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Gedichten en liederen
Spring maar achter op bij mij, achter op me fiets
En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen,
maar dat boeit me ook helemaal niets.
En spring maar achterop bij mij,
dan gaan we samen weg,
en ik weet nog niet waar naar toe,
maar dat maakt niet uit want ik weet wel de weg.
(Tekst Gers Pardoel)
(gezongen tijdens de Overstapdienst door de Overstappers)
Halleluja! Laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet. (
(Lied 149)
O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.
(Lied 838)
Wil je wel geloven dat het groeien gaat, klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
Dat je had verborgen in de zwarte grond, en waaruit een grote boom ontstond.
Wil je wel geloven dat het begin is klein, maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen dan gebeuren wond’ren om je heen.
Wil je wel geloven dat je vrede wint, als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind,
als je een geloof hebt als een mosterdzaad, groeit de liefde uit boven de haat.
(Lied 923)

Een goed verhaal, thema van de Startzondag (15 september)
2

Overdenking
Bidt voor elkaar
door Alexander Noordijk
Regelmatig krijg ik het verzoek van mensen op straat op IJburg om voor hen te bidden.
IJburgers die mij zelfs wel eens laten stoppen als ik op de fiets rijdt of het gebeurt ook wel
eens dat iemand plotseling uit het raam roept of ik even een momentje heb. Ze zitten op dat
moment in moeilijke situaties. De een omdat het met zijn of haar partner niet goed gaat. De
ander vanwege ziekte en weer een ander vanwege problemen, zorgen en zelfs ook voor hun
huisdieren.
Aan de buitenkant lijkt het soms dat ons leven heel voorspoedig gaat. En soms weet (bijna)
niemand af van de pijn die er in ons leven kan zijn. De gebedsverzoeken die mij bereiken op
dit eiland komen vooral van mensen die niet op een zondagmorgen in de kerk komen. De
mensen die ik op IJburg tegenkom, zijn op zoek naar ankerpunten in hun leven en hebben
geloof dat bidden kan helpen. Mensen geven ook aan mij terug dat zij meer (Gods) vrede
ervaren, inzicht krijgen en kracht om verder te gaan. Het raakt mij in het bijzonder omdat het
juist allemaal buiten de kerkmuren afspeelt, namelijk op straat. Ik geloof in de kracht van
gebed, niet alleen voor de ander maar ook voor jezelf. Gebed werkt reflectief: doordat je de
situatie waarin je zit bij God brengt, op die manier krijg je inzicht in je eigen handelen, omdat
je de situatie of probleem van alle kanten hebt kunnen bekijken, inclusief je eigen deel daarin.
Sake Stoppels zegt in zijn boek " Voor de verandering" niet voor niets dat gebed cruciaal is
voor de vitaliteit van jezelf als ook voor de gemeenschap of de plek waar je als christen
aanwezig bent.
Misschien weet je niet meer hoe je
moet bidden. Het mooie is dat God de
gebeden van anderen kan gebruiken
om jou nieuwe hoop, moed en
uitzicht te geven. Persoonlijk denk ik
dat het goed is om mee te lijden en te
strijden in gebeden. Dit is een
gedachte die je ook in de Bijbel
tegenkomt. Paulus schrijft in zijn
brief aan de Kolossenzen 4:12
"Epafras, een dienaar van Christus
Jezus en een van u, groet u; in al zijn
gebeden strijdt hij voor u en bidt hij
dat u als volmaakte mensen en met
volle overtuiging zult vasthouden aan
alles wat God wil."
Laten we als Protestantse gemeente
Amsterdam Oost (en ook in
Oostzaan, red) een voorbeeld nemen
aan deze Epafras en voor elkaar
bidden, ja sterker nog, worstelen en
strijden in onze gebeden, dat de Geest
van God bij een ieder van ons mag
binnenwaaien.
Beeld: Albrecht Dürer (1471-1528),biddende handen, voorstudie voor
altaarstuk (1508), Albertina, Wenen.
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Van de dominee: Bij de tijd
Aangezien op dit moment mijn dagen en nachten best wel gevuld worden met het voeden van
mijn dochter Francisca, trok van de zomer de ophef over borstvoeding mijn aandacht. Het
werd veroorzaakt doordat de vliegtuigmaatschappij KLM een moeder had gevraagd om
tijdens de borstvoeding haar borsten te bedekken om zo andere reizigers niet te storen. Het
nieuwsplatform “Nu” kopte vervolgens met de titel dat er een verpreutsing in onze
samenleving gaande is waardoor borstvoeding in het openbaar niet meer gewoon is.
Zoals bij zoveel van dat soort onderwerpen, denkt u ook maar aan de Gay Pride en andere
emancipatorische stromingen, is ook het thema borstvoeding gevoelig voor rechtspopulistische beeldvorming. Het zou door de multiculturele samenleving komen, dat er
tegenwoordig minder kan in Nederland. En de politiek doet vrolijk mee door symboolpolitiek
toe te passen; zo ging van de zomer ook het zogenaamde “boerkaverbod” in. En dat terwijl je
je kunt afvragen wat precies het probleem is. Ik wil best toegeven, dat ik me ook wat
ongemakkelijk voel, wanneer het gezicht van een ander verborgen is door kleding, maar in
Nederland dragen naar schatting zo’n 150 vrouwen een boerka en veiligheidsproblemen heeft
dit nog nooit veroorzaakt. Dus waar hebben we het over?
Ik denk dat we veel meer achter onze eigen oren moeten krabben wanneer het gaat over de
“verpreutsing” en in het algemeen steeds behoudender en geslotener worden in de
samenleving en niet met de vinger naar andere culturen wijzen. Want ook christenen hebben
er last van. Wanneer ik u namelijk vertel, dat God in de bijbel met een borst voedende moeder
wordt geassocieerd, dan zouden de meesten van ons toch wel wat moeite hebben met dit
godsbeeld, of niet?
Toch verzin ik het niet. Er zijn een aantal Bijbelpassages te vinden, waarin God niet alleen als
moeder wordt beschreven, maar ook borstvoeding als een symbool van Gods toewijding tot
de mensen wordt gebruikt. Zo schetst Jesaja het beeld van de vertroostende moederborsten
van Jeruzalem en zegt God dat hij (of moeten we hier toch maar beter “zij” zeggen) het volk
zal troosten als een moeder haar kind (Jesaja 66:11-13).
Ook in het Nieuwe Testament vinden wij een soortgelijke
associatie waarin Gods woord als moedermelk wordt
gepresenteerd (1 Petrus 2:1-2). Of leest u ook eens Numeri
11:12 na, waarin Mozes aan God vraagt of hij (in
tegenstelling tot God?) zwanger was van dit volk en het de
borst heeft gegeven.
(En nog een leuk weetje: De oorsprong van de Godsnaam
“El Shaddai” die doorgaans vertaald wordt met “God
Almachtig” (en trouwens maar 7 keer in de bijbel
Bron: Dreamstime
voorkomt – toch best weinig voor een Godsnaam die zo
prominent in onze geloofsbelijdenis terecht is gekomen) is niet helemaal zeker. Maar een
theorie is dat het woord “Shaddai” uit een andere Semitische taal komt waarin het “borsten”
betekent. En aangezien “El” God betekent, zou “El Shaddai” dan eventueel afkomstig kunnen
zijn van het beeld van een moedergodin. Maar deze theorie is zeer omstreden.
Waarschijnlijker is, dat “Shaddai” gewoon twee bergen betekent en God hier als God van de
bergen wordt getypeerd.)
U kunt zich voorstellen dat mij dit beeld van een (borst voedende) moeder nu wel meer
aanspreekt dan vroeger. En ik vind het beeld van zo’n God ook niet eens zo gek. Een kind aan
de borst (of aan de fles natuurlijk, maar flesvoeding bestond in de tijd van de bijbel nog niet)
is 100% afhankelijk van de moeder. Er is een intieme band die andere relaties ver te boven
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gaat. Het kind krijgt niet alleen voedsel om van te groeien, maar ook liefde, krijgt vertrouwen
en veiligheid, wordt vaak aan de borst in slaap gewiegd. Wanneer een baby bij liefhebbende
ouders is, is de wereld in orde. En denkt u nu een stap verder. Verbeeld u zich dat wij de
kinderen zijn, veilig in Gods armen, gevoed, gekoesterd.
Hoe wij ons God voorstellen is altijd gefundeerd in menselijke ervaringen. We kunnen
helemaal niet anders denken dan menselijk. We stellen ons God voor als een vader of moeder,
als een vriend, als redder, als een rots, als adem, als geest. Geen van deze beelden kloppen
helemaal. God is toch altijd weer anders dan wij ons voorstellen. En toch kloppen die beelden
op een bepaalde manier ook weer wel. Want ze geven aspecten weer van wat wij van God
ervaren. Liefde, vertrouwen, uitweg, bevrijding. En soms laten die beelden ons in de steek.
Voelt God helemaal niet zo veilig, liefdevol en vertrouwd. Voelen wij afstand of leegte. Het
blijven beelden, we kunnen God niet vangen in onze menselijke ervaring.
We zijn dan ook nooit klaar om over God na te denken, om God te zoeken, om te vinden of
zomaar gevonden te worden. Zo gaan we verder, als kerk, als geloofs- en zoekgenoten. En
worden we steeds weer uitgedaagd om ook nieuwe beelden, uitdagende beelden die ons
kunnen beschamen, onze grenzen open breken een kans te geven. Om in onze huidige
context, in onze levens, God weer opnieuw en verrassend anders te ervaren.
Van harte welkom met name in de diensten en bij de leerhuisavonden om ook in dit komend
seizoen verder na te denken over die God die ons overstijgt, samenvat, ons ontbreekt en nabij
komt, in de ogen van Jezus Messias oplichtte.
Carola Dahmen
PS: Wellicht is u opgevallen dat op de website mijn werkdagen zijn aangepast naar dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend. Deze verandering komt doordat onze dochter
Francisca de borst boven de fles verkiest: Thuis en op het kinderdagverblijf drinkt ze niet
goed meer uit de fles. Soms drinkt ze wel wat, soms helemaal niets. Een hele dag op het
kinderdagverblijf was dus niet haalbaar voor haar en ook niet voor mij, vandaar dat ik voor de
tijd die het duurt op andere tijden aan het werk ben en ik veel tussendoor werk. Het is even
niet anders. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het kinderdagverblijf veranderen
eventueel mijn werktijden in het najaar opnieuw. Telefonisch en per mail blijf ik gewoon
steeds bereikbaar voor u.

Mededelingen van ambtsdragers en vrijwilligers
Uit de kerkenraad
Zoals in de kerkdienst van 18 augustus is
afgekondigd vinden in deze week
gesprekken plaats om ideeën uit te
wisselen over de toekomst van ons
kerkgebouw. Diverse kerkleden en
vrijwilligers zullen hierbij aanwezig zijn.
De Vrienden van de Grote Kerk Oostzaan
en de protestantse gemeenschap zijn samen
met BOEi (een organisatie voor de
restauratie en herbestemming van erfgoed)
op zoek naar een verbreding van gebruik
van de kerk ten behoeve van alle
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Oostzaners. Niet alleen om beheer en onderhoud te garanderen, maar minstens zo belangrijk
om dit mooie en vertrouwde gebouw een waardevolle functie te geven, nu het gebouw na de
recente restauraties in prima staat verkeert. Wij willen graag streven naar een toekomst
waarbij het kerkgebouw een plek blijft voor Oostzaners, die zich betrokken voelen bij de
verbreding van het gebruik. In de volgende Kerkbuurten leest u hier meer over.
Ton Senf (Vrienden van de Grote Kerk), Ids Algera (kerkenraad) en Saskia Kemperman
(Stichting BOEi)
Startdienst
Op zondag 15 september vieren wij de startdienst met elkaar. De cantorij en het kinderkoor
zijn dan bij ons en ds. Carola Dahmen gaat voor.
Het jaarthema van de PKN is dit jaar “Een goed verhaal”. Daarmee wordt gedoeld op de
bijbel, “onze” religieuze teksten die bron van inspiratie, troost en bemoediging zijn, maar ook
teksten die ons aanzetten tot nadenken en in beweging willen brengen. Bijster origineel is het
thema niet, zou je zeggen, en tegelijkertijd is de uiteenzetting met de Bijbelse verhalen juist
wat wij steeds weer moeten en willen doen als kerk. Wanneer we de bijbel vertalen naar ons
leven, dan wordt het nooit saai en blijft actueel.
Nadenken vanuit deze bron willen wij in, maar ook na de startdienst over wat wij belangrijk
vinden in ons kerk-zijn. Tijdens een informele lunch zullen we met elkaar creatief aan de slag
gaan. Daarbij komen we misschien op het spoor wat wij belangrijk vinden aan de kerk en
komen nieuwe ideeën op tafel hoe we verder willen gaan.
Voor de lunch nodigen we u uit om iets mee te nemen, hartig of zoet, om
te delen. En omdat we niet alleen in onze gemeente met elkaar willen
delen, roepen we u op om zeker die zondag de voedselbank niet te
vergeten!
Berichten van de diaconie en collectebestemmingen
1 september: Exodus
8 september: Rudolphstichting.
In jeugddorp de Glind, bakermat van de Rudolphstichting, vinden 120 uithuisgeplaatste
kinderen een veilig thuis in gezinshuizen.
Naast wonen kunnen ze er ook een vak leren.
15 september: Roosevelthuis.
Dit aangepaste huis is voor oudere mensen met een lichamelijke handicap en hun partner die
erg moeilijk met vakantie kunnen. Het wordt gerund door heel veel vrijwilligers.
U kunt zich ook opgeven om een weekje te helpen.
22 september: Vredesweek
Er is nog veel werk te doen om de vrede in de wereld te krijgen.
U ziet het op tv, maar in het klein ook in uw heen.
Soms is er weinig verdraagzaamheid in de mens.
Graag uw bijdrage voor dit zo nodige werk en de mensen die zich daarvoor inzetten.
29 september: SOS-Kinderdorpen
Graag uw bijdrage voor ons dorp in Leh Ladakh.
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6 oktober: ”Zorg en aandacht voor de kwetsbare ouderen in bv. Moldavië
De zorg die deze mensen zo nodig hebben is niet voorhanden. De jongeren
trekken weg en de ouderen blijven achter in erbarmelijke omstandigheden.
Heel graag uw bijdrage.

15 september is het startzondag, de start van het nieuwe seizoen.
Er wordt een programma georganiseerd door een groepje, zie elders in dit blad.
Maar namens de diaconie vraag ik of er koekenbakkers in de gemeente zijn die
iets lekkers meenemen voor bij de koffie en wat je zoal gebruikt op zondag na
de kerk.
Je hoeft niets op te geven en het hoeft niet veel te zijn, met elkaar wordt het weer veel en u
weet, wat over is gaat naar Amsterdam, dus hopen maar dat dhr. Gilhuis aanwezig is.
Bedankje van Stap Verder via de coördinatoren van het diaconaal
oecumenisch centrum Amsterdam Zuidoost.
“In 2018 mochten wij vanuit uw kerkgemeente uit de diaconale collecte
weer uw steun ontvangen. Zo trouw, heel veel dank.”

Bedankje van SOS-Kinderdorpen
“Wat hartverwarmend dat u Tenzin een extra bijdrage van 200 euro heeft gegeven. Dit
betekent veel voor uw sponsorkind. Te weten dat u, in een land ver weg, om hem/haar geeft.
Uw extra bijdrage wordt speciaal gereserveerd voor Tenzin. Als hij er klaar voor is om het
kinderdorp te verlaten, kan hij dit bedrag gebruiken om zijn toekomstdromen te
verwezenlijken. Of het nu om een extra studie te bekostigen is, voor de start van een eigen
bedrijfje of voor de inrichting van het eerste eigen huis. Uw bijdrage maakt het verschil in de
eerste stappen naar onafhankelijkheid.”
De brief die wij kregen van Tenzin zelf staat op een andere bladzijde in deze Kerkbuurten.
Ank Verwer
De bloemen gingen naar:
23 juni mevr. Aagje Dral-Jonker
30 juni mevr. Ank de Breur
7 juli dhr en mevr. Bets en Klaas De Waaier-v. h. Padje
14 juli fam. Bos-Gilhuis
21 juli mevr. Maartje Dral–Verwer
28 juli dhr. Rien Coehoorn jr.
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hartelijke groet
hartelijke groet
hartelijke groet
hartelijke groet
hartelijke groet
hartelijke groet

Seniorenmiddag
Op donderdagmiddag 26 september van 14.00 tot 16.00 uur
is een seniorenmiddag in het B.J.C. We duiken op deze
middag de nostalgie in en vertonen filmpjes over o.a.: het
huishouden, vrije tijdsbesteding en hoe het ging op school
vroeger. Deze filmpjes zijn beschikbaar gesteld door De
Oudheidkamer. Het belooft een leuke middag te worden.
U bent van harte welkom en neem uw buurvrouw of
buurman mee.
De seniorencommissie
Maartje Dral-Verwer
Leerhuis en gespreksavond
Leerhuisavonden 9 en 23 september over koning David
Het oecumenisch leesrooster dat voor elke zondag Schriftlezingen voorstelt die we ook vaak
in de kerkdiensten lezen, heeft in het najaar een reeks lezingen over koning David op het
programma staan. Het gaat over de begintijd van koning David en zijn strubbeling met de
zittende koning Saul.
Als kind vond ik deze verhalen altijd het meest spannend. Er is een complot gaande om de
zittende koning van zijn troon te stoten, de reus Goliath komt in de verhalen langs en David is
op de vlucht voor Saul. Ik weet ook nog dat ik als kind altijd meer sympathie voelde voor
Saul dan voor David. Saul was toch de legitieme koning? En David lijkt soms wel wat
huichelachtig en bedrog en moord wordt hem ook ter laste gelegd. Denkt u maar aan de
affaire met de vrouw van Uria. En toch is koning David de meest invloedrijke koning van de
geschiedenis van Israël. Ook Jezus wordt zoon van David genoemd en steeds droomde men
van een Messias, een gezalfde zoals David. Wat is toch zo bijzonder aan hem en waarom is hij
zo belangrijk in het Jodendom en het Christendom?
Op twee avonden gaan we ons verdiepen in koning David. Carola Dahmen vertelt iets meer
over de achtergrond van David in de geschiedenis van het Jodendom en het Christendom en
we gaan met elkaar lezen over deze bijzondere koning van Israël.
Ook in de kerkdiensten zullen we het hebben over David. Op 1 september beginnen we met
de zalving van David door Samuel en we eindigen op 20 oktober met het verhaal uit 1 Samuel
24, dat David het leven van Saul spaart.
De leerhuisavonden vinden plaats op maandag 9 en 23 september, 20u - 21:30 u in het BJC.
Van harte welkom!
Leeskring “Geduld met God” (Tomas Halik)
Op 7 oktober, 21 oktober, 4 november en 18 november komen wij bij elkaar
rond het boek “Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en nietgeloven” van de Tsjechische theoloog Tomas Halik. Halik is priester en
hoogleraar filosofie en sociologie in Praag en hij heeft talrijke theologische
boeken geschreven die aanhaken bij onze huidige actualiteit van secularisatie en
kerkverlating. Een context waarin geloven niet meer vanzelfsprekend is en mensen in en
buiten de kerk op zoek gaan naar wat wij moeten verstaan onder ‘God’ en wat geloven
vandaag voor ons kan betekenen. Halik ontving voor zijn boek “Geduld met God” de
Europese prijs voor het beste theologische boek in 2011.
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Op de 4 avonden gaan wij in gesprek naar aanleiding van dit boek. Halik denkt na over
geloven in de 21e eeuw aan de hand van het Bijbelverhaal van Zacheüs uit Lucas 19:1-10.
Zacheüs is die rijke tollenaar die in een boom klimt om van een afstand naar Jezus te kijken.
Ook al is hij niet de vroomste jonge van de klas, gaat Jezus juist hem aanspreken en delen zij
samen de maaltijd. Halik stelt de vraag: zijn wij niet alleemaal een beetje zoals Zacheüs? Op
een afstandje kijkend, vol twijfels maar ook wel nieuwsgierig. Wachtend om bij onze naam
aangesproken te worden?
We gaan stukken uit het boek met elkaar lezen en erover nadenken of we het ermee eens zijn
of niet, wat ons aanspreekt, wat we herkennen en wat we maar moeilijk vinden. Om deel te
nemen aan de leeskring hoeft u niet het hele boek te lezen, ook al bevelen we dat natuurlijk
wel aan omdat het boek de moeite waard is. Op de eerste avonden maken we een plan welke
hoofdstukken we met elkaar bespreken en kunt u eventueel ook een uittreksel ontvangen.
Wanneer u het boek aanschaft, kunt u voor de eerste avond alvast de inleiding lezen.
Leeskring over Halik: maandagavond 7 oktober, 21 oktober, 4 november en 18 november.
Van 20 uur tot 21.30 uur in het BJC. Iedereen is van harte welkom!
Terugblik op gehouden bijzondere kerkdiensten:
Overstapdienst
Op zondag 7 juli stond de kerkdienst, in het teken van de overstapdienst. Deze dienst was
bestemd voor kinderen die van de basisschool na de zomervakantie overstappen naar de
middelbare school.
Het is namelijk een belangrijke stap in je leven,
om even bij stil te staan en iets weg te geven.
Op de foto zijn de kinderen te zien, die dit jaar de overstap gaan maken naar de middelbare
school. In de dienst werd het verhaal verteld van Christoforus. De kinderen kregen onder
andere een sleutelhanger mee met de afbeelding van Christoffel met de tekst: ‘kom veilig
thuis’.
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Gezamenlijke kerkdienst op zondag 18 augustus
Op 18 augustus was in de kerk een gezamenlijke dienst. De broeders en zusters van de
Nederlands Gereformeerde kerk kwamen die ochtend bij ons in de grote kerk en hadden zelf
geen dienst.
Voorganger in die dienst was ds. Tekko de Boer uit Veenendaal. Hij is opgegroeid in
Oostzaan als zoon van Siem en Guda de Boer-Flens. Hij preekt soms ook in het Witte kerkje,
de NGK. Tijdens een gesprek bleek dat hij ook wel eens in de Grote Kerk wilde preken, en
wij zoeken altijd predikanten die het rooster kunnen aanvullen. Onze preekregelaar Mirjam de
Rijk nam contact met hem op en Tekko wilde dat graag doen. Voorzitter van de kerkenraad
Ids Algera heeft toen de kerkenraad van de NGK uitgenodigd en met hen de hele kerk om
hierbij aanwezig te zijn. En natuurlijk ook om na die dienst samen koffie te drinken en te
ontmoeten.

We ontvingen als redactie van Kerkbuurten een aantal foto’s en reacties:
“Het was heerlijk om weer eens in
een goedgevulde kerk met mensen
te zingen.”
“Dat Tekko de Boer voorging,
was aanleiding voor een mooi
samenzijn van de 2 Oostzaanse
kerkelijke gemeenten. De preek
ging over het grote feest en de
rechtvaardige wereld waar we
naar uit mogen zien.
Voor de vader van Tekko was
deze dienst helemaal bijzonder:
hij vierde die dag zijn tachtigste
verjaardag!”
Beste gemeenteleden van de grote kerk,
Blij verrast was ik met de uitnodiging van de PKN Oostzaan om een gezamenlijke dienst te
houden bij het voorgaan van, de bij beide kerken bekende voorganger, Tekko de Boer.
Het was een dienst waar ik mij welkom voelde en waarin de essentie van ons geloof mooi
uitgelegd werd. Ook ervoer ik verbondenheid onder de kerkgangers.
Het is mooie manier om elkaar beter te leren kennen en zeker voor herhaling vatbaar.
Ik hoop en bid dat dit een aanzet mag zijn voor een verdere samenwerking in welke vorm dan
ook.
Met broederlijke groet,
Cor Flens
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“Dit is een dag om lief te hebben”
Dingen die spontaan gebeuren werken vaak het beste. Voor de dienst van 18 augustus staat
een gastpredikant gepland. Deze kan uiteindelijk niet komen. Onze preekregelaar Mirjam de
Rijk vraagt Tekko de Boer, apotheker en dominee uit Veenendaal, na een tip van Frieda
Flens, om voor te gaan.
Tekko de Boer is geboren en getogen in Oostzaan en heeft ook nauwe relaties met onze
vrienden van het witte kerkje. Op advies van Jan Derlagen hebben we hen er op attent
gemaakt dat hij hier voorgaat en hen uitgenodigd om ook aanwezig te zijn. Hierop komt een
prachtig antwoord: de eigen dienst gaat die dag niet door en iedereen wordt gestimuleerd om
naar de Grote Kerk te komen.
Waar we op een normale zomerzondag circa 50 liturgieën afdrukken, maken we er nu maar
150. En die hebben we wel nodig want de kerk is vol. Mensen van beide kerken, maar ook
mensen die anders niet komen. Er wordt veel gezongen en met z’n allen klinkt dat mooi. De
bloemen in de dienst gaan naar de vader van de dominee, Siem de Boer die die dag 80 jaar
wordt.
Het is een heel geslaagde dag. Na de dienst blijft bijna iedereen gezellig koffie drinken met
cake (gebakken door Jaap de Dood).

Het mooie is dat er geen eilandjes zijn met tafeltjes met PKN-mensen en tafeltjes met NGKmensen. Alle tafels zijn gemengd en er vinden lange geanimeerde gesprekken plaats. En dat is
natuurlijk niet zo gek, want veel leden kennen elkaar in de privésfeer, treffen elkaar in het
verenigingsleven van Oostzaan, in de lokale politiek, in het onderwijs en de jeugd trekt samen
op.
Uiteraard bestaan er verschillen. Daar moeten en willen we niet overheen stappen. Met
erkenning en respect voor elkaars eigenheid in het Geloof in onze God en zelfstandigheid als
Kerk, zijn er naar onze mening nog heel veel onderwerpen waarop wij elkaar kunnen vinden.
In het verleden lag de nadruk vooral op de verschillen van inzicht en wat ons scheidt. Maar er
is zo veel meer dat ons verbindt. Wij geloven in dezelfde God en leven volgens dezelfde
Bijbel. In het sociale en maatschappelijke verkeer in Oostzaan worden wij vaak in één adem
genoemd. Mijn persoonlijk inschatting is dat zeker 9.000 van de bijna 10.000 inwoners van
Oostzaan het verschil niet kunnen duiden.
Iedereen die ik zelf spreek heeft bij deze
gezamenlijke dienst een goed gevoel. Het is een
kleine voorzichtige stap van twee kleine groepen in
Oostzaan met eenzelfde doel. Een hoopvol begin in
het proces om meer te kijken naar wat ons bindt dan
wat ons scheidt. Wordt vast nog wel vervolgd …..
Ids Algera
“Sommige mensen zullen weggebleven zijn, maar anderen zijn juist speciaal gekomen.”
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“Ja, wat vond ik van de preek. Misschien komt het ouderwets over, het is in andere woorden
dan wij gewend zijn. Maar ik ben blij met deze woorden.”
Gezamenlijke dienst gezien door de ogen van de voorganger
De redactie van “Kerkbuurten” vroeg een stukje te schrijven over hoe het me vergaan was als
voorganger in de gezamenlijke dienst van de gemeentes van PKN en de Ned. Gereformeerde
kerk (NGK) in Oostzaan. Wat viel er op en wat waren de overeenkomsten en verschillen.
Allereerst was het feestelijk om elkaar te ontmoeten als brs en zrs in Christus. Samen zingen,
samen bidden en uit de bijbel lezen is prachtig! In de verkondiging werd uitzicht geboden op
een ongelofelijke toekomst. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal
zijn en vrede. Een wereld waar God zelf bij ons zal wonen. Dat is gelukkig weggelegd voor al
Gods kinderen, waar ook ter wereld. En dan valt de scheiding die kerkmuren maken ook
helemaal weg. Daar hebben we samen iets van geproefd.
Zijn er dan helemaal geen verschillen? Dat denk ik toch wel. In de dienst is dat vooral ook
zichtbaar in de liturgie. Je zou kunnen zeggen dat de PKN wat liturgischer is ingesteld. Bij het
votum antwoordt de gemeente. In de NGK is dat niet gebruikelijk. Ook de liederen waaruit
gekozen kan worden zijn niet helemaal hetzelfde. De PKN maakt gebruik van “het nieuwe
liedboek”. In de NGK wordt nog van het “oude liedboek” gebruik gemaakt , maar daarnaast
ook van liederen uit de bundel “Opwekking”. In de PKN is er altijd een Kyriegebed, in de
NGK niet altijd, maar daar is wel weer altijd een lezing van de 10 geboden of iets dat daar aan
verwant is.
Naast verschillen zijn er natuurlijk ook overeenkomsten. Beide gemeentes hebben een woord
voor de wereld: het verlossingswerk van Christus. Aan beide kanten wordt gezocht om het
discipelschap handen en voeten te geven in het eigen dorp en daarbuiten. In beide gemeentes
neemt de dienst aan God en de dienst aan de naaste een centrale plaats in. En dat is mooi om
te constateren.
Daarnaast was het fijn dat de kerk zo vol met mensen was en dat beide gemeentes zo goed
vertegenwoordigd waren. Ook de gezamenlijke ontmoeting met de koffie na de dienst was
een bijzonder gebeuren. Leuke gesprekken, opgehaalde herinneringen, nieuwe contacten die
werden gelegd, echt mooi om mee te maken.
Al met al vond ik het een bijzondere gebeurtenis om een dienst te leiden waarin beide
gemeenten aanwezig waren. Hartelijk dank voor de uitnodiging en wat mij betreft: graag tot
ziens.
Tekko de Boer

Bij de diensten: moment met de kinderen
Ik heb niet uitgezocht hoe lang er al zoiets als “het moment
met de kinderen” in de protestantse kerken bestaat. Ik weet
ook niet wanneer de zondagsschool of de kindernevendienst
is geïntroduceerd. Ik vermoed dat het allemaal van recente
datum is. Het gaat in ieder geval niet terug op een
eeuwenoude traditie. Misschien is dat de reden, dat voor mij
als predikant het moment met de kinderen in een dienst best
veel vragen oproept. Psychologisch-didactisch: Hoe pak je
het moment met de kinderen aan? Vinden kinderen het
überhaupt fijn om in de spotlights te staan? Wat voor
“kinder-theologie” handhaaf je? Ook liturgisch komen er
vragen bij kijken: Hoe laat je het aansluiten bij de rest van
de kerkdienst? Voor wie is het moment met de kinderen? Ik heb het gevoel dat het vaak
gebeurt voor de volwassenen, niet voor de kinderen zelf.
Het moment met de kinderen valt ook “uit de toon” bij de rest van de dienst. Meestal is het
minder plechtig, worden er grapjes gemaakt, is er interactie. Dat is niet per se slecht, in
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tegendeel. Het kan een verrijking zijn voor het geheel van de dienst. Maar het maakt wel dat
het een enorme uitdaging is voor predikanten. En daarbij wil ik best toegeven: Vaak voel ik
mij stuntelen en ik zie en hoor het ook bij collega’s. Een geslaagd moment met de kinderen is
nog niet zo eenvoudig vorm te geven.
Afgezien van de vragen die het moment met de kinderen oproept, is aandacht voor kinderen
in de kerk en de kerkdienst natuurlijk wel van essentieel belang. De kerk is er niet alleen voor
volwassenen, maar alle leeftijden horen bij de kerk. Een dienst waarin de kinderen zich niet
welkom voelen, maar ook diensten – met name kinder- en jeugddiensten – die voor
volwassenen te kinderachtig en daardoor voor hen ontoegankelijk worden, kunnen niet de
bedoeling zijn. Het “moment met de kinderen” is een manier om kinderen de aandacht te
geven en hen zo te laten weten dat zij hartelijk welkom zijn in de dienst. Maar aangezien het
maar om een heel recente traditie gaat, blijft de vraag of dit dé manier is of dat er ook andere
wegen zijn om het doel van een inclusieve, voor alle leeftijden toegankelijke kerkdienst, te
bereiken. In de katholieke kerk heb je “misdienaars”, kinderen die helpen in de kerkdienst.
Ikzelf geloof erin dat het - naast momenten met de kinderen op welke manier dan ook – goed
is om kinderen actief bij de kerkdiensten te betrekken. In het kinderkoor, bij de collecte, het
aansteken van kaarsen, uitdelen van boekjes, zingen van kinderliederen…wat dan ook. Onze
creativiteit in de protestantse traditie met en voor de kinderen is zeker nog niet uitgeput.
Hoe dan ook, een ding is zeker: Kinderen horen in de kerk thuis en wanneer ze er niet zijn is
er een open plek. Maar hoe we kinderen van de huidige generatie zich thuis laten voelen in de
kerk - dat is een vraag die we niet met “het moment voor de kinderen” definitief hebben
beantwoord. De vraag hoe kinderen zich thuis kunnen voelen in de liturgie maakt duidelijk
dat liturgie in beweging moet blijven. We zijn er nooit klaar mee.
Ds. Carola Dahmen

Kerkdiensten september 2019
Zondag 1 september
Aanvang 10.00 uur

Ds. Carola Dahmen
Collectebestemming: Exodus

Zondag 8 september
Aanvang 10.00 uur

Ds. Pieter van der Woel uit Heiloo
Collectebestemming: Rudolphstichting

Zondag 15 september
Aanvang 10.00 uur

Ds. Carola Dahmen
Collectebestemming: Roseveldthuis
Startzondag
m.m.v. Cantorij en Kinderkoor

Zondag 22 september
Aanvang 10.00 uur

Ds. Willemien van Berkum uit Amsterdam
Collectebestemming: Vredeswerk

Zondag 29 september
Aanvang 10.00 uur

Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer
Collectebestemming: SOS-Kinderdorpen

Zondag 6 oktober
Aanvang 10.00 uur

Ds. Carola Dahmen
Collectebestemming: Werelddiaconaat Ouderendag

Dit is de nieuwe opzet van het rooster, graag iedereen op je eigen rooster kijken.
Mocht het erg veel problemen opleveren dan kunnen we het weer wijzigen.
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Agenda - activiteiten in september 2019
Iedere vrijdagmorgen is de kerk geopend van 10 tot 12 uur om een kaarsje te branden of
gewoon even stil te zijn. U kunt dan ook voedingsmiddelen inleveren voor de voedselbank.
Tentoonstelling van Norma Lo Fo Wong is nog te bekijken in het BJC alle
zondagochtenden en vrijdagochtenden
Norma Lo Fo Wong maakte foto’s over de migrantenproblematiek in Genua. Deze migranten
zijn gestrand op de grens van de Middellandse Zee en Europa. Ze willen doorstromen naar
een ander land in Europa, maar geen ander land wil hen helpen, niemand heeft plek voor hen.
Dinsdag 3 september open repetitieavond Interkerkelijk Gospelkoor Revival
Vind je het leuk om in een serieus en gezellig koor (Engelstalige gospels) te zingen? Of wil je
dat wel eens uitproberen? Kom dan op dinsdag 3 september naar de open repetitie van
Revival, maak het mee en krijg antwoord op je vragen. Van 20.00 uur tot 22.00 uur in De
Ontmoeting, Parklaan 1, Zaandijk. En zing je bas of tenor? Dan zijn we extra blij met je!
Wil je eerst nog meer informatie? Kijk eens op onze website www.revivalweb.nl. Je kunt daar
ook alvast wat fragmenten beluisteren en teksten lezen van wat we zingen. Je kunt ons ook
mailen via info@revivalweb.nl.
En kun je 3 september niet? Kom gerust een andere keer langs (m.u.v. de schoolvakanties)!
Maandag 9 september: Leerhuisavond over koning David
Van 20 uur tot 21.30 uur in het BJC.
Zondag 15 september Startzondag
Zie elders in deze Kerkbuurten
Donderdag 19 september: Koffie-inloopmorgen in het Bartel Jacobsz Centrum
Hebt u zin in een praatje bij een kopje koffie?
Dat kan.
Donderdagmorgen 19 september staat de koffie klaar in het B.J.C.
Vanaf tien uur is iedereen van harte welkom.
Vrijdag 20 september Rock Solid, voor de kinderen in groep 8
20.00 uur in het Bartel Jacobszcentrum
Maandag 23 september: Leerhuisavond over koning David.
Van 20 uur tot 21.30 uur in het GJC.
Vrijdag 27 september Solid Friends, voor de kinderen van de Middelbare School
20.00 uur in het Bartel Jacobszcentrum

Maandag 30 september: Poetsochtend in de kerk
Kom gezellig meedoen en geniet van het samenzijn en de koffie met iets lekkers na gedane
arbeid.
14

Maandelijks vanaf 1 september: Gespreksgroep over de Belijdenissen van Augustinus
'... ons hart kent geen rust tot het rust vindt in u'
is een van de bekendste uitdrukkingen van theoloog en filosoof
Augustinus.
Vanuit verschillende perspectieven is Augustinus interessant om te lezen in
onze tijd.
Als theoloog heeft Augustinus veel invloed gehad op de kerken en de
cultuur in het Westen. Als filosoof heeft hij gedachten ontwikkeld
waarmee hij is vooruitgelopen op hedendaagse inzichten over ruimte en
tijd in de natuurkunde.
Door het lezen van zijn boek Belijdenissen en door met elkaar in gesprek
te gaan, maken we (weer) kennis met het leven en werk van Augustinus
(354 - 430) en verkennen we hoe zijn denken betekenis kan hebben voor
onze tijd.
Hijzelf leefde in de tijd van het Romeinse rijk. Hannah Ahrend, filosoof en politiek
commentator, noemt hem de enige originele filosoof uit de Romeinse cultuur. Atheïst
Bertrand Russel plaatst Augustinus in de eerste gelederen van de filosofen.
Door de eeuwen heen blijft Augustinus’ werk lezers aanspreken, zo had Etty Hillesum,
bekend van haar dagboek, op weg naar Westerbork, twee boeken in haar koffer: de bijbel en
de Belijdenissen.
Vanuit oecumenisch perspectief is Augustinus interessant, omdat hij schreef voorafgaand aan
Luther en Calvijn, dus nog in de voor zowel katholieke als protestanten gemeenschappelijke
beginperiode van de kerk. Prof. Quispel zei in een documentaire over Augustinus dat hij een
zeer origineel denker was, maar dat hij gefrustreerd was op het gebied van seks.
In het boek Belijdenissen , schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke
geloofsgeschiedenis, hij laat zich kennen als een zoekende mens en gelovige. In de
Belijdenissen roept hij zijn lezers op om zich te bezinnen op grote waarden van de christelijke
traditie. Wanneer Augustinus zijn Belijdenissen schrijft, kijkt hij als het ware terug op zijn
eigen leven.
Het gaat hem in dit werk om te begrijpen wie God voor hem is en hoe deze God door alle
ervaringen heen bezig was hem te scheppen naar zijn beeld en gelijkenis (Gn 1,26). Hij
schrijft over zijn zoektocht naar kennis van zichtbare en tastbare dingen en het kennen van
God, het geheugen, herinnering en tijd.
De vertaling van Wim Sleddens is in helder Nederlands en begint met een boeiende inleiding.
In een maandelijkse bijeenkomst (overdag) verdiepen we ons in Augustinus' belijdenissen. De
eerste bijeenkomst is op dinsdagmiddag 1 oktober, 14:30 in de Noorderkerk.
Wilt u aanschaffen: Augustinus, Belijdenissen, vertaald door Wim Sleddens, ISBN
9789463401227, prijs 24,90.
U kunt zich opgeven bij Ruud de Lange, tel. 075-6318576, email: r.lange32@upcmail.nl of
bij Rien Jansens, tel. 075-6125674, email: rienjansens@telfort.nl
We zien uit naar de ontmoeting met u. Ieder is van harte uitgenodigd.
Ruud de Lange en Rien Jansens
Zondag 6 oktober: Muziek in de Kerken 2019
In de afgelopen twee jaar heeft Radio 9 in samenwerking met de Stichting KIOZK in het
najaar een muzikale middag georganiseerd in de Grote Kerk.
Oostzaan is rijk aan muzikale verenigingen zoals Crescendo, Bel Canto, Concordia en
Excelsior.
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Muziek in de Kerk organiseert niet alleen voor deze verenigingen een optreden (zij het wel in
kleine samenstelling zoals een kwartet, of sextet), maar daarnaast ook voor individuele
muzikale amateurs.
De belangstelling voor deze middag waar een diversiteit van amateurs optreden was de
afgelopen jaren heel goed. Reden voor Radio 9 en KIOZK om dit jaar niet alleen een middag
te organiseren in de Grote Kerk maar ook in het Witte Kerkje.
Een kleine commissie bestaande uit Anneke Hogenes, Nils Römer (Radio 9), Jaap den Hertog
en Jan de Waal houdt zich bezig met de organisatie en inmiddels hebben zowel in de Grote
Kerk als in het Witte Kerkje een tiental amateurmusici aangemeld. Van solisten tot het
Jeugdorkest van Crescendo.
In aanvulling op de twee voorgaande jaren zal er niet alleen instrumentaal en met zang
worden opgetreden maar zal ook in beide kerken de het orgel te horen zijn.
Al met wordt het weer een muzikaal Oostzaans middagje waarin de amateurs hun beste
beentje voorzetten.
In de Grote Kerk vindt het evenement plaats op 6 oktober en in het Witte Kerkje op zaterdag
26 oktober – beide optredens vangen aan om 14.00 uur.
De toegang is uiteraard geheel gratis !
Maandagavond 7 oktober, 21 oktober, 4 november en 18 november: Leeskring over Halik.
Van 20 uur tot 21:30 uur in het BJC. Iedereen is van harte welkom!
Collegiale vraag vanuit Zaandam
De stichting Vrijwilligersvervoer Zaanstreek is genomineerd voor het ANWB-fonds 2019 als
belangrijk maatschappelijk project in Noord-Holland. Zij maken kans op de 10.000 euro die
uitgeloofd wordt aan de winnaar. U kunt tot 30 september meestemmen op anwb.nl/stem.

“Met de belbus naar Bijbelverhalen”
In het vorige kerkblad stond “een bijzondere tip voor deze zomer” met een prachtige foto van
de expositie “Bijbelverhalen in zand “ in Elburg.
Het leek mij leuk om met een aantal mensen in de Belbus daar naar toe te gaan. Toen ik dat
tijdens de koffie inloop ochtend aan een aantal mensen voorlegde, waren er direct
enthousiaste reacties.

Omdat het toen nog zo heel erg warm was stelden we de trip uit tot woensdag 7 augustus.
Inmiddels hadden we zoveel deelnemers dat we 2 Belbussen konden vullen.
Dus vertrokken we rond half tien met 16 passagiers en de chauffeurs Arie en Chris richting de
Veluwe. De eerste stop was bij het Uddelermeer waar we van een heerlijk “Uddeltje”(zie
foto) en een kop koffie genoten die ons werden aangeboden door de Diaconie!
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Daarna langs een prachtige route dwars over de Veluwe naar Elburg.
Daar werd al op ons gewacht door een gastvrouw die ons wat achtergrond informatie gaf over
deze expositie. Het is een geweldig groots gebeuren, bijna niet te geloven dat het allemaal
zand (uit het Markermeer) is. De expositie
beslaat 3 grote hallen van een vroegere
Blikfabriek in het centrum van Elburg.

De expositie is prima te belopen en overal
staan bankjes zodat je alles op je gemak
kunt bekijken.

Wij kregen allemaal een badge met “geëerde gast” zodat we de hallen in-en uit konden lopen.
Na de eerste hal bekeken te hebben gingen we naar het z.g. strandpaviljoen om daar de voor
ons gereserveerde lunch te gebruiken. Gezellig en lekker! Daarna nog tijd genoeg om de
overige 2 hallen te bezoeken en vooral de laatste hal was heel bijzonder en zeer
indrukwekkend. De sculpturen waren te hoog om ze in het geheel op de foto te krijgen,
maar het was om nooit te vergeten.
Aan het eind van het bezoek waren we allemaal
aardig moe maar heel voldaan. De busjes stonden
al weer klaar om ons naar Oostzaan te brengen en
tijdens de rit terug was het in elk geval in onze
bus heeel stil!
Het was een lange dag maar het enthousiasme van
alle mensen was groot!
We kunnen het iedereen aanbevelen!

Ans van Tol
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Lieve mensen.
Na 44 jaar in Oostzaan te hebben gewoond, ga ik het dorp verlaten.
Op 22-jarige leeftijd kwam ik als verlegen meisje vanuit Ermelo met Theo mijn man en onze
zoon Iwan op de Rietschoot 314 te wonen. Dat was best wennen, uit je vertrouwde omgeving
zonder telefoonaansluiting, daar moesten we toen 3 maanden op wachten. Gelukkig had ik
een goede buurvrouw die mij wegwijs maakte met de wel heel bijzondere gebruiken zoals
Sint-Maarten en luilak.
De kerkgemeente heeft ertoe bijgedragen dat ik mij thuis ging voelen in Oostzaan. Er werd
een welkomst plantje bezorgd namens de Gereformeerde kerk. Huib Klein kwam als jonge
studentdominee op de kansel. Huib heeft ervoor gezorgd dat meer contact tussen de jonge
nieuwe kerkleden kwam, door een bazar te organiseren.
Zo hebben de dames onder leiding van Nenkie (de vrouw van Huib) babyhesjes van
boerenzakdoeken, knijperschortjes enz. gemaakt, een echt "jonge damesnaaikransje" was het.
Zo werden we uitgenodigd om koffie te drinken bij Gerard en Ineke Smit (later verhuisd naar
Lochem). Dat klikte ontzettend goed vooral omdat Ineke in Ermelo had gewerkt. Ineke en ik
waren tegelijk zwanger van onze dochters die nog in het kleine kerkje samen zijn gedoopt
door Huib.
Door Ineke en Gerard kwamen we in een leuke, sociale en lieve vriendengroep, die nog steeds
bestaat.
Toen werden we een PKN-gemeente, ik moest er erg aan wennen, dat kleine kerkje was mij
zo vertrouwd.
Theo was toen in die tijd veel actiever, als diaken, actie IKV, vredeswerk en
vluchtelingenwerk. Dat was in de tijd dat Rainer Wahl die onze voorganger was. Rainer is nu
dominee in Ermelo, dus lekker bekend.
Theo en ik hebben altijd gezegd, als we met pensioen zijn gaan we terug naar Ermelo maar
we kregen kleinkinderen in Oostzaan en dat wil je van dichtbij mee maken.
Ja, je kan met zijn tweeën heel wat plannen maken maar toen werd Theo plotseling ernstig
ziek en overleed.
Ik was heel bang om in een diep gat te vallen en niet meer het huis uit zou durven.
Dus meteen lid geworden van Kiozk, de Kunstgreep, Groei&Bloei en ging weer naar de kerk.
Ik heb heel veel steun ondervonden van de mensen om mij heen, van familie, vrienden, buren
en kerkleden.
Nu met het inpakken kom ik weer al die lieve post tegen en kan ik het niet weggooien.
Al die zorgzame en lieve aandacht heb ik echt ervaren als Gods werk door mensen handen
uitgevoerd.
Nu heb ik Menno een vriend, die zijn Janny ook moet missen. Wij hebben samen het geluk
weer gevonden. Menno en ik delen ons verdriet, maar hebben ook veel steun en plezier met
elkaar.
Zoals jullie weten in gesprekken het is altijd "Ermelo voor en Ermelo na." Menno zei op een
gegeven moment, waarom ga je niet. Eerst dacht ik "alles achter laten?" Maar Menno houdt
zijn eigen huis hier in Oostzaan en komt veel naar Ermelo. Zodoende kunnen de
kleinkinderen meerijden en kan ik mee naar Oostzaan. En natuurlijk heb ik ook mijn eigen
autootje. Dus jullie zijn nog niet van mij af!!!!
[Adres en telefoonnummer bekend bij de redactie van Kerkburten] Als jullie in Ermelo zijn of
gewoon eens willen kijken waar ik woon, bel even tel. In september krijg ik de sleutel van de
nieuwe woning in Ermelo.
PS mijn plaatsje achter de kerk is al geregeld dus terugkomen doe ik zeker😜
Met vriendelijke groet,
Carla van Katwijk-Dooijewaard
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Bedankjes
Lieve mensen,
Namens Elisabeth heel hartelijk bedankt voor de kaarten en de bloemen uit de
gemeente! Elisabeth heeft een nare en pijnlijke tijd achter de rug, vanwege een
geperforeerde blinde darm. Gelukkig gaat het nu echt wel de goeie kant op. Het deed haar
goed dat jullie met haar hebben meegeleefd!
Elisabeth Gilhuis en familie
Lieve mensen,
Hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die ik mocht ontvangen.
Rie v/d Lek-Bekebrede
Beste mensen,
Langs deze weg wil ik de dames van het
ontvangstcomité die voor koffie en thee
gezorgd hebben en mevrouw Erica
Homburg voor haar bemiddeling en de
heren Jaap Dral, Adrie Dil en Jan de
Waal nogmaals hartelijk danken voor de
gastvrije ontvangst en hun
hulpvaardigheid bij ons bezoek met
onze 95-jarige tante Troelie EchterSchuitemaker op vrijdag 28 juni jl.
Onze tante heeft van ons bezoek aan uw
kerk en de kerk van haar (betover-)
grootouders ontzettend genoten. Dus
nogmaals hartelijke dank.
Een hartelijke groet uit Enschede,
Jeanine en Wim Langkamp-Schuitemaker
Bedankt voor de prachtige bos bloemen die ik heb ontvangen.
Mw. Bep Bakker
Geachte gemeente,
Hierbij willen wij u allen heel hartelijk bedanken voor het prachtige boeket bloemen, welke
wij na de gezamenlijke dienst van 18 augustus jl. ter gelegenheid van de 80e verjaardag in
ontvangst mochten nemen. We waren hier erg blij mee.
Nogmaals hartelijk dank!
Guda en Siem de Boer
Dankbetuiging.
Ik wil hier even mijn dank uitdrukken aan allen die meegeleefd hebben met het feit dat ik op 8
augustus geheel onverwacht in het BovenIJ-ziekenhuis werd opgenomen. De huisarts vreesde
een licht hartinfarct of een longembolie.
Na twee dagen onderzoek bleek het het laatste te zijn: een lichte longembolie.
Ik wil de gemeenteleden bedanken voor de belangstelling en voor de bloemen die ik vanuit de
dienst mocht ontvangen.
Het gevoel betrokken te zijn in onze kerkelijke gemeente deed me heel goed !
Jan de Waal
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Van de redactie
Het vorige redactioneel stukje van juli-augustus begon Frieda met de zin dat de zomer
begonnen is. Deze Kerkbuurten is alweer voor de maand september, de maand waarin de
herfst begint. De maand waarin we weer wat moeten afkicken van het weer van de zomer en
van de vrijheden die velen van ons toch voelen gedurende de zomermaanden. Geen
wekelijkse activiteiten, geen kinderen naar school brengen, een andere omgeving opzoeken,
andere culturen proeven……
De andere kant is dat het je misschien eenzaam en ‘ontredderd’ maakt, als de patronen
afwijken van de gewone dagelijkse dingen en de mensen die je regelmatig ziet op vakantie
gaan, het dorp uit.
In september begint het ook het nieuwe jaar van activiteiten in de kerk. Zondag 15 september
zijn we allemaal welkom op de Startzondag. U kunt de informatie lezen in deze Kerkbuurten.
Ook leest u diverse terugblikken op de gezamenlijke kerkdienst van 18 augustus. Was u niet
aanwezig en vindt u dat toch wel jammer na het lezen van de stukjes, dan kunt u deze dienst
nog terugluisteren op de website (www.pknoostzaan.nl). Ik heb het ook gedaan en zo’n volle
kerk met zingende mensen klinkt toch wel anders.
Ook een verslag van de belbustocht naar de zandsculpturen. U kunt deze ‘Bijbelse verhalen’
in Elburg nog altijd bezoeken. Kijk op www.zandverhalen.nl
Naast de terugblikken natuurlijk ook de nieuwe activiteiten. Ds. Carola
Dahmen start met leerhuisavonden over koning David. En natuurlijk
starten ook de Rock Solid en Solid Friends avonden weer. Leuke
activiteiten rondom een thema waarin de jongeren samen met de
begeleiding het thema uitdiepen. Heeft u nog een buurjongen/meisje die
dit misschien ook leuk zal vinden? Hij/ zij is van harte welkom.
Misschien heeft u meegekregen dat Frieda de laatste bladen gemaakt had, omdat ik mij niet
veel tijd hiervoor gunde. Ik was aan het afstuderen en gelukkig kan ik u vertellen dat dit
achter de rug is en ik mijzelf Master of Science mag noemen. Ik heb de studie ‘klinische
gezondheidswetenschap’ afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Tot mijn verrassing kreeg
ik hiervoor ook een mooi bos bloemen namens de kerk. Bedankt hiervoor.
De zonnebloem van de voorplaat staat bij ons thuis. Femke en ik waren op de snuffelmarkt
die in het voorjaar georganiseerd was. We namen daar lootjes met ‘altijd prijs garantie’ bij
Nellie. Wij kozen voor een doosje met zonnebloemzaadjes. Deze bloem is een van de
resultaten. Niet alleen wij weten deze mooie bloemen te waarderen, ook de bijen en de
vlinders maken hier dankbaar gebruik van. Hier genieten wij dan weer extra van.
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Colofon 38e jaargang nummer 7

Protestantse Gemeente Oostzaan. Kerkbuurt 12, Postbus 44, 1510 AA Oostzaan, tel.: 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. NL21FVLB063.58.09.516
Verspreiding Reinder Wijnja,  6843347
Predikante:
Kerkenraad:
Scriba:
Ds. Carola Dahmen
Technisch voorzitter:
e-mail: scriba@pknoostzaan.nl
 0299- 796225
Ids Algera
Postbus 44, 1510 AA Oostzaan
predikant@pknoostzaan.nl
voorzitter@pknoostzaan.nl
Ds. Dahmen werkt dinsdagochtend, donderdagmiddag, vrijdagochtend en zondag
En avonden na afspraak
Platform Omzien Naar Elkaar
Contactpersoon (interim): Erica Homburg  684 1150

e-mail: one@pknoostzaan.nl

Ouderling
Jaap de Dood

e-mail: ouderling@pknoostzaan.nl

 06-51349375

Ouderling Jeugd- en jongerenwerk/Rock Solid/Solid Friends
Mirjam de Rijk
 6843819
e-mail: jeugdouderling@pknoostzaan.nl
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
NL12RABO 0350502161
College van kerkrentmeesters:
Anneke Hogenes,
 06-23681030
info@pknoostzaan.nl

Bank:
Protestantse Gemeente Oostzaan
NL32RABO0373709439

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
Kinderkerk: Joyce Verwer ,  6841664

e-mail: creche@pknoostzaan.nl
e-mail: kinderkerk@pknoostzaan.nl

Oude kaarsen en restanten: Ans van Tol, Rietschoot 225,  6843445
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, Rietschoot 162, 1511 WP Oostzaan 06-23681030/06-36532333 info@pknoostzaan.nl
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