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Kerkenraad
*Predikant:
ds. Peter van Ankeren [0229-506874 - dspeter1963@gmail.com
*Voorzitter:
Rens Opbroek [591502 - opbroekbadoux@ziggo.nl
*Scriba:
Nellie Entius [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;
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.
De oppasgroep zoekt met spoed versterking

(blz. 5).

zondag 15 juli 10.00 Sijbekarspel
ds. Peter van Ankeren - Organist: Bas Rijkeboer
Ouderling: Barbara Donker - Lector: Pieter Gorter
zondag 22 juli 10.00 Wognum
Thema: Op reis
Taakgroep Vieringen - Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Cobi Louissen
dinsdag 24 juli 19.00 Sweelinckhof
Taakgroep Vieringen - Pianist: Arjen de Boer
zondag 29 juli 10.00 Wognum
ds. Henriëtte van Dunné - Organist: Arjen de Boer
Ouderling, Lector: Barbara Donker
zondag 5 augustus 10.00 Benningbroek
Thema: Onderweg
Taakgroep Vieringen - Organist: Bas Rijkeboer
Ouderling: Bernice Zuidhof
zondag 12 augustus 10.00 Wognum
ds. Henriëtte van Dunné - Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling, Lector: Barbara Donker
zondag 19 augustus 10.00 Sijbekarspel Muziekdienst
Accordeon, zang: Simone Beerepoot
Ina Broekhuizen - Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling: Tiny Vlaar - Lector: Barbara Donker
zondag 26 augustus 10.00 Wognum
ds. Peter van Ankeren
Ouderling: Gemma Wagenaar - Lector: Koos Taanman
dinsdag 28 augustus 19.00 Sweelinckhof
ds. Peter van Ankeren - Pianist: Arjen de Boer
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zondag 2 september 10.00 Benningbroek
ds. Peter van Ankeren - Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Cobi Louissen - Lector: Gert Oerlemans
Startzondag 9 september 10.00 Wognum
K!ND
ds. Peter van Ankeren - Organist: Arjen de Boer
Ouderling: Gemma Wagenaar - Lector: Koos Taanman
zondag 16 september 10.00 Sijbekarspel Muziekdienst
ds. Peter van Ankeren - Organist: Jeroen Rijpkema
Ouderling, Lector: Bernice Zuidhof

Meditatie

ds. Peter van Ankeren
Vakantie
Als kind was ik altijd aan het aftellen: nog zoveel weken/dagen
totdat we weg gaan. Ik keek er altijd naar uit, naar de grote
vakantie. Ook nu vind ik het een periode om naar uit te kijken
(trouwens, ik doe mijn werk met plezier, hoor!)
Kijkt u er ook naar uit, naar de komende vakantieperiode?
Want het is bijna zover: vakantie! Een periode van even niks
hoeven, er even tussenuit gaan, los van het werk komen, van
allerlei vergaderingen, van allerlei verplichtingen. Energie opdoen
voor het komende werkseizoen.
In het religieus dagboek “God aan” (geschreven door o.a.
predikanten uit de Remonstrantse Broederschap) staan mooie
verhalen, die je aanzetten tot verder nadenken. Op de laatste
kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie heb ik een van
deze verhalen als opening gelezen. Over kerken die altijd
aantrekkingskracht uitoefenen op vakantiegangers. Wat voor
kerk je ook tegenkomt, of dat nu een grote kathedraal is, of een
klein kapelletje: het trekt onze aandacht.
Zelf vind ik het altijd inspirerend om in het buitenland kerken te
bezoeken. Of dit met mijn beroep als predikant samenhangt, het
zou zomaar kunnen. Ik hoor in elk geval van meer mensen dat
ze op hun vakantie-adres een kerk binnenlopen. Om zomaar
even stil te zijn of om een kaarsje aan te steken. Ook al kom je
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thuis weinig of niet in een kerk, in de vakantie is zo’n kerkgebouw vaak een plek om even stil te zijn, om even na te
denken, de architectuur van het gebouw te bewonderen. Ook in
het binnen- en buitenland worden kerkdiensten/vieringen
gehouden, waar u van harte welkom bent. Toen wij vorig jaar in
Zweden waren, gingen wij op zondag naar de kerk. Al gauw
kwam er iemand naar ons toe om ons welkom te heten. Toen ze
hoorden dat ik dominee ben, werd ik meteen ingeschakeld bij de
lezingen uit de bijbel (ik mocht dat in het Nederlands doen,
daarna werden de bijbelgedeeltes in het Zweeds gelezen) en bij
het uitdelen van het brood bij het Avondmaal. We voelden ons
gezien en mede daardoor erg welkom.
Ik las laatst op de website van een kerkelijke gemeente in het
noorden van Nederland, dat daar de kerk in de zomermaanden
dicht is: geen diensten/vieringen, geen klokgelui. Waarschijnlijk
is voor hen een van de redenen dat mensen op vakantie zijn.
Ik ben blij dat wij elke zondag, ook in de zomerperiode, een
kerkdienst hebben, al is de groep dan soms wat kleiner dan
buiten de vakantieperiode. Ook in de zomermaanden staan elke
zondagmorgen de deuren van de kerk open. U vindt voorin
Klankbord het overzicht van de vieringen.
Waar u ook naar toe gaat, of dat ver weg is, of dat u in de buurt
blijft, of thuisblijft: ik wens u een goede zomertijd toe. Voor de
vakantiegangers, die weggaan: een kaartje wordt altijd erg
gewaardeerd door diegenen die niet (meer) weg kunnen gaan.

Bij de diensten
De oppasgroep zoekt met spoed versterking
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die bij toerbeurt een
oppasdienst willen doen. Wie oppasdienst heeft, verlaat met de
jonge kinderen (voor wie de dienst te lang duurt), voor de lezingen de kerkdienst. Het oppasrooster is een half jaar vooruit gepland; er wordt rekening gehouden met je wensen voor die zondagen waarop je geen oppasdienst kunt doen.
De oppasgroep beschikt over voldoende speelgoed en materiaal.
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Om ouders van onze jongste kerkgangers een rustige dienst te
gunnen, bieden wij als gemeente oppas voor de kinderen aan.
Ben jij de persoon of ken je iemand die de oppasgroep wil helpen? Opgave of informatie: Arie Dubbeldam [572122.
De jeugd is de toekomst van de kerk. Daarom is het erg belangrijk dat wij de oppas blijven aanbieden.
Velddienst
Ina Broekhuizen
'Verbinding' was het thema van de oecumenische dienst op zondag 3 juni. Op het erf van de boerderij van de familie Schouten
kwamen we bij elkaar: mensen uit Nibbixwoud, Wognum, Hauwert, Midwoud, Oostwoud en Twisk.
Meer dan honderd mensen in een gezamenlijke viering met de
Cunera-parochie, de gemeentes Thomas en Het Vierkant.
In de viering was een doe-moment. Na de inleiding werd gevraagd om op een geel papiertje te schrijven waar je je mee verbonden voelde. Die blaadjes plakten de schrijvers onder de fraaie
regenboog, geschilderd door Greet van der Plas (blz. 12).
Ik las een aantal woorden en zinnen op. Daarna ging de dienst
verder. Thuisgekomen keek ik alles nog eens door en rubriceerde
de antwoorden, die ik graag met jullie wil delen.
Als je je verbonden voelt met iedereen om je heen
ben je rijk en gelukkig en nooit alleen.

Dit gedichtje stond op een van de blaadjes, het vat samen wat
velen schreven, want de woorden ‘naaste’ of ‘mensen om me
heen’ en ‘gezin’ of ‘familie’ kwamen veelvuldig voor.
Bijvoorbeeld:
Met mijn kinderen en familie, mensen uit de buurt, op het werk, collega’s, vriendenkring, samenzijn, met mijn pleegouders, met allen die
mijn pad kruisen, ik voel met een onderdeel van het geheel, allen die
mij dierbaar zijn, met elementen uit mijn vroegere beroep: het onderwijs, met mijn zoon en zijn gezin, met mijn moeder, de mensen in mijn
hart, mensen die het verdienen om ze te waarderen en die het niet verdienen om ze te helpen, met de zieke en de zwakke mens, met degenen die niet gezien worden, met voorgaande generaties.
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Met de omgeving:

Met West-Friesland, met de natuurlijke omgeving waarin we ons nog
gelukkig mogen ophouden, met de natuur, bedrijf en land, Nederland,
het weer, met de aarde, met al wat leeft, schepping.

Verder weg:
Met mensen ver weg, die ons nodig hebben, mensen die het minder
hebben, met de derde wereld, met alle vrijwilligers en gasten van de
Zonnebloem, open staan voor iedereen.

Met plezierige dingen:
Samen zingen en muziek maken, teamsport, met de clubs waar ik deel
van uitmaak, verenigingsleven, koren, met dieren waar ik mee werk,
ontmoetingen die klikken, mooie muziek, iemand die ik toevallig tegenkom en mij groet, vriendelijk toeknikt of lacht, goed gesprek, mijn vrijwilligerswerk, tennisclub, een pittig gesprek, mobiele telefoon, appen,
social media.

Met levensbeschouwelijke zaken:
Met mijn geloof, liefde, ik voel met verbonden met de aarde en alles
wat er groeit en wil alles helpen om te groeien zoals dat bedoeld is door
de Schepper, met al het leven, medechristenen, met de kerk in het algemeen, met het gebeuren in de mooie parochie, met mijn gemeente
Het Vierkant, met gelovigen op deze aarde, met de mensen om mij
heen en met God die dit alles mogelijk maakt, met alle parochianen,
met de kerkgemeenschap, gemeente Thomas, met God, Op Roet/kerk,
met God de Vader, Jezus, de Geest en de wereld waarin ik mag leven,
met deze viering samen - rust – samen zijn, met het Woord, verbonden
zijn zo met elkaar in de open lucht en de vogels zo mooi horen zingen
in het moment van stilte.

Al met al: een rijke oogst!
Zomertijd (blz. 13)
Taakgroep Vieringen
Op 22 juli gaat het in de dienst over “Op reis.”
Wat neem je mee in je rugzak, koffer, of weekendtas? Wat moet
er beslist mee? En hoe zwaar – of licht – is je rugzak?
Op 5 augustus gaat het over “Onderweg.” Of je reist of thuisblijft, je bent altijd op weg naar een doel. Welke route neem je?
Met wie? Of wat? Bestemming bereikt… En dan?
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De taakgroep Vieringen bereidt beide diensten voor, samen met
enkele mensen van de taakgroep Pastoraat. Het wordt een interactieve dienst, waarin ieder, die dat wil, zijn/haar verhaal kan
doen. Neem gerust iets mee, iets waar je niet zonder kunt, iets
wat als eerste in je “rugzak” gaat.
Of vertel het gewoon aan je naaste, in een groepje.
Weet dat je welkom bent.
K!ND
Renate Koren

* Palmpasen

Na het kindermoment in de kerkdienst luisteren de kinderen in
hun ruimte samen naar het verhaal over de intocht in Jeruzalem:
"Hij zou toch komen? Ik heb gehoord dat hij vandaag zou komen! “Papa heeft verteld dat hij op de berg duizenden mensen te
eten had gegeven! Wat zou het gaaf zijn als we hem allemaal
konden zien, toch?" Dit is de enthousiaste Erin die graag Jezus
wil zien. Mensen vertellen hem dat het waarschijnlijk niet gaat
lukken, maar hij houdt vol. Eindelijk rijdt Jezus op zijn ezeltje
Jeruzalem binnen. Na dit mooie verhaal gaan we hard aan de
slag om de paasstokken te omwikkelen met crêpepapier, de kinderen krijgen er snel handigheid in. Af is het nog niet.

* Pasen

Na het kindermoment in de kerkdienst luisteren we samen naar
het paasverhaal: Jezus ligt in een graf in de rots. Maria schrikt: de
steen is weg voor het graf. De kinderen vinden dit bijzonder, zeker als we vertellen dat deze steen veel te zwaar is om alleen te
verplaatsen. Maria is heel verdrietig, blijft bij het graf staan. Dan
hoort ze haar naam.
Ze denkt dat het de tuinman is. Dan hoort ze dat het Jezus is:
"Jij mag iedereen vertellen, dat ik leef in de hemel bij God."
Na het mooie verhaal gingen de kinderen hard aan het werk om
hun paasstokken zo mooi mogelijk te krijgen. We vroegen hoeveel
rondjes we zouden lopen; de kinderen antwoordden: Vier. Uiteindelijk bleven ze lopen; de kinderen genoten van alle aandacht en
complimenten.
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* MAK Blokweer
Zondag 10 juni. We maakten een deel van de kerkdienst mee.
Het cadeau van KIND overhandigd aan Bas die als organist afscheid nam. Het was fijn om hier bij te kunnen zijn.
Daarna reden we naar MAK Blokweer. We liepen hier heerlijk
tussen slootjes en landerijen door. Gewapend met schepnet en
een routekaart vermaakten we ons prima (blz. 13).
Het is verbazingwekkend hoeveel leven je opvist met één haal
van het schepnetje. De beestjes lieten we in een bak met water
zwemmen, terwijl we er rustig naar keken.
We kregen gezelschap van een poes die op jacht was en een kikker ving. De kikker heeft geen fijne ochtend gehad!
Verder zagen we konijnen, schapen die ons de weg versperden,
geiten, muizen die we konden aaien. Het was een beestenboel.
Het was heel mooi weer, niet te warm, niet te koud, met de zon.
Daarna bekeken we in een gebouw een tentoonstelling waar van
alles te zien was. Je kon als een mol door buizen heen kruipen,
een vogelverschrikker laten bewegen en nog veel meer.
Helaas kwam aan dit uitje een einde. We keerden moe maar voldaan naar huis. We verheugen ons op het volgende uitje.
Wist u dat...
ds. Peter van Ankeren
* ...er K!ND is op 22 juli (blz. 7, 13).
* ...het orgel in Benningbroek gerestaureerd is.
Met een orgelconcert op zaterdag 30 juni en tijdens de viering op
zondag 1 juli is het orgel officieel in gebruik genomen.
* ...ik sinds kort consulent ben voor de Protestantse Gemeente
Midden-West-Friesland.
Ik zal daar aanwezig zijn bij de vergaderingen van moderamen
en kerkenraad.

Vanuit de kerkenraad
Rens Opbroek

Het kerkelijk seizoen loopt ten einde.
* In de kerkenraad is de jaarrekening van de taakgroep
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Diaconaat besproken en goedgekeurd. Voor geïnteresseerden is
hij ter inzage via een van de diakenen. De jaarrekening van de
taakgroep Financiën & Beheer volgt later.
* Terugblikkend op de pinksterpelgrimage vonden sommige gemeenteleden het jammer dat er met Pinksteren geen dienst was in
een van onze kerken. Dat gaan we volgend jaar anders doen.
* De taakgroepen hebben hun jaarplannen voor het kerkelijk seizoen opgesteld. Zij zijn in de kerkenraad besproken.
* Wij willen de kinderen meer betrekken bij het Avondmaal.
Daarom zal aan hen op 26 september over het Avondmaal uitleg worden gegeven. Daarmee verband houdend wordt het
Avondmaal van 2 september verschoven naar 30 september.
* De privacy-wetgeving, die op 25 mei van kracht werd, heeft
zijn weerslag op onze gemeente en de kerkenraad. Een groepje
zoekt uit waar wij aanpassingen moeten plegen, bijvoorbeeld
door het niet langer vermelden van adressen, wijzigingen in de
Plaatselijke Regeling en andere zaken.
* Op de laatste bijeenkomst van de grote kerkenraad op 27 juni
is de uitkomst van het gemeenteberaad van november 2017 nader besproken, “Wie zijn wij en wie willen wij zijn?” Hieruit vloeit
een aantal acties voort, waarover wij u nader berichten.
* In deze vergadering is terug en vooruit gekeken naar respectievelijk het kerkelijk seizoen 2017-2018 en 2018-2019.
* Er is veel tijd besteed aan de voorstellen over Kerk-2025 zoals
de synode die heeft gelanceerd.
* In het kader van Kerk-op-het-Dorp was er een flink aantal activiteiten die zich konden verheugen in een behoorlijke belangstelling. Voor herhaling vatbaar.
* Andere plannen: Wij zullen
- meer aandacht besteden aan het vinden en begeleiden van
vrijwilligers,
- proberen de kerken nog beter te benutten, de gebouwen verder
te verduurzamen,
- de diensten gevarieerder te maken,
- meer nieuwe leden te bereiken door verbetering van de communicatie/informatie,
- oecumenische samenwerking te intensiveren, daarbij inbegrepen de plaatselijke katholieke parochie,

10

- met nadruk onze stem laten horen in de te vormen Ringen,
waarin kerkgemeentes ‘in de buurt’ overleggen op het operationele vlak,
- in september starten met voorbereidend werk voor de actie
Kerkbalans en door laagdrempeligheid proberen de effectiviteit
daarvan te vergroten,
* In 2019 zijn werkzaamheden gepland aan keuken en sanitair
van de kerk in Wognum.
* Het vergaderrooster 2018-2019 van zowel de kleine als de
grote kerkenraad is vastgesteld, samen met de thema’s die behandeld worden. In juli en augustus wordt er niet vergaderd.
Wij wensen u een goede vakantieperiode toe!
Beleidsplan
Jan Hania
In de herfst moet het beleidsplan voor 2019-2022 opgesteld
worden. Het is heel gemakkelijk dat aan de kerkenraad over te
laten, maar het is minstens zo belangrijk dat ook anderen hierover nadenken. Wij stellen het zeer op prijs als leden van de gemeente zich aanmelden om mee te denken over het beleidsplan
en het opstellen ervan. Aan tijd kost het ongeveer vijf avonden.
Lijkt dit u wat? Geef het door aan de scriba van onze gemeente.

Taakgroep Financiën & Beheer
Jan Hania
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.

11

Velddienst (blz. 6)
Ina Broekhuizen
Mijn zegen krijg je mee,
trek nu de wereld in.
De aarde is weer droog.
Er is een nieuw begin.
Woon hier en overal.
De wereld is voor jou.
En kijk de regenboog:
Ik blijf je altijd trouw.
Blijf altijd dicht bij Mij.
Ik geef je leven zin.
Woon hier en overal.
De wereld is voor jou.
En kijk de regenboog:
Ik blijf je altijd trouw.
Margreet van der Plas

Foto's: Joke van der Weyden, Bas Entius, Jaap Meester
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Zondag 10 juni: K!ND het uitje
naar MAK Blokweer. (blz. 9)
We liepen hier heerlijk tussen
slootjes en landerijen door.
Gewapend met schepnet en een
routekaart vermaakten we ons
prima.

Zomertijd (blz. 7)
Taakgroep Vieringen
22 juli: “Op reis.”
5 augustus: “Onderweg.”
Het zijn interactieve diensten.
Weet dat je welkom bent.
Samen op pad in de zomer
(blz. 17)

* Woensdag 18 juli
Fruitkwekerij en zorgboerderij ’t Keetje in Lutjebroek.
€ 10. Opgave voor 15 juli bij Cobi Louissen [572642.
* Woensdag 22 augustus
Agrarisch museum Westerhem, Midden-Beemster.
€ 7,50. Met museumjaarkaart is de toegang is gratis.
Opgave voor 18 augustus bij Cobi Louissen [572642
* Dinsdag 31 juli
Informatiecentrum bouw grootste sluis ter wereld IJmuiden.
€ 5. €2,50 voor de chauffeur als je meerijdt.
Opgave bij Peter van der Molen [573057.
* Vrijdag 31 augustus
Barbecue in en om de PKN-kerk van Wognum.
Volwassene € 10, kind € 5. Opgave voor 28 augustus bij
Gemma Wagenaar [571072 - famwagenaar1995@gmail.com.
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€olle€tes

Rens Opbroek
april
1 76,10
8 38,40
15 44,90
22 46,00
29 35,80
mei
6 46,20
13 50,55
20
27
juni
3 309,20
10 81,50
17 83,80
24
juli
1 68,85
8
15
22
29
augustus
5
12
19
26
september
2
9
16
23
30

- Diaconie

&

Peter van der Molen - Kerk

Hospice Dignitas
Nieuw Roosevelthuis
Rudolphstichting
Lilianefonds
Vluchtelingen

63,85
26,15
30,90
41,90
20,20

Zonnebloem afdeling Nibbixwoud
Stichting Vrienden van Leekerweide

28,50

Stichting Babungo
Stichting Leergeld West-Friesland
Eigen diaconie
Stichting Leergeld West-Friesland
Wilde Ganzen
Stichting Sensoor
Inloophuis Pisa
Militaire Bond Pro Rege, stichting Interkerkelijk Thuisfront>‘Hulp voor Helden’
Eigen diaconie
Stichting. Dufashanye
Stichting Exodus
Jongeren-Organisatie PKN
Dorcas
Unicef
Eigen diaconie
Stichting Leergeld West-Friesland
Stichting Vrienden van Leekerweide
Stichting Hulpverlening West-Friese kerken

Stichting Edukans
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45,30
31,00
83,40
45,45
35,95

Effies klesse

© Ina Broekhuizen-Slot
Werke
Alie was een harde werker
had deer niks gien hekel an
skrobbe, boene, stoffe, dwoile
deer hield zai merakels van.
Al was ’t huis weer skoôn en gnappies
stond ze heêl tevree te koik
̶ alles glom weer as een spiegel –
docht den: zuks maakt moin nou roik!
Maar d’r wereld is aarsom draaid
kniese slecht, asem te kort.
Thuishulp komt nou lappe en poese
Alie’s krachte benne vort.
‘U hoeft niets meer zelf te doen, hoor!’
zoit ’t hulpie altemet.
‘U hebt altoid hard gewerkt, dus
rust maar uit, ‘k heb thee gezet.’
Alie antwoordt: ‘’k Zou zo graag dat
kassie effies wroive gaan
en de glaze* d’rs goed lappe
‘k zien deer aldeur strepe op staan.
‘k Zal me overgeve moete…,’
d’r geluid klinkt zacht en skor,
‘maar m’n levenlang al weet ik
dat ik heêls niet bloid van niks doen wor.’
*rame
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Taakgroep Pastoraat
Geslaagden
ds. Peter van Ankeren
Binnen onze gemeente zijn deze jongeren geslaagd: Fleur Boven,
Bob Overboom, Jochem Geschiere. We feliciteren jullie van harte
met dit resultaat. Jullie hebben inmiddels een bloemetje gekregen vanuit de kerk. Geniet van de (welverdiende) vakantie.
Mocht het deze keer niet gelukt zijn: we hopen, dat je toch een
mooie zomer hebt. De volgende keer gaat het zeker lukken.
Zodra de vlaggen worden uitgehangen ter gelegenheid van het
slagen, gaan gemeenteleden kijken of er binnen de gemeente
geslaagden zijn. Soms ook horen we het van de geslaagde zelf of
van de ouders. Mocht je nu wel geslaagd zijn, maar je hebt geen
bloemetje gehad en je wordt hierboven niet genoemd, laat het
ons weten: we komen een bloemetje bij je brengen!
Lief en leed
ds. Peter van Ankeren
In de afgelopen periode zijn de bloemen uit de zondagse dienst
o.a. gegaan naar: De heer Feller, de heer Hania,
de heer Novotný, de heer Rijkeboer en mevrouw Berendsen.
Wij wensen hen, die door een moeilijke periode in hun leven
gaan, veel kracht en Gods liefde toe.
Als u behoefte heeft aan een gesprek of bezoek, aarzel niet om
contact met een van ons –Taakgroep Pastoraat- op te nemen.
Running-dinner
Jari Wagenaar
Vrijdag 1 juni was er een running-dinner georganiseerd.
Drie eetadressen hadden zich aangemeld. De boodschappen waren in huis, de tafels gedekt, het eten bereid. Om 6 uur ging het
van start. Met mama had ik gekookt. Ik gaf iedereen drinken
toen ze bij ons kwamen. Papa ging zelf als gast mee eten bij iedereen. Hij heeft foto’s gemaakt (blz. 24).
Vooraf had mama heerlijke verse tomatensoep gekookt. Ik hielp
met roeren. Ook hadden wij broodjes met lekkere smeersels.
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Toen de eerste gasten weg waren, ging mama het eten voor de
mensen die daarna kwamen, klaarmaken: puntpaprika gevuld
uit de oven, broccolirijst met diverse kruiden, gemengde sla.
Als laatste, bij het toetje, kwamen pappa en andere mensen bij
ons eten. Wij hadden weer soep, koude soep van Hollandse
aardbeien met yoghurtijs, aardbeien en slagroom.
Wij dronken koffie bij Hannelore thuis. Daar was iedereen die
mee had gedaan en iedereen die gekookt had. Het was heel leuk.
Samen op pad in de zomer
Pastoraat gaat op pad. Gaat u mee?
De taakgroep Pastoraat organiseert drie uiteenlopende activiteiten voor jong en oud, waarin wij u hopen te ontmoeten. (blz. )
* Woensdag 18 juli
Bezoek aan fruitkwekerij en zorgboerderij ’t Keetje in Lutjebroek
In de fruittrein krijgen wij uitleg en een rondleiding door het bedrijf. Wij maken appelflappen. Koffie/thee ontbreekt niet.
U kunt ook in het winkeltje rond kijken.
€ 10. Opgave voor 15 juli bij Cobi Louissen [572642.
Vertrek om 13.00 uur bij de PKN-Kerk Wognum.
* Dinsdag 31 juli
Bezoek aan het informatiecentrum van de bouw van de grootste
sluis ter wereld in IJmuiden. Met koffie/thee, presentatie, rondleiding. Noordersluisweg 1, 1975AM IJmuiden. (+ een uur rijden)
Lunch zelf meenemen.
09.30 vertrek bij de kerk van Wognum, +10.30 aankomst
11.00 koffie/thee, presentatie en rondleiding
13.00 terugreis, +14.00 terug in Wognum.
€ 5; €2,50 voor de chauffeur als je meerijdt.
Opgave bij Peter van der Molen [573057. Geef even aan of je
wilt en kunt rijden.
* Woensdag 22 augustus
Bezoek aan Agrarisch museum Westerhem, Midden-Beemster,
dat inzicht geeft in het agrarisch leven in de Midden-Beemster
van vroeger. Wij krijgen een rondleiding en koffie/thee.
€ 7,50. Heeft u een museumjaarkaart? U betaalt alleen de koffie/thee en de rondleiding, de toegang is dan gratis.

17

Opgave voor 18 augustus bij Cobi Louissen [572642
Vertrek om 13.00 uur bij de PKN Kerk Wognum.
* Vrijdag 31 augustus
Wij sluiten de zomer af met de barbecue in en om de PKN kerk
van Wognum. Wij hopen dat wij heerlijk buiten kunnen genieten
in de kerktuin. Eet u met ons mee? Samen luisterend naar de
mooie (vakantie-)verhalen. Naar deze activiteit kijken jong en
oud uit en beleven er veel plezier aan.
Volwassene € 10, kind € 5. Opgave voor 28 augustus bij
Gemma Wagenaar [571072 - famwagenaar1995@gmail.com.

Taakgroep Diaconaat

Alex Kooi [0229-219109 – [06-22809135
diaconaat@protgemwognumbsn.nl
Op het moment van schrijven, een zomerse dag eind juni, realiseer ik me dat alle kerkelijke activiteiten in een rustiger vaarwater komen. Ja natuurlijk: er zijn activiteiten, er zijn veel mensen
op vakantie of lekker vrij, thuis.
We zijn op de helft van 2018. Wat is er inmiddels gebeurd met
betrekking tot het Jaardoel: Stichting Leergeld West-Friesland?
Hopelijk zal het u niet zijn ontgaan. We hadden een maaltijd
voor Pasen, er is gewandeld in Wognum, er werd een aantal keer
gecollecteerd, onder andere tijdens de velddienst. De teller staat
inmiddels op € 1.078,25!
Wat komt er nog aan? Fietsen op zondag 26 augustus, na de
kerkdienst, vanuit Wognum; wandelen vanuit Benningbroek op
dinsdag 12 september; in oktober gaan we naar de film; in
december hebben we de kerstmarkt.
Mooi is het, dat we meer computers dan verwacht bij elkaar kunnen sparen voor jongeren bij wie thuis geen geld is voor een laptop op school.
Ondertussen is de jaarrekening 2017 van Taakgroep Diaconaat
gemaakt en goedgekeurd. We houden met de PCI van de katholieke kerk een tweede kennismakingsgesprek. We hopen dat
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beide werkgroepen voltallig aanwezig zijn. Een Parochiële Caritas
Instelling (PCI) heeft als doel "de caritas (naastenliefde) permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te
zijn." Daarvoor hebben de meeste caritas-instellingen de beschikking over een eigen vermogen.
Tot slot: Taakgroep Diaconaat heeft een email-adres:
diaconaat@protgemwognumbsn.nl. Hierheen kunt u vragen, opmerkingen, suggesties. aanmeldingen voor activiteiten mailen.
Ik wens u een mooie zomer toe met inspirerende activiteiten.
Kijken, wandelen, fietsen
*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

Schilderijen

Cees Bakker [0229-572113 - cees.bakker@ziggo.nl
Vanaf 1 juli worden er schilderijen geëxposeerd van Cees Bakker
uit Wognum. Deze hebben gehangen bij de Herbergier. Het zijn:
Texel (Molen, Vuurtoren), Medemblik (Radboud, Molen, Station)
Boerderij (Klompen, Koeien, Bullenloper), Paleis Soestdijk
Gezicht op de protestantse kerk, Wognum, vanaf de Oude Gouw.
"Ik heb eerder werken geëxposeerd in deze kerk. De 'KunstKring
Wognum' exposeert bij toerbeurt werken bij de huisarts, in het
Gezondheidscentrum en de kerk. Nu is het mijn beurt.
Ik schilder verschillende onderwerpen. Door deze variatie blijf ik
het fijn vinden om te schilderen. Het is een leuk tijdverdrijf tijdens mijn pensionering (naast tennis en golfen). Ik hoop dat u
de schilderijen mooi vindt. Ze zijn natuurlijk te koop."
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Generale Synode

Henk Talma, Scriba Classis Hoorn - Enkhuizen
Tijdens de vergadering van de Generale Synode van 19 en 20
april is Jurjen de Groot benoemd tot algemeen directeur van de
dienstenorganisatie. In zijn maidenspeech benadrukte hij de
waarde van de dienstenorganisatie ten dienste van de lokale gemeenten. Hij ervaart zijn benoeming als roeping van God.
Gemeenteleden werden benoemd in commissies. Zo ook
prof. mr. J.P.H.Donner, de nieuwe voorzitter van de Raad van
Toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit.
De synodeleden zijn bijgepraat over de catechese en de plek van
jongeren in de gemeenten, over het onderzoek dat momenteel
breed in de kerk wordt gehouden naar het functioneren van
nieuwe vormen van kerk-zijn in relatie tot bestaande kerkvormen.
Voorafgaand aan de bespreking van de laatste kerkordelijke wijzigingen ten gevolge van Kerk-2025 stond de synode stil bij het
70-jarig bestaan van de staat Israël.
Besluiten Kerk-2025: mobiliteit en flexibiliteit
De Generale Synode heeft het sluitstuk van de kerkordewijzigingen als gevolg van Kerk-2025 behandeld en definitief vastgesteld: deel III van het kerkordepakket over mobiliteit en flexibiliteit van predikanten en gemeenten. In de synode was veel waardering voor de inzet van classes en generaal college voor de
kerkorde. Hierdoor was het mogelijk om dit deel nog voor 1 mei
2018 af te werken.
Bevorderen samenwerking tussen gemeenten
Zowel de kerkenraad als de classicale vergaderingen hebben er
een taak bij gekregen: het bevorderen van de samenwerking
tussen gemeenten met het oog op de vitaliteit en het behoud of
verkrijgen van formatieplaatsen van voldoende omvang voor
predikanten. Dit is nodig om verdere versnippering van de formatieplaatsen tegen te gaan. Standplaatsen met voldoende omvang bieden predikanten de kans een beroep aan te nemen naar
een andere standplaats zonder (grote) teruggang in inkomsten.
De kerkenraad heeft voortaan de plicht om met het oog hierop,
waar mogelijk, met andere gemeenten samen te werken. Het
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breed moderamen krijgt de bevoegdheid hierop toe te zien,
voordat een kerkenraad met het beroepingswerk kan beginnen.
Werktijdvermindering bij insolvabiliteit
De huidige regeling voor de situatie dat de gemeente haar predikant niet meer kan betalen, waarbij in het uiterste geval - onder
strikte voorwaarden - de werktijd van de predikant kan worden
verminderd met toestemming van het breed moderamen van de
classicale vergadering, wordt versoepeld.
De kleine synode stelt hiervoor toetsingscriteria op.
Er is een wachtgeldregeling.
Ontheffing, losmaking
Uiteindelijk is de synode met de maatregel Ontheffing, losmaking
op eigen verzoek na 12 jaar akkoord gegaan. De nieuwe classispredikanten wordt gevraagd de komende jaren te monitoren in
hoeverre deze regeling kan werken.
In september 2020 is er enige expertise opgebouwd, waarna
deze bepaling ingevoerd kan worden in januari 2021.
Duidelijk is dat ze niet als een soort vervroegde-uittredingnieuwe-stijl kan worden gehanteerd.
Visitatie
Voortaan heeft het generaal college voor de visitatie tot taak om
als samenbindend orgaan algemene leiding te geven aan de visitatie. Daarnaast verleent het college alleen in overleg met het
betreffende classicale college voor de visitatie bijstand bij de visitatie in de classes.
Per 1 mei is de voorzitter: ds. Klaas Bakker, predikant te
Doetinchem, opvolger van ds. Wijnand Sonnenberg, die in de synodevergadering afscheid nam.
Behandeling beheerszaken
Er komt een nieuw generaal college voor de behandeling van beheerszaken. Dit college krijgt de opdracht om zorg te dragen
voor de wijze waarop het toezien op het plaatselijk beheer van
gemeenten en diaconieën - door de gelijknamige classicale colleges - vorm en inhoud wordt gegeven. Alle leden zijn in de vergadering van de generale synode benoemd, evenals de voorzitter:
drs. Wim Oosterom uit Amersfoort.
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Nieuwe classicale structuur
Inmiddels is het 1 mei 2018 geworden, de meeste kerkordewijzigingen zijn als gevolg van Kerk-2025 van kracht. Als blijk van
waardering ontvangen alle afgevaardigden het boekje ‘Geloven
in de classis’, op verzoek van de regiegroep Kerk- 2025 geschreven door prof. dr. Leon van den Broeke.
Ontmoeting, samenwerking van gemeenten zijn belangrijke functies van de classis. Gelukkig kunnen de oude classes een doorstart maken door als ring van gemeenten deze ontmoeting,
saamhorigheid van gemeenten inhoud te geven, zonder de last
van de bestuurlijke taken. Per 1 september beginnen alle classispredikanten met hun dienstwerk.

Klankbord en Wegwijs

Redactie - klankbord@protgemwognumbsn.nl
Klankbord nummer 1: van 3 september tot 29 oktober.
Wegwijs
nummer 1: van 3 september tot 4 februari.
Kopij tot zaterdag 25 augustus.
2018 - 2019
Jaargang 32
nummer

Kopij tot
zaterdag

1 Start
Wegwijs 1

25 augustus

2 Herfst

20 oktober

3 2018-19

1 december

Verspreiding
week van
3 september
29 oktober
10 december

dinsdag 25 december

Kerst
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
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21 april Pasen
9 juni Pinksteren

Vervoer naar de kerk: Coördinatie: Arie Dubbeldam [572122
Kinderoppasdienst:

* De oppasgroep zoekt met spoed versterking

Coördinatie: Arie Dubbeldam [572122;
Greet Drijver, Henny Dubbeldam, Johanna van der Molen
Steven Wagenaar

(blz. 5).

K!ND: Coördinatie: Naomi Rijpkema [06-14666143;
Rieneke de Boer, Miranda Geschiere, Renate Koren
Organisten Kerken:
Arjen de Boer [757178 - adeb74@hotmail.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: Jeroen Rijpkema;
Peter van Ankeren, Arjen de Boer, Arienne Brinkman, Renate Koren,
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 25 augustus
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Vacatures Het Vierkant
* De oppasgroep zoekt met spoed versterking

(blz. 5).

* Taakgroep Vieringen: informatie bij ds Peter van Ankeren
De taakgroep probeert de erediensten in te vullen voor verschillende doelgroepen,
boeiende vieringen te maken, geeft hierdoor een impuls aan de erediensten.
Een paar keer per jaar bereidt de taakgroep een bijzondere viering (zonder predikant) voor.
De inhoudelijke lijn van de erediensten wordt vastgehouden met regelmatige brainstorms.
Samen met de leiding van K!ND wordt geprobeerd de eredienst aantrekkelijker te maken
voor jonge gezinnen. De taakgroep komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.

* Taakgroep Jeugd: Voor de leiding van K!ND.
Informatie bij Naomi Rijpkema.
* Taakgroep Communicatie: Fotografen tijdens kerkdiensten en
activiteiten van de gemeente.
Informatie bij Gemma Wagenaar.
Running dinner
Jari Wagenaar (blz. 16)
Om 6 uur ging het van start.
Met mama had ik gekookt.
Ik gaf iedereen drinken,
toen ze bij ons kwamen.
Papa ging als gast mee eten bij iedereen.
Hij heeft foto’s gemaakt.
Bezoek
Uit “Met hart en ziel” (C. Feldman, J.Kornfield)

Een toerist uit de Verenigde Staten
bezocht de befaamde Poolse rabbi
Hafez Hayyim. Hij was verbaasd te
zien dat de woning bestond uit een
eenvoudig vertrek vol boeken. De
enigemeubels waren een tafel en een
sofa.
‘Rabbi, waar is uw huisraad?’ Hafez antwoordde: ‘Waar is het
uwe?’ ‘Het mijne? Maar ik ben hier alleen op bezoek.’
‘Ik ook,’ zei de rabbi.
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