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Kerkenraad
Predikant: ds. Peter van Ankeren, Hanebalk 1, 1687TJ Wognum
229-506874 - dspeter1963@gmail.com
Voorzitter: Rens Opbroek, Oosterstraat 7, 1654JJ Benningbroek
[591502 - opbroekbadoux@ziggo.nl
Scriba: Nellie Entius, Het Bon 40, 1687TB Wognum
[755030 - scriba@protgemwognumbsn.nl
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 & Beheer:
Voorzitter: Jan Hania [572467; Greet Drijver [591638
Penningmeester, Ledenadministratie: leden@protgemwognumbsn.nl,
Peter van der Molen, Postbus 24, 1687ZG Wognum [573057
Adviseur: Rogier Smit [578787
Boekhouder: Herman Borger [572511
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 - 06-10631859
*Kerkelaan 10, 1654JP Benningbroek
Cees, Annie Wijtman [591371
*Westerstraat 42, 1655LB Sijbekarspel
Sam Vlaar [590555
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Kerkdiensten
Iedere zondag kinderoppas in de kerk
Bloemenzondag 13 mei 10.00 Wognum
K!ND
ds. Peter van Ankeren – Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Gemma Wagenaar - Lector: Barbara Donker

Pinksterpelgrimage 19.00
Thema: ‘Wie verre reizen doet... ’
Bij iedere viering doet een reiziger het verhaal over een bijzondere reis, welke indruk die maakte.
*maandag 14 mei RK Lambertus, De Weere
pastor Nico Knol
*dinsdag 15 mei RK Bonifatius, Spanbroek
Jack Schipper - Pelgrim: Jan Schoenmaker
*woensdag 16 mei PKN Het Vierkant, Sijbekarspel
ds. Peter van Ankeren - Organist: Bas Rijkeboer
Ouderling: Tiny Vlaar - Pelgrim: Rens Opbroek
*donderdag 17 mei RK Georgius, Spierdijk
pastor Anne-Marie van Straaten - Pelgrim: Els Verbruggen
*vrijdag 18 mei PKN Midden West-Friesland, Hoogwoud
Sylvia Neuféglise
*Pinksteren zondag 20 mei
10.00 RK Sint Jans Geboorte, Hoogwoud
ds. Desirée Woudt, pastor Jan Verbruggen
Pelgrim: Vronie Spil
zondag 27 mei 10.00 Wognum
K!ND
Ina Broekhuizen - Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Gemma Wagenaar - Lector: Koos Taanman
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dinsdag 29 mei 19.00 Sweelinckhof
4Cantorij met Peter van Troost
Peter van Ankeren - Pianist: Bas Rijkeboer
zondag 3 juni 10.00 Nibbixwoud: familie Schouten,
Dorpsstraat 1 Oecumenische velddienst - Thema: Verbinding
Gelegenheidskoor met Peter van Troost - Rita Vrieze, fluit
Cor Hoogland, Chris Mataheru, Ina Broekhuizen
Organist: Johan de Vries
Ouderling: Cobi Louissen - Lector: Bernice Zuidhof
zondag 10 juni 10.00 Wognum
K!ND; Afscheid organist Bas Rijkeboer
4Cantorij met Peter van Troost
ds. Peter van Ankeren - Organist: Bas Rijkeboer
Ouderling: Barbara Donker - Lector: Marjoke Berendsen
zondag 17 juni 10.00 Sijbekarspel
ds. Elsbeth Gruteke - Organist: Arjen de Boer
Ouderling, lector: Bernice Zuidhof
zondag 24 juni 10.00 Wognum Avondmaal
KIND; 4Cantorij met Peter van Troost
ds. Peter van Ankeren - Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Tiny Vlaar - Lector: Pieter Gorter
dinsdag 26 juni 19.00 Sweelinckhof
ds. Peter van Ankeren
zondag 1 juli 10.00 Benningbroek
ds. Peter van Ankeren
zondag 8 juli 10.00 Wognum
ds. Peter van Ankeren
zondag 15 juli 10.00 Sijbekarspel
ds. Peter van Ankeren
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Meditatie
ds. Peter van Ankeren

Handelingen 2: 1-11

Wij willen graag dingen begrijpen, tekenen verstaan, weten
wat ons te wachten staat. In de natuur komen gelukkig een
aantal geruststellende zekerheden voor: als de sneeuwklokjes
bloeien, weten we dat de lente er aankomt; als de pioenrozen
bloeien, komt de zomer er aan; als de bladeren aan bomen en
struiken verkleuren, komt de herfst er aan. We kennen de
betekenis van veel signalen die ons door de natuur worden
gegeven. En dat is wel zo geruststellend. Dat geeft houvast,
structuur.
Maar dat houvast, die structuur, de normale verwachting die
wij mensen hebben, wordt danig op de proef gesteld tijdens
Pinksteren, het feest dat wij zullen vieren. Wij horen de
leerlingen van Jezus, die bij elkaar in huis zitten. De luiken
zijn gesloten tegen de warmte, het is donker. Hun stemming
zal ook donker zijn geweest. De Heer is met Hemelvaart
teruggegaan naar de hemel, terug naar zijn oorsprong. En zij
zijn achter gebleven. Hopend, wakend, biddend. Onzeker over
wat er komen gaat.
En dan komt het geluid als van een hevige windvlaag.
Tongen als van vuur verspreiden zich over de leerlingen.
Vuur, als teken van de nieuwe, de vernieuwende kracht van
God, die aan hen wordt gegeven.
Dan kantelt het beeld 180 graden: geen somber gestemde
groep die bij elkaar zit in een donker huis. De luiken gaan
letterlijk en figuurlijk open. Ze gaan niet alleen van het donker
naar het licht. Ze verspreiden ook zelf licht. Ze vertellen aan
wie het maar wil over God. En iedereen kan hen verstaan.
Hier zit een prachtige boodschap in. De woorden van God, het
Evangelie, zijn voor iedereen bedoeld. Iedereen mag het
horen, iedereen mag het verstaan. Maar om dat te laten
gebeuren zijn wel verschillende talen nodig.
We spreken niet allemaal dezelfde taal. Onze taal - dat geldt
ook voor onze geloofstaal - kan verschillen. Maar dat is voor
Gods Geest geen probleem. De Geest weet altijd wel een taal
te vinden, die je verstaat. Ik vind dat een mooi beeld om te
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ver-talen naar de veelkleurigheid van onze kerk en onze
liederentraditie.
Een aantal jaar geleden hebben wij het nieuwe Liedboek in
gebruik genomen. Met 150 psalmen, liederen van Huub
Oosterhuis, liederen uit Johannes de Heer, liederen uit ons
vorige Liedboek, Engelse kerkliederen, liederen uit Taizé en
Iona, liederen uit de Evangelische Liedbundel, Opwekkingsliederen, nieuwe kerkliederen. Het zijn verschillende
kerkliederen, verschillende tradities en geloofstalen. Veel vertrouwde, maar ook veel nieuwe liederen. Ze hebben sowieso
één ding gemeen. Ze geven allemaal iets van ons geloof weer,
in verschillende talen, in verschillende woorden. Misschien wel
een mooi beeld om mee te nemen, ook als we wel eens een
lied zingen wat u/jou minder aanspreekt. Beschouw dat dan
als een andere taal, waardoor andere mensen het Evangelie
ook verstaan, zich aangeraakt voelen door de Geest van de
Levende.
De Geest wordt op Pinksterochtend aan de leerlingen van Jezus
gegeven. En die Geest is nog steeds in deze wereld, ook bij
ons rond Het Vierkant in 2018. Om mensen te bemoedigen,
kracht te geven, aan te vuren zich staande te houden in deze
wereld, te laten zien wat de verhalen van God voor ons
kunnen betekenen. Dat is een geschenk voor ons allemaal,
een geschenk dat met Pinksteren wordt gegeven. Laten we dan
het feest van de Geest vieren!
Tenslotte
Tijdens de afgelopen vrije week waren wij in NoordGroningen. Daar gingen wij op zondag naar de Protestantse
Kerk van Leens. Als slotlied zongen wij dat mooie lied 802
“Door de wereld gaat een woord”. In het Liedboek staat na
dit lied een mooie zegen, die u op blz. 1317 van het Liedboek
kunt lezen. Het laatste gedeelte gaat als volgt:
Bij het einde, nieuw begin,
De armen van God om ons te ontvangen,
Thuis te brengen.

Dat u een gezegend mens mag zijn.
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Bij de diensten
ds. Peter van Ankeren
Bloemenzondag
Gemma Wagenaar
Zondag 13 mei wil de taakgroep Jeugd in samenwerking met
de taakgroep Diaconaat Bloemenzondag organiseren in de
kerk van Wognum.
Wij roepen de gemeenteleden op om bloemen mee te nemen
naar de kerkdienst: Bloemen houden van mensen, neem ze
deze zondag mee naar de kerk. We hopen op een zee van
bloemen.
Tijdens de dienst, bij de kindernevendienst, zullen de kinderen, leiding K!ND en leden van de taakgroep Diaconaat boeketjes maken van de ingezamelde bloemen. Deze worden na
de dienst gebracht naar gemeenteleden in Sweelinckhof en
Leekerweide en naar gemeenteleden die een bloemetje kunnen gebruiken.
Wellicht wilt u daarna ook een boeketje bezorgen bij een gemeentelid in een van de genoemde zorginstellingen of er buiten! Meld u zich dan bij een van de taakgroepleden.

Pinksterpelgrimage
Werkgroep Pinksterpelgrimage
Thema: ‘Wie verre reizen doet... ’
Het reizen is een belangrijk onderdeel van ons leven geworden. Velen reizen dagelijks grote afstanden naar hun werk.
Vakantiebestemmingen reiken zo langzamerhand over de hele
wereld. Reizen is veelal gewoon geworden.
Toch worden er ook bijzondere reizen gemaakt: een voettocht, een lange fietstocht, een pelgrimsreis … Deze reizen
zijn bijzonder, omdat ze ook dikwijls een reis naar binnen zijn.
Ze doen iets met ons.
Bij iedere viering vertelt een reiziger het verhaal over een bijzondere reis, welke indruk die maakte. Bij deze reis worden
we vergezeld door het beeld van Sint Christoffel.
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De vieringen zijn om 19.00 uur.
De slotviering is op Eerste Pinksterdag om 10.00 uur.
De reizigers en hun verhalen:
Jan Schoenmaker, gepensioneerd straatagent in Utrecht, rond
getrokken door “donker” Utrecht;
Rens Opbroek reisde naar winters Finland boven de poolcirkel;
Els Verbruggen ontmoette een granny in Moldavië;
Sylvia Neuféglise reisde door de Baltische staten: wat heeft
dat te maken met Rembrandts schilderij ‘De Verloren Zoon’;
Vronie Spil liep de 88 tempelroute in Japan: Zenmeester Kobo
Daishi heeft de 1400 km lange route als eerste afgelegd om
verlicht te worden.
De pelgrimage trekt langs deze kerken:
*maandag 14 mei RK Lambertus, De Weere
pastor Nico Knol
*dinsdag 15 mei RK Bonifatius, Spanbroek
Jack Schipper - Pelgrim: Jan Schoenmaker
*woensdag 16 mei PKN Het Vierkant, Sijbekarspel
ds. Peter van Ankeren - Pelgrim: Rens Opbroek
*donderdag 17 mei RK Georgius, Spierdijk
pastor Anne-Marie van Straaten - Pelgrim: Els Verbruggen
*vrijdag 18 mei PKN Midden West-Friesland, Hoogwoud
Sylvia Neuféglise
*Pinksteren zondag 20 mei
RK Sint Jans Geboorte, Hoogwoud
ds. Desirée Woudt, pastor Jan Verbruggen
Pelgrim: Vronie Spil
U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren.
Preekvoorbereiding
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. Op donderdag 24 mei bent u
van harte uitgenodigd om mee te doen, mee te denken in de
pastorie vanaf 19.00 uur (tot 19.40 uur). We kijken dan met
elkaar naar de tekst van zondag 27 mei.
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Verbinding bij velddienst
Ina Broekhuizen
Op zondag 3 juni wordt de velddienst gehouden in de open
lucht als het weer een beetje meezit bij familie Schouten,
Dorpsstraat 1 in Nibbixwoud.
Deze oecumenische dienst is een initiatief van de Cuneraparochie, de protestantse gemeenten Thomas en Het Vierkant.
Voorgangers: Cor Hoogland, Chris Mataheru, Ina Broekhuizen.
Muziek: het Gelegenheidskoor met Peter van Troost,
Johan de Vries (orgel), Rita Vrieze (fluit).
Thema: Verbinding. Genesis 9:8-17, Mattheüs 28:16-20.
Verbinding is te zien in de regenboog. Onder die boog de verbinding van mensen aan elkaar.
In het evangelie horen we over de verbinding van Israël en de
volkeren, samen onder de ene boog van Gods trouw.
De dienst is om 10.00 uur, daarna is er koffie en thee.
Van harte welkom allemaal!
Zondag 10 juni Afscheid organist Bas Rijkeboer
Op deze zondag nemen we afscheid van een van onze vaste
organisten. Deze dienst, waarvoor hij de liederen zelf heeft
uitgekozen, zal muzikaal omlijst worden door de 4Cantorij met
Peter van Troost. We zijn Bas dankbaar voor de vele jaren dat
hij, ons muzikaal heeft begeleid. In de dienst staan we daar
verder bij stil.
Zondag 24 juni Avondmaal
Op deze zondag vieren wij de Maaltijd van de Heer, het
Avondmaal, in een dienst waaraan de 4Cantorij met Peter van
Troost medewerking verleent.
Terugblik op de dienst
Op zondag 24 juni - het duurt nog even, maar voordat je het
weet is het zover – wil ik met degenen die dat willen, in een
half uurtje, terugblikken op de dienst van deze zondag.
Wat nemen we mee, wat sprak u aan, waar had u moeite
mee, wat vond ik mooi, wat heb ik gemist? Doet u mee?
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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, daarna in
de ‘Herberg’ om naar ons eigen verhaal te luisteren, 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: 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.

Bezoek vanuit de Hiëronymusschool
Peter van Ankeren
Op de Hiëronymusschool werd een project gedaan over
Wognum. "Omdat de hervormde kerk het oudste gebouw is,
leek het ons leuk om deze kerk te bekijken", zo schreef een
van de juffen van deze school in een mail aan onze koster
Hannelore. Op 18 april was het zover. Drie groepen 4 kwamen
om de beurt naar onze kerk in Wognum. Om 9.00 uur stond
groep 4a bij de ingang van de kerk te trappelen voor een
bezoek, om 10.00 uur was het de beurt aan groep 4c en om
11.00 uur tenslotte kwam groep 4b.
Hannelore en ik hadden een programmaatje gemaakt.
Hannelore zou een spannende speurtocht rond de kerk
(binnen en buiten) maken met een aantal vragen. Ik zou wat
vertellen over de bijbel, over mijn kleding (toga) die ik op
zondag aan heb als ik in de dienst voorga. Tijdens elk bezoek
splitsten we de groep in twee, de ene groep ging met de
koster mee op speurtocht, de andere helft ging met mij mee.
Halverwege wisselden we dan, zodat iedereen zowel de
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speurtocht bij Hannelore deed als het korte programma
binnen bij mij. Aan het eind van elk bezoek stond er drinken
met iets lekkers klaar, verzorgd door Hannelore. Het werden
leuke, ontspannende, inspirerende bezoeken, niet alleen voor
de kinderen, ook voor onszelf. Van een dominee hadden de
meesten nog nooit gehoord, wel van een pastoor. Ik vertelde
dan dat ik eigenlijk een soort pastoor ben, maar dan binnen
de protestantse kerk. Ze mochten ook even voelen hoe zwaar
de Statenbijbel weegt, die ook in onze kerk ligt. Dat we daar
tegenwoordig niet meer uit lezen, maar uit een vertaling die
gemakkelijker is om te lezen en te begrijpen.
Het was mooi om te doen, iets te laten zien van onze kerk,
iets te vertellen over wat er gebeurt in onze kerk, over onze
traditie. Voor terugkeer naar school, gingen we allemaal even
op de foto. U vindt op blz. 14 de foto’s van de groepen.
Met de leiding van de groepen hebben we afgesproken deze
alleen in Klankbord te zetten, niet op Facebook en de website.

Vanuit de kerkenraad
Rens Opbroek
*De Historische Stichting De Cromme Leeck heeft koster
Hannelore, Mirjam en ons bedacht met een fraaie oorkonde.
Als dank voor ieders inzet om bij de bouw van de kosterswoning en bij het groot onderhoud aan de kerk in Wognum op
harmonieuze wijze aan te sluiten bij de bestaande, eeuwenoude bebouwing van de Raadhuisstraat. Veel dank daarvoor!
*Binnenkort behandelt de kerkenraad de jaarrekeningen 2017
van de taakgroepen Financiën & Beheer en Diaconaat.
Tevens zullen de werkplannen van de taakgroepen, inclusief
begroting voor het jaar 2018-2019, worden ingediend.
*Na het gesprek met de Protestantse Gemeente Medemblik
wil men met een viertal gemeenten, waaronder Het Vierkant,
verder praten over mogelijke vormen van samenwerking.
Omdat dit een beleidspunt is, willen wij dat eerst in een grote
kerkenraadsvergadering bespreken. Het is misschien beter om
te wachten totdat de Ringen zijn gevormd (overleg- en
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samenwerkingsverbanden tussen een aantal naburige gemeenten, zoals besloten in de Kerk2025-voorstellen).
*Onze kerkenraad stuurde een afvaardiging naar de laatste
bijeenkomst van de huidige classis Hoorn-Enkhuizen. Er worden 11 regionale classes gevormd, waarvan wij uiteraard ook
deel uitmaken. Nadere berichten volgen. In deze slotvergadering werd stilgestaan bij de Kerk2025-veranderingen, zoals
het kostenaspect. De toekomst van het Eikstraatfonds is besproken en de bestemming van het huidige saldo.
*Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dezelfde privacy-wetgeving
geldt in de hele Europese Unie. De AVG zorgt o.m. voor:
versterking, uitbreiding van privacy-rechten; meer verantwoordelijkheden voor organisaties; dezelfde bevoegdheden
voor alle Europese privacy-toezichthouders. In dit kader is
gesproken over het publiceren van foto’s die in de kerken worden genomen en van andere, persoonsgebonden gegevens.
Daar zal voortaan strikter mee moeten worden omgegaan.
De discussie hierover is nog niet gereed, krijgt een vervolg.

Taakgroep Diaconaat
Alex Kooi [0229-219109 – [06-22809135
diaconaat@protgemwognumbsn.nl
Op het moment van schrijven is de stand van ons jaardoel
voor Stichting Leergeld West-Friesland al € 488,-. We zitten
op een derde van het toegezegde bedrag. Dat zijn 2½ computers! We willen graag naar minimaal 8, dus we gaan verder
met verschillende activiteiten.
Dinsdag 8 mei wandelen we vanaf 19.15 uur bij de kerk van
Wognum. Deelname kost € 6,-. Dit bedrag gaat geheel naar
het jaardoel. Opgeven kan bij Alex Kooi of op de intekenlijst in
de kerk.
U kunt onze activiteiten ook zien op de website van onze kerk!
Zondag 13 mei is het Moederdag. Vanaf dit jaar ook Bloemenzondag in onze kerk. Wij vragen u bloemen mee te nemen naar de kerk. Die worden door de kinderen tijdens de
dienst gebost of bij elkaar gevoegd en na de dienst naar
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mensen uit onze gemeente gebracht. Dat is mooi: wij groeten
onze gemeenteleden met een vrolijke bos door vrolijke jongeren gebracht!
Onze taakgroep heeft een eigen mail-adres. Gebruik:
diaconaat@protgemwognumbsn.nl.
De werkgroep die de kerstmarkt in december heeft georganiseerd heeft toegezegd weer mee te doen! Hoe mooi is dat!
De Plusmiddag van 11 april was gezellig en goedbezocht.
Bas Rijkeboer leidde ons door orgelland, weliswaar in grote
stappen, want er is zoveel over te vertellen. Verrassend en interessant! Dank je Bas!
De Voedselbank mocht drie grote dozen met goederen van
onze gemeente onder grote dank ontvangen.
De komende maanden hopen we met u nog naar de film te
gaan, te fietsen en nog een keer te wandelen. Natuurlijk zullen we u op de hoogte houden van de activiteiten van taakgroep Diaconaat.
Kijken, wandelen, fietsen
*dinsdag 8 mei 19.15 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

____________________________________________
Als geest en hand niet samengaan,
ontstaat er geen kunst.

Leonardo da Vinci
Italiaans schilder, ingenieur en musicus 1452-1519
____________________________________________
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Terugblik Running dinner 10 maart vanuit de pastorie.

Hiëronymusschool
Het was mooi om te doen, iets
te laten zien van onze kerk aan
kinderen van de Hiëronymusschool, iets te vertellen over
wat er gebeurt in onze kerk,
over onze traditie.
Voor terugkeer naar school
gingen we even op de foto.
blz. 10
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Ons Avondmaalszilver
Rens Opbroek

In onze gemeente Het
Vierkant vieren wij een
aantal malen per jaar
Avondmaal.
Daarbij gebruiken we prachtige zilveren schalen, bekers,
een schenkkan.
Bij het schoonmaken ontdekte ik kortgeleden een inscriptie die aan de onderzijde
in de vierkante schaal is gegraveerd.
Ik wil u dat niet onthouden:

Dit Avondmaalzilver bestaande uit één zilveren vierkante
Schotel, twee kleine ronde Schotels, één Wijnkan, twee
Bekers en twee Offerkistjes, is in het Jaar 1859 uit de Kerkefondsen der Hervormde Gemeente van Wognum en
Wadway vervaardigd en voor het eerst gebruikt op de
17den Julij 1859
S.van Osenbruggen & Zn
Ons Avondmaalsstel is dus al 159 jaar oud! Naast de bovengenoemde oudste kern hebben we hedendaagse schalen en bekers in gebruik. Verdwenen zijn helaas de offerkistjes met gleuf, waarin men bijdragen kon doen aan onderhoud of restauratie van de kerk of het orgelfonds.
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Taakgroep Pastoraat
Lief en leed
ds. Peter van Ankeren
In de afgelopen weken gingen de bloemen uit de kerk naar:
mevrouw Schreuder-Licht, de heer en mevrouw Rijpkema, de
heer en mevrouw Bontekoning-Vlaar, de heer en mevrouw
Saal, de heer en mevrouw Feller.
Wij wensen hen die door een moeilijke periode in hun leven
gaan, veel kracht, sterkte en Gods nabijheid toe.
Als u behoefte heeft aan een bezoek of gesprek, dan kunt u
contact met een van ons opnemen.
Running-dinner
Gemma Wagenaar - famwagenaar1995@gmail.com - [571072
Vrijdag 1 juni organiseren wij een running-dinner.
Deze vorm van elkaar ontmoeten levert interessante, vaak
bijzondere gesprekken op. Er heeft zich al een aantal mensen
aangemeld als eetlocatie en als gast. Schuift u ook aan?
Wij starten om 18.00 uur met het voorgerecht op de eerste
locatie. U eet respectievelijk voorgerecht, hoofdgerecht, dessert op een andere locatie met een andere groep mensen.
De afsluitende koffie of thee is in de PKN-kerk van Wognum.
De kosten bedragen € 10,--, kinderen betalen € 7,50.
Geeft u zich bij mij op. Aanmelden kan tot 27 mei.
Activiteiten
Cobi Louissen
Vrijdag 6 april was onze laatste gespreksochtend van het seizoen. Er kwam niemand iets vertellen, maar we mochten zelf
vertellen. Aan de hand van een aantal vragen die ds. Peter
had meegenomen, kwamen er leuke gesprekken op gang.
We gaan in het najaar verder. We hopen dan ook in de
Jan Bootszaal terecht te kunnen. We laten u weten of deze
gespreksochtenden op een andere dag gehouden kunnen worden, omdat vrijdag eigenlijk de vrije dag van onze dominee is.
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Wegens het enorme succes van de vorige jaren willen wij ook
deze zomer een aantal activiteiten organiseren.
Als eerste willen wij op 12 juli naar fruitbedrijf “Het Keetje”
en op 22 augustus naar het Agrarisch Museum in MiddenBeemster. Als afsluiter de inmiddels traditioneel geworden
barbecue op 31 augustus. De data staan nog niet helemaal
vast. In het volgende nummer komt er meer informatie.
Let ook op mededelingen in liturgie en dorpskranten.
De Verwondering
ds. Peter van Ankeren
Inmiddels is er twee keer een gespreksavond geweest.
We kijken naar een aflevering van het televisie-programma.
Dan gaan we aan de hand van een aantal vragen in gesprek
met elkaar. Het is niet de bedoeling dat we het hele
programma nabespreken. We willen bij elkaar komen op
donderdag 31 mei in de pastorie.
U bent van harte welkom, ook/juist als u de eerste keren niet
bent geweest. Geeft u zich van tevoren (voor zondag 28
mei) bij mij op, zodat ik weet op hoeveel mensen ik kan
rekenen?
Omzien naar elkaar
Wij hebben gemerkt dat het soms moeilijk is om in contact te
komen met u als gemeentelid. Misschien is er nog een
weerstand van vroeger: de ouderling op bezoek... Wij willen
weten wie onze gemeenteleden zijn, of wij wellicht iets voor
hen kunnen betekenen. Misschien kunt u wel iets voor ons
betekenen. U kunt ons altijd benaderen als u een gesprek of
een bezoekje wilt. Schroom niet.
Als u weet van mensen die ziek zijn, geef het ons door.
Wij proberen zo veel mogelijk informatie te krijgen, maar wij
horen en weten ook niet alles.
Onze telefoonnummers vindt u voorin Klankbord.
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Effies klesse
© Ina Broekhuizen-Slot
In de Sweelinckhofdienst van april las ik dit gedichtje voor.
Het leek me aardig om het ook in Klankbord te plaatsen.

Douwtje
Kloin moidje op een skommel
je bientjes in de lucht
je zwiere en je zwaaie
je hewwe bar veul klucht.
De skommel gaat al leiger
op slot den hangt ie stil
je roepe luid en dwingend
of ik je douwe wil.
‘k Denk: met die skommel is ‘t
as in ’t echte leven,
soms hè-je d’r ientje nôdig
om je een douw te geven.
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€olle€tes
Rens Opbroek - Diaconie
&
Peter van der Molen - Kerk
maart
4 58,90 Dorcas
48,30
11 48,45 Voedselbank
32,20
18 55,30 Stichting Edukans
41.55
25 67,30 Inloophuis Pisa
49,30
31
Stichting Leergeld West-Friesland:
135,00
171,05 *Sweelinckhof
136,35 *Wognum
april
1 76,10 Hospice Dignitas
63,85
8 38,40 Nieuw Roosevelthuis
26,15
15 44,90
Rudolphstichting
30,90
22 46,00
Lilianefonds
41,90
29 35,80
Vluchtelingen
mei
6
Zonnebloem afdeling Nibbixwoud
13
Stichting Vrienden van Leekerweide
20
Jongeren-Organisatie PKN
27
Stichting Babungo
juni
3
10
Eigen diaconie
17
Stichting Leergeld West-Friesland
24
Wilde Ganzen
juli
1
Stichting Sensoor
8
Inloophuis Pisa
Militaire Bond Pro Rege, stichting Protestants
15
Interkerkelijk Thuisfront>‘Hulp voor Helden’

22
29
augustus
5
12
19
26

Eigen diaconie
Stichting. Dufashanye

Stichting Exodus
Jongeren-Organisatie PKN
Dorcas
Unicef
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Taakgroep Financiën & Beheer
Jan Hania
Orgel Benningbroek gereed
Op 20 april is het orgel in de kerk van Benningbroek opgeleverd. Onze adviseur heeft het orgel goedgekeurd. Bij de oplevering werd er een test met het orgel gedaan. Dan hoor je dat
het prachtig klinkt.
Het klinkt niet alleen prachtig, het ziet er ook erg mooi uit.
Het gerenoveerde front met daarin de gepoetste orgelpijpen is
een plaatje. We mogen er trots op zijn.
Ik wil nogmaals benadrukken dat de kosten hoog waren maar
door de subsidie van de provincie Noord-Holland en van de
Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel en de gift van
de RABO-bank West-Friesland was deze renovatie mogelijk.
Op zaterdag 30 juni om 20.00 uur wordt het orgel officieel
in gebruik genomen. Er wordt eerst iets verteld over het orgel.
Daarna wordt er een orgelconcert gehouden van ongeveer 35
minuten. Daarna is er een gezellig samenzijn. Verder laat de
orgelbouwer met een klein orgel de werking van een orgel
zien. U bent allemaal van harte welkom.
Op zondag 1 juli, na de kerkdienst, willen we de kerk tot
15.00 uur open houden voor belangstellenden. Personen die
op het orgel willen spelen, zijn dan ook van harte welkom.
Tijdens de kerkdiensten daarvoor wordt het orgel al bespeeld.
De tuin van de kerk in Wognum
Vanaf half april knappen we de tuin bij de kerk in Wognum op.
Er zat weinig kleur in, een aantal rozenstruiken waren dood.
We willen de tuin beter functioneel maken. Eind april zijn er
twee doorgangen gemaakt naar de grasvelden. Het monument van Willem Saal is uit de struiken gehaald. Deze willen
we meer in het zicht zetten. In een aantal perken worden andere planten aangebracht. Langs het pad naar de toren worden enkele boompjes en planten gezet. We hopen dat in de
loop van dit jaar de tuin er iets vrolijker uitziet.
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Open monumentendag 8 september
Onze kerken doen mee met Open Monumentendag. Het thema
is In Europa. In Sijbekarspel gaat de plaatselijke historische
vereniging aan de slag, in Benningbroek maakt Hyperion een
programma, in Wognum willen we inspelen op dit thema.
Hoe, dat weten we nog niet. Heeft u goede ideeën, laat het
dan weten. Wognum ligt aan een van de drukste grote Europese wegen, dus misschien is er iets met de A7 te doen.
Om wat opbrengst te genereren, houden we een boeken- en
platenmarkt. Heeft u of hebben uw kennissen boeken, platen
of andere muzikale attributen? Bewaar ze voor de kerk.
Ze kunnen in de week van 8 september ingeleverd worden.

Kunstexpositie
Hannelore Lamers
Op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei organiseert de
KunstKring Wognum een kunstroute door het dorp langs leden
van de KunstKring.
In de achterzaal hangen momenteel prachtige foto’s van kunstenaar Piet van der Fluit. De foto’s geven een divers beeld
van de lente in West-Friesland. De kerkdeuren zullen die dagen geopend zijn voor zijn werk van 12.00 tot 17.00 uur.
Het idee is ontstaan om, tijdens deze kunstroute, in de kerkzaal werken te tonen van mensen die verbonden zijn aan “Het
Vierkant”. Het gaat hier om schilderwerk aquarel, acryl, gemengde technieken en beelden van verschillende steensoorten
van Marjoke Berendsen, Greet Drijver en Tonny Badoux.
Tijdens de opening is er gelegenheid om iets te drinken.
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Het woordje kunst
© Ted van Lieshout
uit: Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen
(Leopold); 1987

Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen,
die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand.
Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij'en,
maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand.

Toen dacht ik bij het woordje kunst ook aan beeldhouwwerken,
die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond.
Ik heb een beeld gestreeld, of een steen een aai kan merken?
Ik weet niet eens of 't standbeeld zélf wel wist dat het bestond!

Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen,
die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek.
Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen
en vind er soms een streling in als ik een streling zoek.
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Taakgroep PR & Communicatie
Gemma Wagenaar
Gegevensbescherming
Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dezelfde privacy-wetgeving geldt
in de hele Europese Unie. De AVG zorgt onder meer voor:
Versterking, uitbreiding van privacy-rechten; meer verantwoordelijkheden voor organisaties; dezelfde bevoegdheden
voor alle Europese privacy-toezichthouders.
Meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Dit heeft uiteraard gevolgen voor onze kerkorganisatie, voor u
als lid van de kerk. Voor openbaar gebruik van privacy-gevoelige informatie zal er toestemming gegeven moeten worden: we moeten kenbaar maken als er iets online gepubliceerd wordt. De AVG stelt strenge eisen aan toestemming.
Om deze reden zal er op de liturgie afgedrukt worden, dat er
foto’s gemaakt kunnen worden voor online doeleinden (website, Facebook, Klankbord).
Als er foto’s of privacy-gevoelige informatie van u online
staat, zoals telefoonnummer, naam, adres of foto’s, dan
heeft u het recht om deze te laten verwijderen. Voor sommige gegevensverwerkingen heeft u toestemming nodig van
de betrokkenen. Wilt u foto’s van Facebook of de website laten verwijderen? Neem dan contact op met
webmaster@protgemwognumbsn.nl.
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Foto's
Vindt u foto’s maken leuk? Dan zoeken wij uw hulp!
Voor de foto’s op de website, Facebookpagina, in Klankbord
zoeken wij mensen die graag van tijd tot tijd foto's willen maken met hun mobiele telefoon of fotocamera tijdens de kerkdiensten en activiteiten en deze willen doorsturen.
De taakgroep PR & Communicatie wil de gemeente een gezicht geven.
Wij hopen dat u zich bij ons aanmeldt of bij een van de redactieleden van website www.protgemwognumbsn.nl, Facebookpagina Vierkant Samen, Klankbord.

Westfriese Ekklesia
Jan Wolke - www.westfrieseekklesia.nl
De viering wordt gehouden op de eerste zondag van de
maand om 11.00 uur in de Protestantse Kerk van Wognum,
Raadhuisstraat 15. Liturg is Marga de Groen. Daarna is er koffie, thee en gelegenheid om na te praten.
De tekst van de toespraak is beschikbaar.
U kunt maandelijks een e-mail-bericht ontvangen over de komende viering. Tweemaal per jaar verschijnt de nieuwsbrief.
*3 juni

Juut Meijer: Wat mogen we hopen?

Klaverjasvrienden gezocht
Peter van der Molen - [573057
Piet Bontekoning en Peter van der Molen zoeken twee klaverjasmaatjes (man of vrouw) om één keer in de maand een
middagje te kaarten. Hiervoor hoef je geen prof te wezen,
want dat zijn wij ook niet. Laat het weten als je zin hebt.

24

Mission Possible
Bert Dokter - www.missionpossible.nl
Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws vanwege de
erkenning van de genocide en de problematiek rond asiel-zoekers. Armenië is het oudste christelijke land ter wereld. In 301
werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95%
van de inwoners van Armenië behoort tot de Armeens-Apostolische Kerk. "Apostolisch" werd toegevoegd, omdat volgens de
overlevering, het christendom in Armenië gepredikt werd door
de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.
Volgens een recent onderzoek van Unicef en het Bureau voor
Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op
of onder de armoedegrens. Het is in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan
vanwege de armoede.
Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in
Armenië. Samen met lokale kerken worden dagopvangcentra
opgericht. Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen
een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardigheden, kunnen mee doen met verschillende activiteiten. Aan het
eind van de dag gaan ze naar huis, naar hun ouders.
Het eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start gegaan
in het stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno Karabakh).
Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,-. U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van een willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158045424 onder vermelding van “Armenië”.
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Klankbord
Redactie - klankbord@protgemwognumbsn.nl
De redactie ziet uw artikel met betrekking tot de kerk in het
algemeen en Het Vierkant in het bijzonder graag tegemoet.
Klankbord nummer 7: van 9 juli tot 3 september.
Kopij tot zaterdag 30 juni.
2018
Jaargang 31
nummer
7 Zomer

Kopij tot
zaterdag
30 juni

Verspreiding
week van
9 juli

2018 - 2019 onder voorbehoud van wijziging
Jaargang 31 Kopij
Verspreiding
nummer
zaterdag
week van
1 Start
Wegwijs 1

25 augustus

2 Herfst

20 oktober

3 2018-19

1 december

3 september
29 oktober
10 december

4 Winter
Wegwijs 2

26 januari

4 februari

5 Voorjaar

30 maart

9 april

6 Lente

19 mei

27 mei

7 Zomer

29 juni

8 juli

26

21 april
9 juni

Pasen

Pinksteren

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@outlook.com

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
Coördinatie: Peter van der Molen
Amnesty International: Anneke van Eck [571797
Bezoekgroepen: Coördinatie: Barbara Donker [571335
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: Eindredactie: Koos Taanman [271290
Annebeth Kerkhoff, Ansje Schreuder
klankbord@protgemwognumbsn.nl
Kopij tot zaterdag 30 juni

27

Gebeiteld
Een jaar of vijf geleden waren wij in Trier, een oude stad
waar historische verhalen voor het oprapen liggen. In
een park, bij de Porta Nigra, knielde een vrouw voor een
kloosterpoort. Met zeep en poetsdoek ging ze een
stoeptegel te lijf. Dat trok onze aandacht. De vrouw,
een non, keek op. ‘Ein Stolpersteine,’ zei ze. Letters kwamen tevoorschijn. Theresa Aldegonde kwam aan het licht.
Overal in Europa liggen ze voor de huizen van mensen die door de nazi’s gedeporteerd, vermoord of
tot zelfdoding gedreven waren. Ook in onze steden
en dorpen. Struikelstenen.
Omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart,
en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.’ Aldus de Duitse
initiatiefnemer en kunstenaar Gunter Demni.
Hij kwam in m'n leven
om na even
te gaan:
een passant.
Zij kwam in m'n leven
is langer gebleven.
Ik schreef haar naam
in het zand.
Jij kwam om te blijven,
een passant
die nooit verdween.
Niet in zand
staat jouw naam,
maar gebeiteld in steen.
Onuitwisbaar…
Jij alleen.
Lammy
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