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Gebeden en liederen 
 

Lied: Evenals een moede hinde 

Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden 

die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht 

God van leven, God van licht 

Wanneer zal ik Hem weer loven  
juichend staan in zijn voorhoeven? 

 

Tranen heb ik zonder te klagen 

tot mijn spijze dag en nacht 

Als mijn haters honend vragen 

waar is God die gij verwacht? 

Ik gedenk hoe ik vooraan 

in de reien op mocht gaan 

Om mijn dank Hem op te dragen 

in zijn huis op hoogtijdagen. 

 

Hart onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel 

Hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie neerviel. 

Eens verschijn ik voor de Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer. 

Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 

dikwijls aan de dood ontheven. 

  

In het liederenonderzoek onder bezoekers van de Protestantse Kerk kwam dit lied naar Psalm 

42 op plaats 11 in de top 20, maar op nummer 1 als meest geliefde psalm om te zingen en te 

luisteren. Een op de zeven mensen stemden op dit lied. Wilt u meer lezen over dit onderzoek: 

Onderzoek naar kerkmuziek: orgelbegeleiding is favoriet | Protestantse Kerk in Nederland 

(Bron Petrus) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Als ik een ander was, dan wilde ik maar één ding:  

de egel zijn, dan had ik stekels, net als hij, 

dan woonde ik onder een struik en kon ik schuifelen en mij oprollen, 

thuisblijven wanneer ik thuis wilde blijven  

en niemand zien wanneer ik niemand wilde zien, 

net als hij. 

Wat zou ik dan gelukkig zijn! 

Maar ik bén de egel en wil maar één ding:  
dat ik een ander was. 

Er zit maar één ding op en dat is: 

met grote letters op mijn muur schrijven: 

 

HET IS NOOIT GOED. 

(uit Toon Tellegen, de egel dat ben ik) 

(Deze kleine, diepzinnige verhalen over ‘Egel’ laten je ook nadenken over de wereld, over de 

ander en over jezelf) 

@Heart help 2012 

https://protestantsekerk.nl/nieuws/onderzoek-naar-kerkmuziek-orgelbegeleiding-is-favoriet/
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Mededelingen van ambtsdragers en vrijwilligers 
 

Bericht van de scriba 
Verslag van de kerkenraadsvergadering. 

 

Op 19 mei kwamen we weer bij elkaar in het BJC. Een kleine groep, deze keer. 

Ank Verwer opende onze vergadering met een Gebed om Taal: 

 

Gij die ons adem geeft en oren, die Zelf de Schepper zijt 

van klanken in de keel, die ons een naam geeft, 

Heer, wij zijn geboren om op te staan en onze stem te verheffen: 

Een klacht, een lied, een lofprijzing, een bericht. 

Wij bidden in een tijd van harde woorden en van harde feiten 

om tederheid van taal, warmte van stem, 

een plek om stil te zijn, een plaats om op verhaal te komen. 

Gij die ons het Woord gegeven hebt, Uw Zoon, 

behoed ons voor de dode letter, want hij is opgestaan. 

Om de lieve vrede, geef ons denkers en dichters, 

een spraakmakende gemeente, 

dienaars van woorden, minnaars van taal. 

En laat ons sprekend op U lijken. 

 

We spraken nog even met elkaar na, omdat van ons in deze tijd steeds weer wordt verwacht, 

dat we ons uitspreken, voor het één, tegen het ander. Terwijl we juist met elkaar in gesprek 

willen blijven. Zoek naar woorden, denk na over daden, en zing een lied van hoop en 

toekomst is ons antwoord. 

 

We hebben uitgebreid nagepraat over de gemeente avond. Fijn, dat dertig mensen aanwezig 

konden zijn en wilden meedenken. Rob heeft voor Kerkbuurten een gedetailleerd verslag van 

het gesprek in de verschillende groepen gemaakt, maar hier kunnen we vaststellen, dat 

iedereen blij is, dat we binnenkort op zoek gaan naar een predikant voor onze gemeente. De 

nieuwe predikant moet verbindend zijn, veel aandacht hebben voor de oudere gemeenteleden, 

nieuwe initiatieven tonen, goed preken en oog hebben voor een breder gebruik van ons 

kerkgebouw. Een duizendpoot. Maar we vinden hem of haar. Vast en zeker! De eerste 

formele stap is gezet: de gemeenteavond. Nu komt de volgende stap: een duidelijke 

profielschets maken, maar dat gaat zeker lukken met alle informatie! 

 

Vorige maand is de jaarrekening van de kerkrentmeesters besproken, deze maand was de 

jaarrekening van de diaconie aan de beurt. Door de coronatijd zijn er minder inkomsten 

geweest. In principe is het zo: er komt minder in, dus er gaat minder uit. Voor verschillende 

doelen: stichting jong, de voedselbank, de regenboog e.a. is het collectegeld aangevuld met 

geld uit eigen middelen. 

 

De komende tijd is er een druk programma:  

- Rob zorgt weer voor een natuurrijke, sportieve hemelvaartochtend  

- De dag voor Pinksteren is een inspiratie dag in Heiloo, waar Ank, Roel en Willie nieuwe 

ideeën opdoen 

- Met Pinksteren wordt gezorgd voor een verrassing  

- Op 12 juni is er een gezamenlijke dienst van de Zaanse kerken in de Oostzijderkerk 

- Anneke en Ton kijken al verder vooruit naar de manifestatie dag op 18 september en Ton 

gaf ons een overzicht van de vele activiteiten die door de vrienden worden georganiseerd 
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U ziet, er wordt veel werk verricht door (te) weinig mensen. Als u 

zin hebt om met ons mee te denken en te doen, kom dan onze 

kerkenraad versterken! 

 

Het blijft een moeilijk karwei, om voor het hele jaar het 

predikanten- en organistenrooster rond te krijgen. Ook in dat 

opzicht is het een zegen, als we een nieuwe predikant kunnen 

begroeten. Voor de komende tijd betekent het, dat we op 3 juli zelf 

de dienst zullen invullen. Als het goed gaat, zullen we dat in de 

toekomst vaker doen! 

Willie Dijkema 

 

Berichten van de diaconie 

  

Bestemming van de collectes 

5 juni     Pinksterzending 

Vandaag is het Pinksteren, het feest van de Geest die mensen over de hele wereld inspireert. 

De boeren in KwaZulu, Natal zijn een voorbeeld. Organisatie, leren en productie en dat gaat 

niet voor niets, dus graag uw bijdrage 

  

12 juni     Roosevelthuis 

Een vakantiehuis voor mensen met een lichamelijke beperking en hun mantelzorgers. 

Ook zij worden in de watten gelegd door erg veel vrijwilligers. 

Men kan dit doen door de giften en gaven o.a. vanuit Oostzaan 

  

19 juni     Wereldvluchtelingendag 

Wat moet je daarover schrijven, iedere dag zien we de beelden van mensen die nergens meer 

terecht kunnen. Er moet veel ruimte komen, maar ook geld om de mensen bed, bad en brood 

te geven. 

  

26 juni     SOS-Kinderdorpen 

Voor de meesten van ons is het vanzelfsprekend dat je samen opgroeit met je broer en/ of zus. 

Veel kinderen die niet of tijdelijk niet thuis kunnen wonen hebben dat geluk niet. 

SOS-Kinderdorpen pleit om broertjes en zusjes bij elkaar te houden. 

  

  

3 juli     Werelddiakonaat 

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 

 

Een verslag van het dauwtrappen met Hemelvaart komt in het volgende nummer te staan. 

Namens de diaconie Ank Verwer 

 

 

Bloemen- en kaartencommissie 

 
De bloemen gingen met een hartelijke groet en bemoediging naar:  

17 april  Bram en Anneke Hogenes 

24 april  Dhr. Wim Bekebrede 

01 mei   Mevr. Stieneke Voet – van Prooyen  

08 mei   Mevr. Joke Wals 

15 mei   Mevr. Aagje Dral – Jonker 
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De kaarten gingen naar: 

17 april  Mevr. Joke Wals 

17 april  Familie van mevr. Nellie Zonneveld – Onrust.  

Met oprechte deelneming wegens het overlijden van hun moeder, 

schoonmoeder en oma 

28 april   Mevr. v.d. Lek -Bekebrede. 

 

 

08 mei   Familie van mevr. Ina de Baat – Dijkema.  

Met oprechte deelneming wegens het overlijden van hun moeder, 

schoonmoeder en oma. 

15 mei   Dhr. Arie Lust 

Maartje Dral – Verwer  

 

 

Informatie op gebied van onze kerkelijke financiën  
 

Collecte opbrengsten College van Kerkrentmeesters 23 januari t/m 8 mei 2022 

(eerste zondagen januari geen collectes vanwege de lockdown) 

23/1  €  151,95     20/3 €    94,75 

30/1 €  109,42      27/3 €    83,85 

  6/2 €    84,00       3/4 €  114,40   

13/2 €    88,50     10/4 €    88,80  

20/2 €    72,95     17/4 €  155,90 

27/2 €    99,60       24/4 €  113,95 

  6/3 €    96,55       1/5 €    97,75 

13/3 €    72,90       8/5 €    97,66 

Dik de Vries 

 

Overzicht van de diaconiecollectes periode januari tot en met april 2022. 

 

16 januari  Vluchtelingenwerk Nederland  €  100,00 

2 januari  Kerk in Aktie (landelijk jeugdwerk)  €  180,10 

30 januari  SOS-Kinderdorpen    €  123,60 

6 februari  Werelddiaconaat    €  110,80 

13 februari  Wereldhuis     €    97,55 

20 februari  Regenboog     €    88,20 

27 februari  SOS-Kinderdorpen    €  100,25 

 

De maand maart en met Pasen is gecollecteerd voor Oekraïne. 

De opbrengst in de 40-dagentijd (het hart) was hier ook voor bestemd. 

We konden mede door uw giften € 1500 overmaken. 

 

18 april  SOS-Kinderdorpen  Oekraïne  €  257,75 

24 april  SOS kinderdorpen    €  127,10 

1 mei   Edukans     €    77,25 

Wim Lebbing 
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De jaarrekening 2021 van de Protestantse Gemeente in Oostzaan 

Nadat 2020 een bijzonder jaar was, niet slechts door de corona epidemie, maar ook financieel, 

voor onze gemeente, was 2021 weer een redelijk stabiel jaar. Uiteraard hadden de 

coronaperikelen het hele jaar 2021 nog hun invloed, maar veel minder dan in 2020. Een ander 

belangrijk aspect in 2021 was het vertrek van onze predikant gedurende het boekjaar. Het 

totaalresultaat over 2021 is € -17.998 t.o.v. een begroot resultaat 2021 van € -7.500. In 2020 

was het resultaat anders door een eenmalige incidentele bate en hoge lasten voor onderhoud, 

zoals een nieuwe verwarming. Onderstaand wordt het resultaat 2021 toegelicht aan de hand 

van een paar grote posten. 

 

Opbrengsten en baten 

Baten onroerende zaken (kerkgebouw en BJC) waren in 2021 waren hoger dan begroot en 

hoger dan in 2020. Door de corona-epidemie was de verhuur van het kerkgebouw en BJC in 

2020 sterk teruggelopen. Dit jaar zijn de baten weer in de 

orde van grote van begroot. Begrafenissen en overige 

verhuur van kerk namen weer toe.  

De baten van de eenmalige verhuur van het BJC aan de 

gemeente Oostzaan gedurende 4 maanden in 2020 vielen 

uiteraard geheel weg, maar dit kon worden opgevangen 

door overige verhuur.  

Het resultaat van de buffetverkoop was door het meer 

verhuren van het gebouw ook weer op een hoger niveau. 

 

De opbrengsten uit rente enz. zijn in 2021 fors lager door de steeds lager wordende rente. 

Geld dat lang geleden werd vastgezet loopt nu langzamerhand uit de looptijd en kan nu nog 

maar worden uitgezet met een rente die naar circa 0% gaat of wellicht nog lager. Dit effect zal 

zich daarom in de komende jaren nog doorzetten. 

 

Bijdragen levend geld (vooral Kerkbalans en collectes) zijn in 2021 vooral lager dan begroot 

door minder collecteopbrengsten, omdat er veel minder kerkdiensten zijn gehouden. Ook de 

opbrengsten kerkbalans zijn lager. De begroting was wellicht wat optimistisch, maar het is 

ook lager dan vorig jaar. In 2021 zijn de bijdragen van enkele mensen weggevallen. 

 

Uitgaven en kosten 

Kosten kerkelijke gebouwen waren in 2021 hoger dan begroot. Deze zijn vooral 

hoger door dak reparaties/-onderhoud en extra onderhoud van het kerkorgel. Deze 

kosten waren in 2020 erg hoog, maar dit was voornamelijk het gevolg van een 

aantal grotere vervangingen van de verwarmingsinstallatie en de geluidsinstallatie, 

die we konden doen omdat we een incidentele bate hadden. 

 

Lasten pastoraat waren in 2021 fors lager dan begroot. Dit wordt vooral verklaard 

door het vertrek van de predikant gedurende het jaar. De lasten van de kerkelijk 

werker waren conform begroting. Het contract met de kerkelijk werker is inmiddels 

beëindigd. 

 

De jaarrekening is dit jaar heel gedegen en uitgebreid gecontroleerd door Wiebe-Pieter 

Mulder en Jan van Prooyen. Zij doen dit inmiddels al een aantal jaren, waarvoor heel veel 

dank. Met scherpe controle blijven wij ook scherp in het besteden en verantwoorden van ons 

geld. 

Ids Algera 
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Inleiding voor de gemeenteavond  

Op onze gemeenteavond gaat het over belangrijke zaken. Zaken? Veel meer dan dat. Het gaat 

erom, wie we nu in de kerk zijn en wie we straks willen zijn. U kent Margrietha Reinders nog 

wel. Zij is ook weleens gastpredikant bij ons. Ze is een vurig gelovige met een zachte stem, 

weet u nog? Zij doet pionierswerk in Amsterdam. Niet in Midden-Afrika, maar hier vlakbij, 

in Amsterdam. Eerst in West, nu in Oost, in Betondorp. Onze diaconie ondersteunt haar 

project. Daarom vind ik het ook fijn, haar woorden uit het boekje “heilig vuur” hieruit te 

spreken. 
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Ze vertelt, dat ze op de koningsdagmarkt een 

bijbeltje vond. Neem maar mee, zei de jongen. 

Voor twee euro mag je hem hebben. God in de 

uitverkoop. Zal er over een generatie nog 

iemand in Nederland de verhalen van Abraham, 

Isaak en Jacob kennen? De prachtige psalmen, 

het Hooglied en het verhaal van Job? En 

vooral: zal iemand nog de eenvoud en de 

radicaliteit van de preken van Jezus van 

Nazareth lezen? Het doet mij pijn, zegt 

Margrietha, dat de geestelijke schoonheid en de 

morele kracht van de Bijbelse overlevering uit 

de collectieve kennis van Nederland verdwijnt. 

En dat, terwijl de erediensten gewoon doorgaan, zondag aan zondag. Vriendelijke 50-

plussers, zeg maar bij ons: 70-plussers. We maken mooi gestileerde liturgieën en de predikant 

houdt een doorwrochte preek. Ondertussen raast onze wereld door. Jongeren zien de kerk via 

films of op vakantie, als ze een oude kerk bezoeken. 

Is het erg, dat de kerk in de marge is gedrongen? Juist daar ontstaan de meest creatieve 

ideeën. Juist dan kan de kerk de krachten bundelen in hoop voor de toekomst. Zonder 

dogma’s en zonder macht. Het motto voor Margietha’s werk als pionier is: Durf van je 

zwakheid je kracht te maken. Zo staat ze voor haar werk als pionier: als outcast in onze 

maatschappij met Heilig Vuur staan voor de tegendraadse explosieve getuigenis van God, die 

Liefde heet. 

Ik kan nog veel meer mooie woorden uit het boekje Heilig Vuur citeren. Dat hoeft niet. Laten 

we met dat Heilige Vuur aan het werk gaan voor onze toekomst als kerkgemeente in 

Oostzaan! 

Willie Dijkema 

Verslag van de gemeenteavond 
12 mei 2022, gehouden in het BJC 

Na deze gezamenlijke bijeenkomst 2 jaar gemist te hebben vanwege Corona opende Willie 

Dijkema met een mooi stukje uit het boekje ‘Heilig Vuur’ (zie stukje hierboven), voor een 

gezelschap van maar liefst 34 gemeenteleden. Na deze opening nam ds. Dick van Arkel het 

woord en vertelde ons hoe de avond ging verlopen, terwijl de meesten zaten te knabbelen aan 

de koekjes van Jans. 

Eerst gaf Dick een uiteenzetting, hoe onze kerkelijke 

gemeente er op dit moment uitziet, waar ook zaken als 

vergrijzing, een kleinere kerkenraad en dalende 

inkomsten werden genoemd. Hierna noemde hij de 3 

onderwerpen die deze avond ter sprake zouden 

komen. 

Het eerste punt, dat besproken werd ging over de 

toekomst van onze kerkelijke gemeente. Via 

Cartoons werd eerst gepeild waar en hoe we er op dit moment in zaten, waarna gepraat werd 

over onze dromen, onze mogelijkheden en onmogelijkheden voor de toekomst in de kerk. 

Hierna mocht nagedacht worden over wat we verwachten van een te beroepen predikant. 

We konden onze gedachten op ‘post its’ op de muur hangen. Beide onderwerpen werden in 

kleine groepjes besproken. Als derde onderwerp werd er plenair geluisterd over de plannen 



 9 

 

 

die er met de kerk waren, toegelicht door Jaap de Dood en Ton Senf. Ten slotte werd een 

rondvraag gehouden, om er zeker van te zijn dat er niets vergeten was. 

Enkele opmerkingen aan de hand van de 

Cartoons: ‘Misschien moet de kerk in een andere 

vorm gegoten worden, met bv. gezamenlijke 

maaltijden en bijeenkomsten, waarbij de 

boodschap van God leidend is’. ’Waarom zijn er 

zoveel soorten kerken, terwijl we voor het 

grootste deel hetzelfde geloven?’ ‘We moeten 

proberen om meer gemeenschappelijk en samen te 

doen, omdat we elkaar in deze kerk eigenlijk niet 

goed kennen en vaak langs elkaar heen praten’. 

‘Meer omzien naar elkaar en misschien met 

nieuwe en andere liederen aan de gang’. 

 

De groepjes komen bij elkaar terug en Dick leest kort voor wat er op de muur gehangen is 

over de eerste 2 punten. Hier volgt nu een korte impressie van deze ‘post its’. Vaak letterlijk 

geciteerd: 

 

Eerste punt: “Oecumene, samen sterk. Betere communicatie en nadenken over wat iets voor 

een ander inhoudt als er iets georganiseerd wordt. Zorgelijk dat er te weinig respect is voor 

elkaar. Ken je grenzen als kerk. Korte preken en hierna met elkaar in gesprek. Omzien naar 

elkaar. Kerk moet aansluiting hebben bij de maatschappij. Een volle kerk, waar minder aparte 

eilandjes zijn. Meer samenzijn, ook buiten de zondag en met mensen buiten de kerk. Een open 

kerk voor iedereen en meerdere geloven. Kerk in dorp en dorp in kerk. Geen verschillende 

geloven, maar samen, met alle geloven in 1 kerk. Een open kerk, ook in Coronatijd. Iedereen 

welkom en meer omzien naar elkaar. Weer interesse krijgen in de kerk. Meer aandacht voor 

spiritualiteit. Andere vormen van kerk vieren.” 

 

Tweede punt: “Iemand met hart van een duif en huid van een olifant. Wonen in Oostzaan, 

van ca 45 jaar met enige levenservaring die 

evangelisch en geïnteresseerd is in 

buitenkerkelijke activiteiten. Overtuigd Christen 

en mensen kan verbinden. Een leider, die eilandjes 

binnen onze gemeente kan verbinden en van rond 

de 50 jaar. Zeer goede communicatieve 

eigenschappen. In Oostzaan wonend, die creatief 

en verbindend is. Geen beginner met ‘ons soort’ 

mensen. Voor oud en jong. Sterk in zijn/haar schoenen staan! Regelmatig preekt en 

koffiedrinkt. Een geestelijk en maatschappelijk gangmaker. Iemand die de jeugd weer naar 

binnen haalt. Veel aandacht hebben voor alle gemeenteleden. Maatschappelijk betrokken. 

Niet 1, maar misschien meerdere (deel)predikanten.”  

 

Derde punt: We zitten in een bezinningsproces, hoe we ons gebouw gaan en willen 

gebruiken. Dit vertaalt zich in 2 pijlers:  

• Een kerk om diensten in te houden, waarbij we zelf eigenaar blijven en  

• Een breder gebruik om dit gebouw voor ons te behouden. 

Dit hoeft geen tegenstelling te zijn, want beide hebben elkaar nodig. Elk voorstel van de 

Vrienden van de Grote Kerk en de kerkenraad moet eigenlijk door de kerkelijke gemeente 

worden bekeken of dit tot de mogelijkheden behoort om de kerk breder te gebruiken. De 

Vrienden en de kerkenraad zullen soms meer moeten integreren; ook hier is gemeenschapszin 

erg belangrijk. Iedereen werd en wordt dan ook uitgenodigd om ideeën aan te dragen hoe we 

de kerk op een goede manier kunnen gebruiken. 
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Ten slotte werd gevraagd of iemand iets had voor de rondvraag; het werd prettig stil en Ank 

sloot af met een gedicht over de Bron van ons leven. 

Rob Bekebrede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een paar voorbeeldcartoons die gebruikt zijn tijdens de gemeenteavond. 
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Kerkdiensten juni 2022 
 
 

Zondag 5 juni   Ds. Anneke Buitenbos uit Ouderkerk aan de Amstel 

Aanvang 10.00 uur    Organist: Wim Lebbing 

Collectebestemming: Pinksterzending 

Eerste Pinksterdag 

 

 

Zondag 12 juni   Gezamenlijke kerkdienst 

Aanvang 10.00 uur   in de Oostzijderkerk in Zaandam 

     Informatie elders in Kerkbuurten en website 

 

 

Zondag 19 juni   Ds. Fred Toetenel uit Zaandam 

Aanvang 10.00 uur    Organist: Hans Rijken 

Collectebestemming: Wereldvluchtelingendag KIA 

 

 

Zondag 26 juni   Ds. Gerson Gilhuis uit Amsterdam 

Aanvang 10.00 uur    Organist: nog niet bekend 

Collectebestemming: SOS-Kinderdorpen 

 

 

Zondag 3 juli    Waarschijnlijk eigen invulling door gemeenteleden  

zonder predikant en organist 

Aanvang 10.00 uur    Collectebestemming: KIA Werelddiaconaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Interieur Oostzijderkerk in Zaandam 
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Activiteiten binnen de Grote Kerk 

 

Expositie in het BJC tot eind juni 

Tijdens de Veertig Dagentijd is de expositie: de houtsneden van Jacob Cornelisz. van 

Oostsanen gestart in het BJC. 
De houtsneden stellen de lijdensweg van Christus voor. 

U kunt ze tijdens openingstijden van de kerk nog tot eind juni bekijken. 

 

 

 

 

 

Elke vrijdagochtend van 09.30 uur tot 12.00 uur is de Grote Kerk 

in Oostzaan voor iedereen open. Voor een moment van stilte of het aansteken 

van een kaarsje. Tenzij er een uitvaart is op dit tijdstip. 

U kunt ook op deze vrijdagochtenden houdbare levensmiddelen voor de 

Voedselbank Amsterdam inleveren. Dit kan ook op zondagochtend 

voor of na de kerkdienst. 

De mand hiervoor staat vooraan in de kerk. 

 

 

 

Koffieochtend 

 

U bent weer van harte welkom op de koffieochtend woensdag 15 juni. 

In het BJC, vanaf 10 uur. 

Graag tot ziens, met groet namens de seniorencommissie 

Netty Lebbing 

 

 

 

Popquiz in de kerk, 9 juli en 20 augustus 2022  

 

Om inkomsten te genereren organiseert Stichting Vrienden van de 

Grote Kerk sinds 2021 filmvertoningen in de grote kerk. Deze 

inkomsten gaan naar het behoud van het monumentale pand. Films 

laten zien in de zomer is lastig vanwege reflecterend licht 

waardoor projecties vaag worden. Omdat we de kerk in de zomer 

ook open willen stellen voor publiek organiseert de stichting tweemalig een nieuwe 

fundraising-activiteit: Popquiz in de Kerk! 

 

De Popquiz is een vorm van quiz waar kandidaten zich voor kunnen inschrijven. De 

kandidaten beantwoorden in teamverband vragen die door een quizmaster gesteld worden. Er 

zijn teams (van max. 5 a 6 mensen). Na 2 rondes kijken de teams elkaars invulformulier na 

(zo leg je ook contact tussen de teams). Er is ook een tafelronde (denk aan bijvoorbeeld 

jeugdfoto's van artiesten die men moet raden, rebussen etc.) Er zijn ongeveer tussen de 6 a 8 

rondes die ieder uit zo'n 10 fragmenten van liedjes bestaan. Er zijn rondes met verschillende  

http://www.amsterdam.voedselbank.org/
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thema's, zoals "de kerk" en "vervoer". Aangezien het een quiz is waar we een groot publiek 

mee willen bereiken, zijn er fragmenten van de jaren 50/60 t/m nu. Voor de echte popkenner 

zitten er wat moeilijkere vragen tussen, echter, als je niet heel veel weet van popmuziek zul je 

ook een leuke avond hebben, want het is een feest van herkenning met al die liedjes uit het 

heden en vervlogen tijden. Het gaat voornamelijk om dat mensen een gezellige avond hebben. 

Goede muziek in een mooie ambiance, met daarin ook nog een wedstrijdelement.  

 

De doelgroep voor de popquiz is de 25-60-jarige uit regio Zaandam/Amsterdam Noord en in 

het speciaal uit Oostzaan. Het beoogde doel is om een groep de kerk in te krijgen voor een 

gezellige avond met mensen uit de gemeenschap die niet snel naar de kerk komen. Een 

popquiz heeft muziek als basis en stimuleert gesprek waardoor het een bruisende avond 

belooft te worden. Groepen kunnen zich aanmelden door een tafel te reserveren waar een 

reserveringsprijs voor wordt betaald. Een klein bedrag aan inschrijfgeld (te voldoen bij 

inschrijving) is ook om te voorkomen dat teams zich opgeven om vervolgens niet op te 

komen dagen. De prijs is het kwijtschelden van de drankrekening. De prijs voor het team dat 

laatste wordt is een gourmetstel.   

Voor de popquiz wordt verteld wat de Stichting van de Grote Kerk voor ogen heeft en wat de 

bedoeling is van deze avond(-en). Er wordt ook direct verteld dat de films in het najaar weer 

beginnen. Tijdens de pauzes lopen vrijwilligers rond en spreken met de teams om mensen te 

vragen om mee te denken, te doneren of een volgende keer weer te komen. Tijdens de quiz 

worden drankjes en snacks verkocht en geserveerd.  

 

 

Theatervoorstelling in de Grote Kerk op donderdag 7 juli 

In samenwerking met Welzijnwonenplus organiseren de 

Vrienden een theatervoorstelling in de Grote Kerk voor alle 

Oostzaners aan het begin van de zomer 2022 op donderdag 7 

juli 2022, 14.00-16.00 uur: Museum van de Verloren Herinneringen  

 

Een voorstelling met dans, muziek, zang, tekst en spel. 

Er zijn momenten dat je denkt: "Nu ga ik een grote schoonmaak houden. Ik ga mijn kasten 

opruimen en al het overbodige wegdoen." 

Soms kom je een voorwerp tegen en zodra je het in je handen hebt, komen er dierbare 

herinneringen naar boven. Er is dan ogenblikkelijk een halt toe geroepen aan je opruimdrift. 

Sterker nog, je doet helemaal niets meer en zit in gedachten aan ooit verzonken in de tijd dat 

het voorwerp in je bezit kwam, hetzij gekocht, gevonden of gekregen van een dierbare.  

Het zijn unieke persoonlijke herinneringen.  

 

Er zijn ook voorwerpen, die zowel persoonlijk, als een collectieve herinnering oproepen: 

zoals de Droste cacao busjes, die waarschijnlijk alle oma's hadden, of een snoeptrommeltje 

van Verkade. Deze herinneringen zijn boeiend, omdat ze een inkijkje geven in het leven van 

die persoon en ook van ons allemaal, alsof we teruggaan in de tijd, de geschiedenis. We leren 

misschien elkaar beter begrijpen. In ieder geval is het een poging daartoe.  

Een herinnering kan ook tot leven komen met een lied of muziekstuk op de radio of een 

gebaar van iemand die je tegenkomt of een gezicht van een onbekende die je ineens aan een 

dierbare herinnert die je al heel lang niet gezien hebt of wellicht al gestorven is.  

Oude vergeelde foto's die in een mapje opgeborgen werden om ingeplakt te worden en daarna 

weggestopt in de lade en toch vergeten worden. Hoe pijnlijk of vreugdevol kan het weerzien 

zijn?  

 

Dans mimetheater company TiNaNiNaNi  

Opgave via   Welzijnwonenplus, Nancy Sijmonsbergen,  

Telefonisch: 0658825040 of via de mail: Nancy@welzijnwonenplus.nl 

 

mailto:Nancy@welzijnwonenplus.nl
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Activiteiten buiten de Grote Kerk 
 

12 juni Gemeenschappelijke Zaanse Kerkdienst in de Oostzijderkerk 10 uur. 

 

Hemelvaart, 26 mei, net als de Passion op Witte Donderdag op de televisie.  

 

Het verhaal wordt verteld 

vanuit de verteller, Maria 

Magdalena en Petrus. 

 

Heeft u ook gekeken? 

 

Misschien kunt u het nog 

terug zoeken om te 

bekijken en te beluisteren. 

 

 

 

 

Voor thuis of bij opa en oma met (klein)kinderen: Zomer Kliederboek 

Bestel gratis het Kliederkerk Thuis ZOMER.  

Een doeboek voor jong en oud!  

Met elkaar ga je op creatieve ontdekkingsreis door het verhaal van Naäman. Het doeboek 

staat vol met leuke spelletjes, creatieve opdrachten en kliederige knutsels. 

De zomer komt eraan. Vakantie, ijsjes eten en lekker zwemmen. In het zwembad, de zee of 

misschien wel in een rivier in de buurt. Naäman kreeg de opdracht om te baden in een rivier, 

maar daar had hij helemaal geen zin in! Benieuwd naar zijn verhaal? Ga mee op reis. 

Waarschuwing: je gaat wel vies worden!  

Bestel Kliederkerk Thuis Zomer doeboek  

Via deze website kunt u bestellen: (https://protestantsekerk.nl/bestellen/thema/kliederkerk) 

 

Doen, maken, praten, lezen 

In het doeboek kom staan de volgende onderdelen: 

• Doen: kom uit je luie stoel en ga aan de slag! 

• Maken: creativiteit voor jong en oud. 

• Praten: er zijn geen goede of foute antwoorden, maar vragen waarover iedereen wat te 

zeggen heeft. 

• Lezen: dit is hoe het verhaal in de Bijbel in Gewone Taal staat 

Sommige opdrachten kun alleen gedaan worden, maar voor de meeste vragen en opdrachten 

zijn meer mensen nodig. Gebruik dit boekje eens voor een familiemoment, na het eten of op 

zondagmiddag. Of bijvoorbeeld tijdens een logeerpartij of vakantie.  

 

 

Bloemschikking voor de Pinksteren 

Voor deze feestelijke viering is een 

symbolische bloemschikking gemaakt 

die het thema helemaal laat spreken. 

Deze kun je zelf ook maken. Hiervoor is 

een handige werkbeschrijving, die je via 

deze link kunt downloaden of te vinden 

via 

protestantsekerk.nl/nieuws/pinksteren 

 

https://protestantsekerk.nl/bestellen/thema/kliederkerk/
https://www.protestantsekerk.nl/download25535/Werkbeschrijving%20bloemschikking%20Pinksteren.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download25535/Werkbeschrijving%20bloemschikking%20Pinksteren.pdf
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Samen met de prachtige bloemen in allerlei kleuren staat de groene boog symbool voor de 

hoop, vol verwachting voor de toekomst. In de regenboogkleuren wordt Gods belofte 

zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt te zetten. 

De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de Scabiosa bloem (paarse duifkruid). 

 

ZAANS INTERKERKELIJK MANNENKOOR Sing-in woensdag 8 juni 
Ter afsluiting van het seizoen houdt het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor op woensdag 8 juni 

a.s. na 2 jaar wegens corona niet te hebben kunnen optreden eindelijk weer haar sing-in voor 

donateurs en andere belangstellenden in de NOORDERKERK Heijermansstraat 127 

Zaandam. 

 Koor en samenzang staat onder leiding van onze dirigent en pianist/organist Hugo van der 

Meij die sinds 1 januari 2019 vaste dirigent is van het ZIM. Hugo kreeg op 16-jarige leeftijd 

orgel les van Sjaak van Duin en ging op 20-jarige leeftijd koordirectie studeren aan de UCK 

te Utrecht. Inmiddels dirigeert hij 2 mannenkoren 1 gemengd koor en een mannen ensemble, 

geeft regelmatig orgelconcerten in binnen en buitenland en is kerkorganist in de christelijk 

gereformeerde kerk in Katwijk. 

Het orgel wordt bespeeld door Wouter Harbers die vanaf z’n 10e jaar optrad als organist, 

rondde de pabo-opleiding af en was daarna een aantal jaren in deeltijd actief als leerkracht en 

studeerde koordirectie aan de Hogeschool en na het winnen van het EMG-concours in de 

categorie piano (2011) is hij inmiddels fulltime musicus en geeft regelmatig orgelconcerten 

o.a. in de BULLEKERK in ZAANDAM. 

Mannen die overwegen lid te worden van het koor kunnen na de pauze bij het koor 

aansluiten om alvast een keer mee te zingen, in september kunnen ze zich dan aansluiten 

bij het dan startende projectkoor om in november en december te mogen deelnemen aan 

een aantal prachtige concerten.  

Het belooft weer een mooie zangavond te worden met koorzang orgelimprovisatie en 

samenzang. 

 

Aanvang 20.00 uur kerk open 19.30 uur 

Neem familie buren en vrienden mee; de toegang 

is gratis. 

Voor het goede doel en bestrijding van de 

onkosten is er een collecte aan het einde van het 

concert. 

Wil je donateur worden kijk dan op de site 

www.zimmk.nl want als lid steun je het koor en 

krijg je bovendien korting op de toegangsprijs bij 

concerten. 
 
 

Film ‘From Source To Sea’ in molen Het Prinsenhof in Westzaan, vrijdag 24 juni 

Het jaarthema van de Protestantse kerken in de Zaanstreek is ‘duurzaamheid’. In dat kader 

wordt de indrukwekkende film ‘From Source To Sea’ in molen Het Prinsenhof vertoond. 

‘From Source To Sea’ is een project van Merijn Tinga, wereldwijd bekend als de Plastic Soup 

Surfer. Merijn heeft zich als doel gesteld het stoppen van de plastic vervuiling van ons 

leefmilieu en kreeg hiervoor eerder internationaal aandacht door zijn overtocht over de 

Noordzee op zijn van plastic zwerfafval gemaakte surfboard. 

 

In deze film maakt hij, eveneens op een van plastic zwerfafval gemaakt board, een nieuwe 

tocht van meer dan 1.000 kilometer vanaf de oorsprong van de Rijn tot aan de Noordzee om 

duidelijk te maken waar de plastic soep vandaan komt: die enorme hoeveelheden plastic die in 

onze oceanen drijven en inmiddels zijn doorgedrongen tot in onze voedselketen. 

 

http://www.zimmk.nl/
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Aan de filmavond is een jongerenactie gekoppeld. Jongeren van de kerk van Westzaan zullen 

in navolging van Merijn vanaf halverwege het dorp naar de molen suppen en onderweg 

zwerfafval ruimen.  

 

Entree : € 5,00. Leden van de molenvereniging betalen op vertoon van hun 

lidmaatschapskaart € 2,50 

Toegang: te voet via het Relkepad of met de boot-taxi’s die vanaf 19.10 uur vanaf de 

Weelbrug varen 

Datum :   Vrijdag 24 juni 

Tijd :   20.00 uur 

Locatie:  Molen Het Prinsenhof, Relkepad, Westzaan 
 

 

Scheepsverhalen: Een verhaal uit 1993 gebeurd op het Motorschip Clarissa 
 

Vorige week maandag was het de eerste keer na de corona-periode dat we weer eens met alle 

vrijwilligers de kerk gingen schoonmaken, Iedereen werd een taak aangeboden door Jaap 

Dral, de een moest stoffen de ander stofzuigen m.b.v. een zuiger, Ab moest de kaarsen in de 

kroonluchter vervangen en ik moest de ramen van het BJC schoonmaken samen met Marijke 

Horstman en zo kreeg ieder zijn taak. Tijdens het lappen van de ramen kwamen we aan de 

praat over vakanties, toen vertelde Marijke dat ze over een week naar haar tweede huis in 

Bordeaux ging en voorlopig niet meer terugkwam. En zo praatten we wat over de stad, dat het 

zo’n mooi centrum had, met van die mooie kathedralen en zo kwam ik opeens op de gedachte 

van wat ik daar vroeger heb meegemaakt met het motor-ms Clarissa.  

 

Namelijk we moesten in Bordeaux graan laden voor Zweden als ik het goed heb, nu is het zo 

dat graan over kan gaan, het kan gaan schuiven, (van de ene kant naar de andere kant van het 

schip) en dat kan een gevaarlijke situatie opleveren. Nu is die Clarissa een gladdekker met een 

groot ruim, geen tussendek of andere schotten in het ruim, speciaal gebouwd voor de 

houtvaart een volumineus ruim. Nu heeft graan een stuwagefactor van ongeveer 47ft3/LT, dat 

wil dus zeggen dat je geen vol ruim krijgt met deze lading en nu heb je twee mogelijkheden 

om de lading veilig te vervoeren. De lading af te zakken (dat is de laatste halve meter lading 

in zakken te doen en dat boven op de gestorte lading te laden) en de tweede optie is het ruim 

kleiner maken, zodat de lading tot boven aan toe komt en niet kan gaan schuiven. 

 

Nu is dat opzakken heel veel werk en een dure bezigheid omdat het gedaan moet worden door 

de bootwerkers. Het moet allemaal met de hand gedaan worden en die doen het niet voor 

niets. In Suriname doen ze het nog wel en in andere goedkope couturiers. In Frankrijk denken 

ze er niet eens over. Wij aan boord van de Clarissa moesten dus het ruim verkleinen en dat 

doen we dan door twee graanschotten te zetten, in het ruim eentje voor en eentje achter in 

verband met de trim. Nu is de Clarissa al uitgerust met 12 ijzeren U-balken van 8 meter lengte 

die in de gangboorden zijn gesetteld, om daar mee een graanschot te maken. Deze U-balken 

staan dus continu onder water en zijn na zoveel jaren behoorlijk verroest. 
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Toch hebben wij ze tevoorschijn getrokken en met de scheepskranen in het ruim laten zakken 

en op de buikdenning in elkaar gezet en toen met de scheepskranen omhoog gehieuwd, om ze 

rechtstandig dwars in de ruimen te plaatsen. Toen het dan ook in de kraan hing was het 

opeens een hoop geknars en gekraak en donderde het hele framework in elkaar en hing het als 

een hoop ellende in de kraan. Toen hebben we nog de andere U-balken die in het andere 

gangboord lagen nog in elkaar gezet, maar daar gebeurde hetzelfde mee. 

Het kantoor gebeld en het onheil uitgelegd! En wat nu! We konden zonder deze balken geen 

graan laden, dus of een andere reis boeken of nieuwe balken bestellen, er werd voor het 

laatste gekozen, het zou een paar dagen duren en dan waren er nieuwe balken afgeleverd, nu 

deze dagen werden weken en zo hebben we drie weken op de balken gewacht, om daarna 

twee graanschotten te maken en te plaatsen. Zodoende hadden wij de tijd om Bordeaux te 

bezichtigen en ‘s avonds een lekker pilsje te drinken. 

 

Anekdote, wij gingen eens met zijn tweeën de wal op en lopen zo langs de rivier en zien 

verderop een klein bootje aan de wal liggen. We gingen kijken wat voor bootje dat was. Nou 

dat hebben we geweten. We kwamen wat dichterbij dat bootje en wilden naar binnen kijken 

toen er opeens een hond al blaffend tevoorschijn kwam die naar ons uit begon naar te halen. 

Ik heb van mijn leven nog nooit zo hardgelopen, ik schrok me een hoedje. Het was ook geen 

hondje, ik heb van mijn leven nog nooit zo’n grote hond gezien, één hap en je was er geweest. 

De terugweg naar boord hebben we honderden meters omgelopen, om maar niet in de buurt 

van dat beest te komen. 

Nadat de U-balken geleverd waren en hebben we in twee dagen de schotten in elkaar gezet en 

geplaatst en konden ze eindelijk eens gaan laden. Na de belading had het toch niet nodig 

geweest om twee schotten te plaatsen, een was voldoende geweest. 

Aankomst in Zweden was op een vrijdagmiddag en er werd het weekend niet gelost. Alweer 

een vrij weekend, je ging het varen zo nog leuk vinden ook. 

 

Wij, mijn vrouw en ik, gaan in de maand mei/juni met vakantie en weten nog niet wanneer we 

weer terugkomen, dus de eerstkomende tijd geen scheepsverhalen meer. 

Alex Giethoorn 
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Bedankjes 
Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die ik 8 mei kreeg, kaarten, telefoontjes en 

bezoekjes tijdens mijn verblijf in ziekenhuis en revalidatiecentrum. 

Het heeft mij goed gedaan zoveel belangstelling. Nogmaals heel veel dank. 

Joke Wals 

 

Bericht van de redactie 
Een verrassing met Pinksteren, een gezamenlijke dienst in de Oostzijderkerk, een dienst 

zonder organist en predikant…. Bijzondere diensten komen eraan. Allemaal dankzij degenen 

onder ons die zich zo inzetten om te regelen en te organiseren. Tijdens de gemeenteavond 

hebben 30 mensen meegepraat over hoe zij naar de toekomst van onze kerk kijken. U leest 

diverse stukken hierover en kunt zelf nadenken wat in u opkomt als u naar de cartoons komt 

en naar de gestelde vragen in het verslag van Rob. 

Nieuwe plannen van de Vrienden voor activiteiten waar u ook aan deel kunt nemen. 

 

Op de Nationale Molendag was ik bij de Twiskemolen. Eens onder de molen kijken en in de 

molen naar het mechanisme. Uitleg van de molenaar zelf hoe hij met de molen het water over 

de dijk pompt vanuit de polder richting Oostzaan, richting het Noordzeekanaal tot uiteindelijk 

naar de zee. De molen was versierd met mooie doeken die door scholieren 

gemaakt zijn. Daarbij dacht ik ook aan het stukje dat ik gelezen had over 

nieuwe vlaggen van de Protestantse Kerk, de nieuwe 

vredesvlag die de gemeente op het Kerkplein gehangen heeft 

en de Zaanse Regenboogvlag die de burgemeester ontvangen 

had bij de opening van de vernieuwde Kerkstraat. 

Betekenis aan vlaggen gevend en aan de cartoons zoals bij de gemeenteavond 

kwam ik op de kaft zoals deze nu geworden is. Zomers kleuren, een welkom gevoel gevend. 

 

Zoals Frieda in de vorige Kerkbuurten schreef, gaan wij via een andere manier de 

Kerkbuurten maken. De komende maand krijgen wij de knoppencursus. Dan hopen we dat u 

daarna een ‘nog mooier’ blad door de bus zult krijgen. In ieder geval wordt het geheel in 

kleur. 

 

Naar aanleiding van de oproep in het meinummer hebben een aantal van u de moeite genomen 

om een reactie te sturen (bedankt Margriet en Joke). Wij hopen jullie niet teleur te stellen met 

de nieuwe uitgaven. Wij blijven in ieder geval ons inzetten om er een leesbaar, informatief 

blad van te maken. Dit kunnen wij zeker niet alleen. Wij hebben jullie als lezers nodig om een 

terugkoppeling te geven en om zelf eens iets door te geven wat jullie graag in Kerkbuurten 

zouden zien zodat ook anderen dit kunnen lezen of zien.  

 

Omdat het nieuwe blad in kleur gaat worden, zou u ook bijvoorbeeld een foto kunnen insturen 

met een korte tekst. Een beeld dat u inspireert, ontroert. Misschien gaan we daar wel een 

nieuwe rubriek voor maken. Ook de kerkenraadsleden en andere vrijwilligers die nu trouw 

berichten insturen om u te informeren over overleggen, activiteiten en dergelijke, blijven wij 

nodig hebben om een goede Kerkbuurten te kunnen maken. 

 

Mede namens Reinder, Frieda en Erik wens ik u veel leesplezier 

in deze Kerkbuurten en een goede tijd de komende weken. 

Wietske Wijnja 
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Instructie duif vouwen 

 

De duif als teken van hoop 

Schrijf aan de ene kant van de duif waar je op hoopt en op de andere kant waar je hoop van 

krijgt. 
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                                     Colofon 40e jaargang nummer 5 
 

Protestantse Gemeente Oostzaan. Kerkbuurt 12, Postbus 44, 1510 AA  Oostzaan, 06-23681030 

Het BJC heeft telefoonnummer: 075 6842765  

 

www.grotekerkoostzaan.nl of www.pknoostzaan.nl    webmaster:   

 

 

Redactieadres: Postbus 44, 1510 AA Oostzaan, mailadres: kerkbuurten@pknoostzaan.nl 

  Kopij inleveren vóór de 20e van elke maand 

Redactie: Frieda Flens-Meijer  6845166, Wietske Wijnja  6843663 

  Graag tekst aanleveren in Times New Roman, lettergrootte 12! 

 

Jaarabonnement: € 15, = (per post € 25, =)  Rekeningnummer. NL10RABO0373709447 

      Verspreiding Reinder Wijnja,   6843347 

 

Predikant  Voorzitter:   Scriba: 

Vacant   Vacant    Willie Dijkema 

e-mail: scriba@pknoostzaan.nl 

       Postbus 44, 1510 AA Oostzaan 

 

 

Platform Omzien Naar Elkaar  

Contactpersoon (interim): Erica Homburg  684 1150 e-mail: one@pknoostzaan.nl 

 

Ouderling 

Jaap de Dood     06-51349375    e-mail: ouderling@pknoostzaan.nl 

 

Ouderling Jeugd- en jongerenwerk 

vacant    

 

 

Als u zelf bezoek wilt of vindt dat iemand anders daarvoor in aanmerking komt, kunt u met een van de 

ouderlingen contact opnemen. 

 

 

Diaconie: 

Anneke Verwer   

 020-6311472,  NL70RABO 0373 709 919 

 

College van kerkrentmeesters:    Bank: 

Anneke Hogenes,       Protestantse Gemeente Oostzaan 

 06-23681030       NL32RABO0373709439 

info@pknoostzaan.nl 

 

Kerkelijk bureau: Tiny Verwer, Zuideinde 70a,  6841658   e-mail: kerkelijkbureau@pknoostzaan.nl 

 

Collectebonnen à €. 0,50 en €. 1,25 bestellen bij Dik de Vries, via NL85RABO0373709455 

 

Crèche: Erica Homburg  6841150     e-mail: creche@pknoostzaan.nl 

 

Kinderkerk: Joyce Verwer  6841664   e-mail: kinderkerk@pknoostzaan.nl 

 

Postzegels, prentbriefkaarten en oude mobieltjes: inleveren in de kerk 

 

Bloemen en kaarten: 

Maartje en Jaap Dral,  6841962, e-mail: bemoediging@pknoostzaan.nl 

 

Seniorenmiddagen en koffieochtenden: 

Maartje Dral-Verwer,  6841962, e-mail: senioren@pknoostzaan.nl 

 

Coördinatie èn reservering Grote Kerk en Bartel Jacobsz Centrum: 

Anneke Hogenes, agenda en kerktelefoon: Jaap Dral 06-23681030 info@pknoostzaan.nl 

 

mailto:info@pknoostzaan.nl

