nog op zoek naar iemand.
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Houd hiervoor Klankbord, Facebook, de website in de gaten.
We beginnen met koffie. U bent van harte uitgenodigd om
mee te doen.
Omzien naar elkaar.
Zoals u weet is de gemeente in wijken verdeeld, iedere
ouderling heeft een vaste wijk. Wij proberen zoveel mogelijk
gemeenteleden te bezoeken, zeker wanneer men hierom
vraagt. Wij hebben gemerkt, dat het soms moeilijk is om in
contact te komen met u als gemeentelid. Maar gesprekken
zijn gewone gesprekken. Wij willen weten wie onze
gemeenteleden zijn en of wij wellicht iets voor hen kunnen
betekenen. Misschien kunt u wel iets voor ons betekenen.
Mocht U behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u
contact opnemen met een ouderling. De ouderling heeft tijd
en aandacht voor u, dus schroom niet.
Running dinner
Gemma Wagenaar [571072 - famwagenaar1995@gmail.com
Schuif ook aan op zaterdag 10 maart om 18.00 uur.
Wij hopen u als gast of eetadres te verwelkomen!
Hoe werkt een running dinner? U eet telkens met andere
mensen op een ander adres. Zo ontstaan er mooie
gesprekken met elkaar. De afsluitende koffie/thee drinken wij
gezamenlijk in de kerk van Wognum. Kosten € 10,00,
kinderen € 7,50.
Opgave voor 5 maart.
Taakgroep Communicatie
Facebookpagina Vierkant Samen,website, Klankbord
Graag zien wij dat deze media vol met nieuws uit onze
gemeente staan.
Heeft u nieuws, actualiteiten over onze gemeente, die u graag
deelt met anderen? Laat dit dan hierop plaatsen.
Er staan vaak foto’s van gemeenteleden en bezoekers van
onze diensten en activiteiten op deze media. Wij gaan ervan
uit dat u akkoord gaat met de mogelijkheid dat uw foto
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verschijnt. Heeft u bezwaar dat u zichtbaar in beeld komt,
meld dit dan aan die personen die foto’s aan het maken zijn.
Jaardoel 2018: Stichting Leergeld West-Friesland
Alex Kooi [0229-219109 – [06-22809135
alex.kooi@kpnmail.nl
Deze stichting wil kinderen van 4 tot 18 jaar uit ‘armoede’gezinnen helpen door bijvoorbeeld een fiets aan te schaffen,
een lidmaatschap voor een sportvereniging of culturele
activiteit of zwemlessen voor diploma A/B of (huur van) een
muziekinstrument te betalen. Vaak lijken deze gezinnen
onbereikbaar voor overheidsinstanties. Daar waar de overheid
kan helpen, wordt door deze stichting doorverwezen.
Het Jaardoel voor 2018 is: zoveel mogelijk computers sparen.
Een nieuwe, door een bedrijf uit de buurt zwaar gesponsorde,
computer kost € 200,-. Onze kerk stelt zich garant voor
€ 1.500,- , dat is 7½ computer. Daarmee kunnen 7 kinderen
worden geholpen aan een computer voor op school. Nu willen
we ruim boven ons streefbedrag uit komen. Doet u/doe jij
mee? Bijvoorbeeld op
*dinsdag 6 maart Filmavond, vertrek vanuit Wognum
*dinsdag 27 maart 18.00 uur Sobere maaltijd in Wognum
*dinsdag 8 mei 19.00 uur Wandelen vanuit Wognum
*zondag 26 augustus 11.30 uur Fietsen vanuit Wognum
*woensdag 12 september 19.00 uur Wandelen vanuit
Benningbroek
*Woensdag 3 oktober Filmavond, vertrek vanuit Wognum
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Leren
Wij bieden verschillende activiteiten aan waarbij ontmoeting
en leren centraal staan. Alle avonden en groepen staan ook
open voor niet-gemeenteleden.
De kerk biedt deze avonden aan en vraagt hiervoor geen
geldelijke bijdrage. Heeft u belangstelling dan bent u altijd
welkom.
De Verwondering
ds. Peter van Ankeren
Ik ben er in het najaar al even mee begonnen.
Naar aanleiding van het televisieprogramma De Verwondering
met elkaar in gesprek gaan in de pastorie. Ik wil daar graag
een vervolg aan geven.
Wat is de bedoeling van zo’n gesprek? We kijken eerst naar
een aflevering van De Verwondering (KRO-NCRV). Dan gaan
we, aan de hand van een aantal vragen, in gesprek met
elkaar. Het is niet de bedoeling dat we dan het hele
programma nabespreken.
We willen bij elkaar komen op donderdag 22 maart in de
pastorie. U bent van harte welkom.
Geeft u zich voor 17 maart bij mij op, zodat ik weet op
hoeveel mensen ik kan rekenen?
Jonge gezinnen en geloof
ds. Peter van Ankeren
Hoe geef je geloof door aan je kinderen? Welke kinderbijbel
gebruik je? Hoe ga je om met bijbelverhalen waarin geweld
wordt gebruikt?
Het Avondmaal in onze gemeente staat open voor iedereen,
van ouder tot jonger. Maar wat vieren we eigenlijk. Hoe leg je
dat aan je kinderen uit.
Een aantal voorbeelden van vragen, waarover we willen
nadenken. In het voorjaar, de datum krijgt u nog, willen we

11

bij elkaar komen om hier met elkaar over te praten.
Van harte welkom.
Hyperion
Ina Broekhuizen
Het doel van de stichting Hyperion is het organiseren van
activiteiten op het gebied van cultuur, levensbeschouwing en
samenleving.
Thuisbasis is Het Witte Kerkje, Kerkelaan 10, Benningbroek.
De avonden beginnen om 20.00 uur, zijn om 22.00 uur
afgelopen. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt
op prijs gesteld.
Informatie: www.stichtinghyperion.nl
Contact: stichtinghyperion@gmail.com
Programma
*Woensdag 21 februari: Van ver gekomen
Kijken door ogen uit andere culturen. Een interactieve avond
over ‘onze’ cultuur gezien door Nederlanders en vooral door
degenen die van ver komen. Met o.a. Sandra Estrada uit ZuidAmerika.
*Dinsdag 20 maart: Wat muziek met je kan doen
Met pianiste Annemieke Zuurbier uit Midwoud.
Yannick Zuurbier legt uit hoe hij muziek maakt met behulp
van de computer. Hij speelt ook trompet.
Saxofoniste Ria Ursem-de Haan uit Wognum vertelt over de
grote rol van muziek in haar leven.
*Woensdag 18 april: Vormgeven aan bezinning:
traditie en toekomst
Marcel Elsenaar - inspirator/rituelenmaker, Peter van Ankeren
- predikant van de Protestantse Gemeente Het Vierkant
(Wognum-Benningbroek-Sijbekarspel-Nibbixwoud).
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Kracht van bijbelse vrouwen
Ina Broekhuizen-Slot
‘De kracht van vrouwen in de Bijbel’ is het thema van de
avond die de Oecumenische Werkgroep Wognum ter
gelegenheid van Wereldvrouwendag (8 maart) organiseert op
woensdag 7 maart. De bijeenkomst met verhalen, liederen
en gesprek vindt plaats in de zaal van de protestantse kerk in
Wognum, aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom.
Na een inspirerende inleiding en zang is het woord aan
theologe Gonnie Lohman. Zij was pastoraal werker in de
Kersenboogerd, in het Vrije Universiteits-ziekenhuis en in het
Medisch Centrum Alkmaar. Gonnie vertelt over enkele
krachtige vrouwen in de bijbel. Wat kunnen vrouwen in de
bijbel betekenen voor vrouwen van nu? Vervolgens is er
gelegenheid tot gesprek. En aan het eind klinken er liederen.
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Dienen
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 het recht van de zwakste.
Telkens weer klinkt de oproep oms amen te werken aan een
rechtvaardige samenleving.
K!ND
Naomi Rijpkema, taakgroep Jeugd - naomi.r87@hotmail.nl
Op elke tweede en vierde zondag van de maand hebben wij
K!ND in de kerk van Wognum.
We zijn dan eerst even bij de mensen in de kerk en daarna in
de ‘Herberg’ om naar ons eigen verhaal te luisteren en
daarover te praten. Daarna knutselen we of spelen een spel
dat met het verhaal te maken heeft.
Als de dienst is afgelopen vertellen we aan de mensen in de
kerk wat we hebben gehoord en gemaakt.
De data voor K!ND zijn: 11, 25 februari; 11, 25 maart;
8, 22 april; 13, 27 mei; 10, 24 juni.
Wil je graag of de hoogte blijven van wat we doen, of wat we
de volgende keer doen? Wil je ook de mail met informatie en
uitnodiging ontvangen of zijn jouw gegevens niet bekend bij
ons? Mail dan met Naomi Rijpkema.
De leiding: Renate, Rieneke, Miranda, Inge, Naomi.
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Oppasdienst
Ieder zondag in onze kerken, in onze diensten is er oppas
voor de kleinste kerkbezoekers 0-4 jaar.
Ook de oudere kinderen zijn welkom bij de oppasdienst in de
kerkdiensten zonder K!ND.
Vind je oppassen leuk? Wil je wel eens helpen? Meld je aan bij
Arie Dubbeldam [572122 .
Amnesty International
Mocht u brieven willen schrijven en mailen voor Amnesty
International dan kunt u zich richten tot Anneke van Eck.
Van harte aanbevolen! Informatie: avaneck46@hetnet.nl
Vacatures
Wij zijn op zoek voor diverse taakgroepen naar enthousiaste
vrijwilligers die graag iets voor onze gemeente willen
betekenen. Mogen wij op uw hulp rekenen?
Taakgroep Financiën & Beheer zoekt een tweede
leden-administrateur.
Informatie bij Peter van der Molen [573057
Klusteam
Peter van der Molen - vandermolen.peter@gmail.com
Het klusteam doet, zoals de naam al zegt, klusjes aan de
eigendommen van de gemeente.
Dat zijn drie kerken, een pastorie, een kosterwoning en een
aantal landerijen.
Aan de landerijen is niet veel te doen want die worden
verhuurd, wel is aan de gebouwen regelmatig wat te doen.
Als voorbeeld de kerk van Benningbroek. Die is van buiten en
van binnen door vrijwilligers van het klusteam geschilderd.
Ook aan de pastorie is het nodige werk verricht:
respectievelijk het terras, het tuinhuis en de afscheiding
tussen keuken en kamer is door het klusteam geëgaliseerd,
geschilderd en gemonteerd. Aan de kerk van Wognum is
tijdens de renovatie door inzet van het klusteam behoorlijk
wat bespaard. Ook voor eenvoudige klusjes, zoals het
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versieren van de kerken met kerst, is de inzet van klussers
onmisbaar.
Help de koster…
Vind je dat je niet zo goed met je handen bent? Je kunt je ook
opgeven om op afroep de kosters bij te staan bij een trouw- of
rouwdienst waarin veel mensen worden verwacht.
Dus klussen in de kerk heeft een ruime betekenis.
Er is werk zat. Alle hulp is welkom.
Ondersteuning statushouders
Gemma Wagenaar
Sinds december wonen er statushouders in Wognum.
Een statushouder is iemand die de landelijke asielprocedure
doorlopen heeft en een verblijfsvergunning voor 5 jaar
gekregen heeft.
Enkele gemeenteleden ondersteunen deze mensen met een
gesprek, het invullen van papieren, met vervoer, een klusje
enzovoorts. Lijkt het u leuk om te helpen? Neem contact op
met Nellie Entius - scriba@protgemwognumbsn.nl. Zij is
vanuit de kerk nauw betrokken bij deze groep.
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Namen en adressen
De kerkenraad werkt met taakgroepen. Dat betekent dat de
kerkenraad uit ambtsdragers bestaat en de taakgroepen uit
een mix van ambtsdragers en vrijwilligers. Het voordeel is dat
je daarmee als vrijwilliger niet voor vier jaar verbonden bent
(zoals een ambtsdrager).
Kerkenraad
Predikant: ds. Peter van Ankeren, Hanebalk 1, 1687TJ Wognum
[0229-506874 - dspeter1963@gmail.com
Voorzitter: Rens Opbroek, Oosterstraat 7, 1654JJ Benningbroek
[591502 - opbroekbadoux@ziggo.nl
Scriba: Nellie Entius, Het Bon 40, 1687 TB Wognum
[755030 - scriba@protgemwognumbsn.nl
Wilt u de kerkenraad mailen? Stuur een mail naar de scriba, dan
wordt uw post behandeld in de kleine kerkenraad.
Taakgroepen
*Pastoraat:
Barbara Donker [571335, Cobi Louissen [572642
Tiny Vlaar [599144, Gemma Wagenaar [571072
Bernice Zuidhof [572331
*Diaconaat:
Voorzitter: Alex Kooi [219109; Jeanne Janssen [06-50251558
Ton Novotný [757822
Penningmeester: Rens Opbroek [591502
Vrijwilligers: Thea Borger [572511, Henny Dubbeldam [572122
Anneke van Eck [571797
* Financiën en Beheer:
Voorzitter: Jan Hania [572467; Greet Drijver [591638
Penningmeester, Ledenadministratie: leden@protgemwognumbsn.nl
Peter van der Molen, Postbus 24, 1687ZG Wognum [573057
Adviseurs: Rogier Smit [578787
Boekhouder: Herman Borger [572511
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Bankrekening
*NL09 RABO 0 371606020 en NL86 RABO 0 362050910
t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN
*NL19 RBRB 0 825020387
t.n.v. Diaconie PKN-Gemeente Wognum/BSN
Kerken en kosters
*Raadhuisstraat 15, 1687AH Wognum [574162
Hannelore Lamers [578676 - 06-10631589
*Kerkelaan 10, 1654JP Benningbroek
Cees, Annie Wijtman [591371
*Westerstraat 42, 1655LB Sijbekarspel
Sam Vlaar [590555
Vervoer naar de kerk: Coördinatie: Arie Dubbeldam [572122
Kinderoppasdienst: Coördinatie: Arie Dubbeldam [572122
Greet Drijver, Henny Dubbeldam, Hilly Kool, Johanna van der Molen
Steven Wagenaar
K!ND: Coördinatie: Naomi Rijpkema [06-14666143
Rieneke de Boer, Miranda Geschiere, Renate Koren
Organisten Kerken:
Arjen de Boer [757178 - adeb74@hotmail.com
Bas Rijkeboer [072-8883039 - basrijkeboer@quicknet.nl

Jeroen Rijpkema [06-42140522 - johannes_strumpfler1777@hotmail.com

Pianist Sweelinckhof:
Bertine Hessels [785074 - bertinemarskamp2@hotmail.com

Lectoren: Planning: Barbara Donker [571335
Pieter Gorter, Gert Oerlemans, Koos Taanman, Bernice Zuidhof
Taakgroep Vieringen: Coördinatie: Peter van Ankeren
Arjen de Boer, Arienne Brinkman, Renate Koren, Jeroen Rijpkema,
Koos Taanman
4Cantorij: Leiding: Peter van Troost
Peter van der Molen
Taakgroep Jeugd
Gemma Wagenaar [571072
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Taakgroep Communicatie
Gemma Wagenaar [571072 - famwagenaar1995@gmail.com
Amnesty International: Anneke van Eck [571797
Bezoekgroepen: Coördinatie: Barbara Donker [571335
Gesprekskring Geloven in ontmoeting
Cobi Louissen [572642
Leeskring Mystiek
Henri Frölich [06-24841692
Oecumenische werkgroep
*Wognum: Bernice Zuidhof [572331
*Midden-West-Friesland: Tiny Vlaar [599144
Nederlands BijbelGenootschap
Arie Dubbeldam [572122
Websites
*Protestantse Gemeente Het Vierkant: www.protgemwognumbsn.nl
webmaster@protgemwognumbsn.nl
*Vierkant Samen: www.facebook.com/vierkantsamen
Renate Boden, Ank Kooi - vierkantsamen@hotmail.nl
Klankbord
Redactie - klankbord@protgemwognumbsn.nl
De redactie: Annebeth Kerkhoff, Ansje Schreuder, Koos Taanman
ziet uw artikel met betrekking tot de kerk in het algemeen en
Het Vierkant in het bijzonder graag tegemoet.
Klankbord 2018
Jaargang 31 Kopij tot
nummer
zaterdag

Verspreiding
week van

5 Voorjaar

10 maart

19 maart

6 Lente

28 april

7 mei

7 Zomer

30 juni

9 juli
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1 april Pasen
10 mei Hemelvaart
20 mei Pinksteren

De Protestantse gemeente ‘Het Vierkant’
wil een kerk zijn voor iedereen in het dorp.

Daarom stelt ze haar kerk aan de Raadhuisstraat in Wognum
beschikbaar voor diverse doeleinden, zoals
vergaderingen, workshops, tentoonstellingen, concerten.
Naast de kerkzaal beschikt de kerk over een ontvangst- of
vergaderruimte op de begane grond, een vergaderruimte op
de zolder, een mortuarium.
Natuurlijk kunt u voor trouwen en rouwen bij ons in de kerk
terecht met of zonder dienst.
Indien gewenst verzorgen wij condoleances en koffietafels.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met de koster
Hannelore Lamers [06-10631859 of maak een afspraak om
een kijkje in de kerk te nemen.
Graag tot ziens!
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