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Gedichten en liederen 

 

Gebeden 

Goede God, U spreekt ons aan met woorden van leven. 

Zij staan voor uw Verbond met ons allen, 

waarin wij geborgen zijn wat er ook met ons gebeurt, 

juist in het intieme en meest kwetsbare van onze relaties met elkaar. 

Spaar ons niet als we onszelf proberen vrij te pleiten, 

maar wijs ons helder de weg die getuigt van uw liefde en trouw - 

in Jezus Christus. Amen.  (320:4) 

 

 

God,       

fluister het tot mij,     Fluister het mij in,   

in de stilte van de dag,   als de twijfel mij overvalt,   

in het piekeren in de nacht,   als cynisme mijn geloof verjaagt  

in de stappen die ik zet,   als alles zinloos lijkt, 

dat U met mij op weg bent.   Dat U mij niet loslaat. 

 

Fluister tot mij, 

vriendelijk en beslist, 

dat U de vast grond wilt zijn onder mijn voeten, 

als daglicht om mij heen zult zijn, 

als toekomst die mijn vertrouwen wenkt. 

Amen 
Ds. Marleen Blootens, gepubliceerd in het gedichtenboekje van Petrus 
 

Lied 181 Een heel klein zaadje 

Een heel klein zaadje waait weg op de wind. 

Het ligt verloren op de straat en niemand die het vindt. 

 

Zo’n heel klein zaadje dat vang je in je hand. 

Je dekt het met de aarde toe; dan slaapt het in de grond. 

 

Zo’n heel klein zaadje wordt wakker van het licht. 

Het groeit de grond te boven, het warmt zijn gezicht. 

 

Zo’n heel klein zaadje is liefdevol gepoot. 

Dan loopt het uit en wordt een boom, een boom, zo sterk, zo groot. 

 

Zo’n heel klein zaadje groeit langzaam, tak na tak,  

tot alle vogels zingen in hun grootse onderdak. 

 

Zo’n heel klein zaadje is Gods Koninkrijk; 

Het groeit en wordt voor iedereen een schuilplaats wereldwijd.  
 

Dit kleine zaadje, je vangt het in je hart. 

Het wordt van alle liefde groot, het groeit als je volhardt. 
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In memoriam Jantina - Tina Coehoorn – de Koning 
 

*9 juli 1938     † 21 september 2021 

 

 

Op 21 september jl. overleed in de leeftijd van 83 jaar Jantina – Tina – Coehoorn- de Koning. 

Tina werd geboren in Zaandam op 9 juli 1938, vlak voor het uitbreken van de oorlog. Ze 

trouwde toen ze 18 was met Rienk Coehoorn. Na inwonen bij haar grootouders vonden ze een 

eigen woning. Uiteindelijk werd Oostzaan de plaats waar ze zich settelden, waar hun twee 

dochters en zoon opgroeiden, en waar Rienk begon met wat Installatiebedrijf Coehoorn zou 

worden. 

 

Tina hield van haar gezin en was trots op haar dochters en zoon. Nog kort voor haar 

overlijden zag ze, dat was een grote wens, haar tweede achterkleinkind, nog maar een paar 

weken oud. Het witte vestje dat ze, ondanks haar slechte ogen, breidde heeft ze niet af kunnen 

maken. 

 

Gemakkelijk heeft ze het niet altijd gehad.  Ze had last van angsten die het leven voor haar bij 

tijden zwaar en moeilijk maakten. In haar geloof vond ze de rust en het vertrouwen die ook 

spraken uit de liederen die ze voor de afscheidsdienst had uitgezocht: Abba Vader, Veilig in 

Jezus’ armen, Welk een vriend is onze Jezus. In dat vertrouwen is ze, na een kort ziekbed, 

thuis op de Grashof overleden.  

 

Tina kon het leven uit handen geven, maar vond het moeilijk om Rienk – na een huwelijk van 

bijna 65 jaar, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, haar broer en schoonzus, los te 

moeten laten. 

 

De afscheidsdienst had plaats op donderdag 30 september in de Grote Kerk. We herdachten 

haar leven en hoorden naast psalm 23, Jezus’ woorden: `komt allen tot mij die vermoeid en 

belast zijt, en ik zal u rust geven. ` Het slotlied hadden Rienk en Tina samen uitgezocht: Ga 

met God en Hij zal met je zijn. 

 

Na de kerkdienst en het samenzijn in het BJC is Tina in de kring van haar allernaasten 

begraven in het familiegraf in Zaandam. 

ds. Bart Vijfvinkel 

 

 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Bij gevaar, in bange tijden, 

over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

In zijn liefde jou bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  



 

 

Overdenking ds. Rainer Wahl, 10 oktober 2021 
 

Maleachi 2, 10-16; Markus 10, 1-16 

 

 

Inleiding: 

Keuze tekst. Niet wat het leesrooster aanreikt voor deze zondag. Mal 2 en Mk 10 Niet de 

meest makkelijke teksten. 

Dat raakte me omdat ik enkele weken geleden weer hoorde via mijn zus over mijn petekind in 

Duitsland, dat het daar met haar en haar dochter niet zo goed gaat. Zij is gescheiden en alleen 

opvoedende moeder. Uiteraard, dit is maar één casus onder tig - duizenden. In onze Westerse 

landen wordt gemiddeld een derde van de huwelijken en partnerschappen weer gescheiden. In 

Nederland zijn dat per jaar zo een 35.000 relaties. 

Een ander punt is nog, dat ik dus iets zal aanraken wat bij de een en ander van jullie weer van 

alles kan oprakelen aan pijn, teleurstelling, woede en verdriet. Toch geloof ik in jullie / ons 

als gemeente van Christus, waar we juist over zulke grote levensgebeurtenissen met elkaar 

kunnen praten en hopelijk elkaar daarin ook al luisterende kunnen bijstaan. Als je daar nog 

iets over kwijt moet na de dienst – be my guest.  

 

Preek: 

Zo verschillend de werelden en denkwerelden van Maleachi en Markus ook zijn, één ding 

hebben zij met elkaar gemeen. Zij reppen over God als ons aller schepper en verwekker. Dit is 

een soort oertekst die onder alles staat wat over relatie en dan ook scheiding te zeggen valt. 

Dit is al een keuze die ik maak. Ik lees deze uitingen in de Bijbel niet als een onomstotelijke 

wet van ‘jij mag niet’ of ‘jij moet’. En wee, als je ervan afwijkt. De profeet én de evangelist 

zoeken naar de levensbasis die in het perspectief van de trouwe Schepper-god kan worden 

gevonden. Het zijn morele teksten, dat wel. Het zijn geen moralistische teksten. Moraal zoekt 

naar basisoriëntatie voor ons gedrag en zoekt daarover het gesprek. Zij is mededeelzaam en 

wederkerig (naastenliefde). Moralistisch betekent je zelf tot norm verheffen en anderen 

veroordelen (zelfliefde, narcistisch). 

  

Laat ik nu eerst naar Maleachi gaan. In zijn geloofsverbeelding laat hij ‘God van de 

heerscharen’ spreken. In dit spreken hoort ook hij zich aangesproken als ‘mijn bode’ – dat 

betekent het Hebreeuwse ‘Maleachi’. Als bode van God dient hij het perspectief van God 

stem te geven. En dat doet hij met verve. Wat is het geval? 

We bevinden ons in de tijd na de ballingschap. Er is sprake van remigratie die jaren duurt. En 

net als na de Tweede Wereldoorlog komen de Joodse ballingen voor gesloten deuren terecht. 

Hun bezittingen, huizen en grond, waren door anderen inmiddels ingenomen die met de 

Babyloniërs mee van de oorlog en de verdrijving hadden geprofiteerd. Grootgrondbezitters uit 

Arabië, Edom, Filistea en andere stamgebieden of stadstaatjes hadden de bezittingen 

ingenomen. Ze waren niet van plan om ze aan de rechtmatige eigenaren terug te geven. Hoe 

het allemaal in zijn werk ging, weet ik niet, maar vele van de vroegere eigenaren konden via 

huwelijk met een dochter of vrouw des huizes weer aansluiten bij hun vroegere rijkdommen 

aan huis, grond en veestapel. En als daarvoor de eigen Joodse vrouw aan kant moest worden 

gezet, gebeurde dat maar al te vaak en al te gemakkelijk. Dit betekende in de vlijmscherpe 

analyse van deze profeet, dat het ervaren onrecht werd doorgeschoven naar het meest zwakke 

schakel: de vrouwen van deze ooit rijke en nu weer invloedrijke thuiskomers.  

En daar was nog iets mee aan de hand. De oorlogsprofiteurs waren dus vertegenwoordigers 

van andere religies, meestal vruchtbaarheidsreligies, waar groei ging boven gedeelte zegen én 

macht voor recht. Het was een ‘gruwel’ voor de Heer. Dat is een bekende term voor 

‘gewelddaad’. Dit trouwen van de ‘vreemde vrouw’ door de eigen vrouw te verstoten ook al 

zat daar als motief onder, herstel van de verloren goederen, was onrecht en kwam neer op een 

verkrachting van die vrouwen én van het verbond met God. Dit is een acte van geweld. Dat is 

bedoeld met ‘gruwel’ voor de Heer. Zij handelen rechteloos en ontnemen hun vrouwen het  
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levensrecht door hen te verstoten, uit bezitsdrang en winstbejag. Dit valse trouwen en zich 

verbinden wordt een metafoor voor het verraad aan God, hun Schepper en daarmee aan 

zichzelf als volk van God. De profeet ziet hiervan de consequentie: Eigenlijk 

scheiden zij van God die zonder verbinding hen ook niet meer kan helpen en 

zegenen. Dat zal het uit onrecht voortkomend nageslacht geen goed doen, terwijl 

je toch als ouder niets liever wilt, dan dat het met je kinderen allemaal goed 

komt. Dus met deze verkeerde levensoriëntatie op bezit en winst is ook de 

toekomst van het nageslacht in het geding. Vandaag is dit in groter verband weer 

meer dan actueel. Dan denk ik aan de scholieren en hun Fridays for Future.   

 

II 

Zoals gezegd, ook in dit gedeelte van Markus wordt door Jezus geen antwoord gegeven op het 

‘mogen’ en ‘moeten’. Of anders gezegd: Hier in dit evangelie spreekt de Messias en geen 

moraalapostel. Hij trapt er niet in om op de vraag of het mag of niet mag meteen een ‘ja’ of 

een ‘nee’ te toeteren. Zo nodigt ook de evangelist de hoorder uit om zich in te leven én na te 

denken, niet om meteen te oordelen laat staan te veroordelen. 

Het kan een vangvraag geweest zijn die door enkele Farizeeën meereizend naar Jeruzalem aan 

Jezus is gesteld. Zegt hij ‘nee’ het mag niet, dan kunnen ze dat aan de politie van Herodes 

doorgeven. Dan zal het die Jezus net zo vergaan als Johannes de Doper, die zei, dat Herodes 

door en door fout zat door de vrouw van zijn broer te hebben weggekaapt en getrouwd, 

natuurlijk ook met het oog op uitbreiding van gebied en macht. 

Maar het kan ook gewoon een uitdaging geweest zijn om het debat over deze kwestie aan te 

gaan, dat van een grote existentiële betekenis is. Hoe dan ook, Jezus gaat hier naar de diepere 

betekenislaag van wat menselijk leven is vanuit God gezien, zoals Maleachi dit op zijn manier 

ook heeft gedaan.  

Als een goede rabbijn moraliseert hij niet, zoals gezegd, maar laat zich leiden door 

vindplaatsen in de Heilige Schrift op zoek naar de bedoeling van het geschapen leven. Twee 

overbekende citaten dringen zich dan blijkbaar op, allebei uit het begin van het boek Genesis. 

God heeft mensen geschapen, vrouwelijk en mannelijk en zo naar zijn beeld en gelijkenis. 

Voor beiden geldt in welke relatie ook: jullie zijn beeld van God. Dit betekent, niet het 

individuele ik en al helemaal niet dé man kan deze gelijkenis voor zichzelf opeisen. Je zou 

kunnen zeggen vanuit deze God gezien: in den beginne was de relatie van man en vrouw, van 

de een met de ander, van ik en gij. Acceptatie van én verantwoordelijkheid voor de ander is 

daarmee aan de orde bij deze scheppingsordening. 

Deze gedachtegang gaat verder met het tweede citaat uit Genesis 2, dat de man zijn ouderlijk 

huis verlaat en naar de vrouw toetrekt om één vlees met elkaar te worden. En dat is niet dat ze 

met elkaar vergroeien, maar dat ze met elkaar op een moment samensmeltend – hopelijk in 

geluk en lust en zaligheid - een kind, een nageslacht zullen hebben. Anders gezegd: Je bent 

ten principale verantwoordelijk voor elkaar én als er kinderen zijn in je huwelijk of – vandaag 

gezegd: partnerschap hoe samengesteld ook, daar ligt je eerste verantwoordelijkheid voor wie 

je bent – mét elkaar - als mens! 

 

En dan komt die beruchte zin die te pas en te onpas aan wordt gehaald om een scheiding als 

grove schending van Gods scheppingsorde te zien en zwaar te beladen met schuld en zonde. 

Hoeveel leed heeft dit niet aan mensen berokkend. Of zij zijn veel te lang in een huwelijk of 

partnerschap gebleven met alle beschadiging van dien of zij dragen naast pijn, verdriet en 

teleurstelling, hevige schuldgevoelens met zich mee jegens hun naasten en onuitwisbaar 

jegens God. Mocht je dan bij God nog komen? In de eerste gemeente ging een vrouw uit 

orthodoxe huize niet meer aan het Avondmaal, omdat zij zich heeft laten scheiden na de 

zoveelste therapie en het zoveelste fysieke vergrijp. Hoe groot de nood en helder de noodzaak 

was, voor God was en bleef zij schuldig. Want zij had verbroken wat God had 

samengebonden. 
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Ik weet niet of de uitspraak van Karl Barth haar had geholpen. Hij vroeg zich af hoe je kon 

weten, dat God juist deze twee mensen heeft samengevoegd? Zeker, hij heeft een punt, maar 

volgens mij gaat het de evangelist niet hierom.   

Ik zeg nu heel bewust: Volgens mij, want hoe stellig je ook hierover zult zijn, het is en blijft 

een interpretatie. Dus volgens mij scherpt Markus in deze woorden van Jezus de 

verantwoordelijkheid aan die partners, man én vrouw in dit geval voor elkaar hebben. Dit is 

allereerst tegen mannen gezegd, omdat zij in de samenleving van toen en zeer veel sterkere 

sociale positie hadden dan hun vrouwen. Het ging ook niet zo zeer om het scheiden in 

overeenstemming met elkaar, maar om het regelrechte wegsturen, ja verstoten. Daar hadden 

mannen recht op en met een scheidingsbrief konden ze dat juridisch veiligstellen. De last van 

zo een scheiding kwam bijna uitsluitend bij de vrouwen neer. Ze kregen een stigma mee. Daar 

is iets mee, zeker als ‘ze’ kinderloos gebleven was. 

 

Vandaag ligt het totaal anders. Tussen 60 en 80% van de aanvragers van een scheiding zijn 

tegenwoordig vrouwen. Zij hebben een sociale en economische positie waarmee zij dat – hoe 

moeilijk het ook is en emotioneel belastend – wel redelijk veilig kunnen doen. Wat de 

emotionele belasting betreft kunnen ook mannen er zwaar gebukt onder gaan. Een scheiding 

tast in de regel niet alleen je relatie aan, maar ook je zelf, tot op de bodem van je ziel. Het is 

hard werken om deze breuk in jezelf weer te helen. Bij sommigen kan verdriet, woede en 

verwijt stollen. Onlangs vertelde een vriendin die nu zo’n 20 jaar van haar eerste man 

gescheiden was, dat ze bij de promotie van hun zoon als trotse ouders naast elkaar waren 

gezet. De man draaide haar zijn rug toe en zei geen woord tegen haar. Pijn aan beide kanten. 

Blijvend onbegrip en onvermogen. 

 

III 

Terug naar die zin. Ik zie deze niet als een verbod op scheiding. Ik zie deze zin als een 

positieve uitspraak die zegt, hoe jij je verbinding met die ander mag zien. En daar zeg ik bij 

dat dit voor ieder levensverbond geldt, dus ook voor mensen van hetzelfde geslacht. Ga er 

maar van uit dat je aan elkaar gegeven bent. Het criterium voor een geslaagde relatie is niet de 

mate van verliefdheid, maar de soms erg tot de proef gestelde trouw, om elkaars naaste te zijn, 

ook als het lastig wordt, spannend, gemeen. Er worden in onze door media bepaalde tijd hele 

hoge eisen gesteld aan een relatie en de lichamen die dit allemaal moeten verduren, jong, fit, 

attractief, nooit moe, succesvol op welk terrein dan ook. Corona heeft dit allemaal nog meer 

de huiskamer in geperst met alle gevolgen van dien. Waarheen met je oververmoeidheid, je 

lusteloosheid, je depressie? Ook dan blijft staan, blijft als grond onder je voeten: je bent 

elkaar gegeven om dit met elkaar uit te houden, om elkaar daarin ter zijde te staan, om te 

begrijpen en te confronteren. Ik vind dit een van de meest boeiende, enerverende, pijnlijke, 

diepgaande leerscholen van het leven. Noem het liefde! En als het dan toch knalt en je er niet 

meer met elkaar uitkomt, ook niet met hulp, elkaar alleen nog maar meer beschadigt, haat, 

verwenst, bedriegt en daarbij zelf ten gronde gaat? Ja, dan is uit elkaar gaan wel aan de orde. 

Het is niet de bedoeling van Gods schepping van ons als zijn beelden, dat we elkaar en ons 

zelf kapot maken. Ik zie deze zin dus als aanmoediging om stand te houden en zeker als rem 

om de ander te verlaten, te vernederen of zelfs te verstoten. Ik zie deze zin als opmontering 

om met elkaar aan het werk te gaan om in alle eerlijkheid opnieuw te vinden wie je voor 

elkaar kunt zijn of juist niet meer. Man en vrouw, partners zijn daarin absoluut elkaars 

gelijken. Dat geldt zoals Jezus het aan zijn volgelingen binnenshuis verder uitlegt voor 

mannen én voor vrouwen. Jezus schuift dit na: beiden delen in dezelfde verantwoordelijkheid 

en dus ook schuld. 

 

Maar let wel, ook al ga je scheiden, de relatie is daarmee niet verdwenen. Je hebt de meest 

intieme geschiedenis gehad of kunnen hebben die voor ons mensen is weggelegd. Wees daar 

en blijf daar zuinig op en laat je dat niet wegnemen, kleineren, devalueren. Het is geen 

partnerschap meer, maar kan wel een vriendschap zijn of een zorgrelatie voor je kinderen of  
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tenminste een verwerkte relatie waar je met veel verdriet, pijn en moeite afstand van hebt 

moeten nemen voor jezelf, maar ook voor de ander.  

 

Een laatste vraag: Moet je een scheiding uitstellen als er kinderen zijn die nog niet volwassen 

zijn, zoals een cabaretier eens stelde? Als het kan, ja, natuurlijk. Maar soms is het ook beter 

voor de kinderen, als zij zien dat hun ouders niet blijven hangen in eeuwige ruzies of in het 

voortdurend vernederen van elkaar en hen daar soms zelfs inzetten als pionnen in het gevecht. 

Het kan beter voor hen zijn – bij alle pijn en verlatingsangst - dat ze zien, dat hun ouders zo 

sterk zijn, dat ze een punt kunnen zetten voor een nieuw begin. Zeker, het zijn en blijven 

drama’s. En patentrecepten bestaan in deze niet.  

 

Vanuit Gods Woord blijft overeind: 

Je bent elkaar gegeven ook als het niet meer verder kan. Er komt ruimte voor een andere 

relatie, waar hetzelfde voor geldt. Acceptatie kan groeien en blijvende verantwoordelijkheid 

kan worden vorm gegeven. Kinderen die in deze sfeer zorg en veiligheid ontvangen, zullen 

gezegend zijn voor een eigen toekomst die ze met vertrouwen tegemoet kunnen gaan. De 

kerk, jullie gemeente, is de plek, waar eenieder welkom is, verbonden, gescheiden, volwassen 

of kind. Allen ontvangen wij de zegen van God die ons gemaakt heeft, mannelijk en 

vrouwelijk, beelden van de Schepper zelf. Allen zijn wij geliefde kinderen van God die ons in 

Jezus heeft laten zien, dat geen macht van deze wereld ons kan scheiden van die liefde hoe 

grillig onze levens ook verlopen, hoe pijnlijk we elkaar daarin kunnen kwijtraken of ons zelf 

kunnen verliezen. Wij zijn gezien, wij zijn gevonden, wij zijn bestemd tot heil. In dat 

perspectief zijn wij geroepen om er voor elkaar te zijn en lief en leed te delen. Daar rust alleen 

maar zegen op waar de jonge generatie meekrijgt wat ze – samen met ons – nodig heeft om 

onze aarde als goede Schepping van God te helpen bewaren in geloof, hoop en liefde. 

Amen.  

Ds. Rainer Wahl 

 

 

Mededelingen van ambtsdragers en vrijwilligers 
 

Bloemen- en kaartencommissie 

 

De bloemen gingen met een hartelijke groet en bemoediging naar: 
26 sept. mevr. Rie Janse – van Noord 

03 okt.  mevr. Ineke Marsman 

10 okt. mevr. Joke Dil – Bekebrede 

17 okt. dhr. en mevr. Jan en Jans Bosschieter – de Vries 
 

De Kaarten gingen naar:  

26 sept. dhr. Rienk Coehoorn en familie               

Met oprechte deelneming wegens het overlijden van zijn vrouw, hun moeder en oma 

Jantina Coehoorn – de Koning 

Maartje Dral–Verwer  

 

Berichten van de diaconie 
Het avondmaal wordt verzet naar zondag 14 november in de dienst met ds. Sjaak Visser 

  

Bestemming van de collectes 

 

7 november: Hospice de Schelp  

Hospice de Schelp in Krommenie biedt huiselijke verzorging aan mensen in de laatste fase 

van hun leven. Er werken verpleegkundigen en veel vrijwilligers bieden hulp en steun. 
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Het hospice moet het hebben van donaties en collectes, o.a. van ons uit Oostzaan. 

Graag uw bijdrage. 

  

14 november: Luisterend oor 

Het is een drukke periode geweest het afgelopen jaar voor de hulpdienst. 

Veel telefoontjes en doorverwijzingen naar gerichte instanties. 

Bij de kindertelefoon blijven heel veel telefoontjes binnenkomen over de 

tijd na corona. 

Veel vrijwilligers bemensen de telefoon en vinden ondersteuning bij 

professionele hulp. 

Graag uw bijdrage. 

  

21 november: Plaatselijk diaconaat  

  

28 november: SOS-Kinderdorpen  

Helena is blij dat ze haar kinderen weer terug heeft. SOS heeft geholpen om 

haar leven weer op de rit te krijgen. De kinderen waren tijdelijk naar een 

SOS-opvang. 

Maar het is meestal beter en fijner voor de kinderen om bij de eigen 

moeder/vader te zijn. 

SOS helpt bij familieversterkende programma’s. 

  

5 december: Voedselbank Zaanstreek 

In deze tijd van feestelijke dagen is het leuk dat je, ook als je aangewezen bent 

op de voedselbank, wat extra's vindt in je box. 

Graag uw bijdrage. 

 
12 december: Drugspastoraat Amsterdam  

Het drugspastoraat is er voor mensen die een plek zoeken waar ze 

gezien en gehoord worden, verhalen kunnen delen en ervaren dat 

ze erbij horen. 

Misschien onnodig om te zeggen, maar het is de plek waar ds. 

Gerson Gilhuis nu zijn werk heeft. 
 

U vindt behalve de doos voor verzorgingsproducten, een doos voor 

goed speelgoed, wat nog gegeven kan worden als kadootje. Nieuw 

speelgoed is ook van harte welkom. 

Voor alle leeftijden tot 18 jaar. Heel graag uw donaties hiervoor 

Dit alles voor de voedselbank Amsterdam-Noord. 

 

 

Denk ook even aan de voedselmand met betrekking tot 11 november. Elf november is de dag 

dat mijn lichtje branden mag.  
 

Vanuit de diaconie zijn wij blij dat het koffiedrinken na de dienst weer opgestart is. Op deze 

manier kunnen we ook weer laagdrempelig met elkaar in gesprek komen. Op de websites 

www.grotekerkoostzaan.nl of www.pknoostzaan.nl vindt u links onder het kopje 

‘Kerkdiensten’ het kopje ‘Rooster’. Hier vindt u de namen van degenen die ingedeeld staan 

om koffie te schenken. Als u een ruil met iemand doet, wilt u dit dan doormailen naar 

rooster@pknoostzaan.nl, dan verwerkt onze webmaster het in het rooster op de site. Iedereen 

bedankt die weer mee wil werken om het koffiedrinken mogelijk te maken. 

Ank Verwer 

 

http://www.grotekerkoostzaan.nl/
http://www.pknoostzaan.nl/
mailto:rooster@pknoostzaan.nl
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Maandelijkse Koffieochtenden 

We zijn in oktober weer gestart met 

de maandelijkse koffieochtend. 

Het was een heel prettige eerste 

ochtend. 

We waren blij ook nieuwe mensen te 

kunnen verwelkomen en het was fijn 

om elkaar weer te ontmoeten na zo’ n 

lange tijd. 

Komt u gerust eens langs. Elke derde 

woensdag van de maand. 

Dus de volgende keer: woensdag 17 november. 

Graag tot ziens. 

 

Met een hartelijke groet namens de seniorencommissie, 

Netty Lebbing 

 

Bij de eerste koffieochtend na de covidperiode waren 20 mensen aanwezig. Iedereen was blij 

dat er weer een bijeenkomst in het BJC mogelijk was. 

De koffie met lekkere koekjes werd dit keer verzorgd door Lettie Lebbing en Mirjam de Rijk. 

Frieda Flens-Meijer 

 

 

1e tafelen in de Grote Kerk 

WelzijnWonenPlus en de Stichting 

Vrienden van de Grote Kerk hebben 

gisteren voor het eerst ‘Tafelen in de 

Grote Kerk gehouden. Met 70 

reserveringen was het een goede start. 

We hadden wel gehoopt, maar niet 

verwacht dat er de eerste keer al zoveel 

aanmeldingen zouden zijn, stelt Nancy 

Sijmonsbergen, consulente bij 

WelzijnWonenPlus. Het ‘Wapen van 

Oostzaan’ heeft deze avond de catering 

verzorgd en een heerlijk 3-gangenmenu 

verzorgd. Dit alles hebben we mede 

kunnen organiseren met medewerking van vele vrijwilligers van WelzijnWonenPlus en Local 

Heroes. Deze hebben keihard gewerkt om er een succes van te maken. Ons doel van de avond 

is ontmoeting, het sociaal contact, naar elkaars verhalen luisteren. 

Bron Rodi, Kompas 
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Tentoonstelling! 
 

Misschien herinnert u zich nog, dat Anne Marie Ostendorp met haar fototoestel door de kerk 

wandelde, om alle aspecten van het kerkleven vast te leggen. 

Zoals met zoveel mooie dingen, gooide corona roet in het eten en lag haar project een jaar stil. 

Inmiddels hebt u al wel een aantal foto’s in Kerkbuurten en op de website kunnen bekijken. 

 

Vanaf zondag 7 november hangen haar impressies van ons mooie kerkgebouw aan de wanden 

van het BJC.  “Kerk in het BJC”, zou je kunnen zeggen! 

Na de kerkdienst wordt haar tentoonstelling voor ons, kerkgangers, geopend. We hopen, dat 

we er lange tijd van kunnen genieten! 

 

Dat betekent ook, dat we afscheid nemen van de schilderijen van Anke en Ineke Breur. Vorig 

jaar september werd hun tentoonstelling van kleurrijke natuurschilderingen, glas in loodkunst 

en keramiek geopend. Kort daarna werd het BJC vanwege de corona voor koffiedrinkers 

gesloten. Wel hebben de bezoekers van de bibliotheek en studerende scholieren in het BJC 

het afgelopen jaar hun kunst kunnen bewonderen. Kerkbezoekers konden pas eind september 

weer koffiedrinken en kunst kijken in het BJC.  

Dank, Ineke en Anke, dat de schilderijen zolang mochten blijven, tot we er weer van konden 

genieten! 

Willie Dijkema 

 

 

 

 

 

 

  

foto van Anne Marie van Ostendorf, de foto van het orgel op de kaft 

van deze Kerkbuurten is ook van Anne Marie 
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Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar - Gedachteniszondag 2021 
 

Hieronder noemen wij de namen van de personen van wie wij in het afgelopen jaar vanuit 

onze gemeente en vanuit de Grote Kerk afscheid hebben moeten nemen in verband met hun 

overlijden. Tijdens de Gedachteniszondag op 21 november besteden wij hier op gepaste wijze 

aandacht aan. Iedereen is van harte welkom tijdens deze dienst. 

Mist u een naam, meld u zich dan bij Jaap Dral. 

 

Naam van overledene Leeftijd Overlijdensdatum 

Arie van Prooijen  84 jaar 03 oktober 2020 

Bertha Bruin- Keep                                     87 jaar 08 oktober 2020 

Fransina van Stek - van der Vis                          96 jaar 20 november 2020 

Margaretha van Noord – van Wijk 104 jaar 08 januari 2021 

Jacoba Groos – van der Velde  101 jaar 25 januari 2021 

Mevr. Schipper- van de Lee 91 jaar 29 januari 2021 

Maria Klaassen- Onrust 95 jaar 08 februari 2021 

Jantje Flens- Bekebrede                                88 jaar 12 februari 2021 

Albert Tijmes 86 jaar 14 februari 2021 

Mevr. K. Verkerk- Hassink                                   91 jaar 15 maart 2021 

Simon Kuiper 82 jaar 21 maart 2021 

Geertruida Maria Waterhout - Pakkoo 66 jaar 30 maart 2021 

Elly de Lange- Hut                                                 82 jaar 05 april 2021 

Pieter Melchior Taams 85 jaar 02 mei 2021 

Jan Schipper 71 jaar 13 mei 2021 

Maria Adriana Cornelia Gortenmulder-Henze 84 jaar 17 mei 2021 

Margje Gijsje van Dijk-Hoogewoning                    82 jaar 26 mei 2021 

Klaas Veenhoven 86 jaar 27 mei 2021 

Wilhelmina Maria Peeters 84 jaar 21 juni 2021 

Bart Koeman 79 jaar 26 juni 2021 

Wil Jong-Ossebaar 84 jaar 05 juli 2021 

Eugenie de Jong – Hardjopawiro                             65 jaar 10 juli 2021 

Regina Adriaantje Nieuwenhuizen-Blanken 76 jaar 13 juli 2021 

Ronald Gerrit Heij 61 jaar 15 juli 2021 

Jenny Nieuwenhuizen- van ’t Hof 87 jaar 22 juli 2021 

Jan Laurus Janse 87 jaar 30 augustus 2021 

Jantina Coehoorn- de Koning                                    83 jaar 21 september 2021 

Guus van Os-Dil 87 jaar 10 oktober 2021 

Maria Witvoet-van de Burg 82 jaar 15 oktober 2021 

Maria (Marja) Kramer 72 jaar 19 oktober 2021 
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Kerkdiensten  november tot half december 2021 
 

 

Zondag 7 november Ds. Christina Pumplun uit Amsterdam 

Aanvang 10.00 uur  organist: nog niet bekend 

Collectebestemming: Hospice de Schelp Krommenie 
 

 

Zondag 14 november Ds. Sjaak Visser uit Zaandam 

Aanvang 10.00 uur  organist: nog niet bekend 

Collectebestemming: Kindertelefoon 

Heilig Avondmaal 

 

 

Zondag 21 november Ds. Ruurd van de Weg uit Uithoorn 

Aanvang 10.00 uur  organist: nog niet bekend 

Collectebestemming: plaatselijk diaconaat 

  Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

 

 

Zondag 28 november Ds. Marianne van Amerongen uit Terschuur  

Aanvang 10.00 uur  organist: nog niet bekend 

Collectebestemming: SOS-Kinderdorpen 

   Eerste Advent 

 

 

Zondag 5 december Ds. Fred Toetenel uit Zaandam  

Aanvang 10.00 uur  organist: nog niet bekend 

Collectebestemming: Voedselbank Zaanstreek 

   Tweede Advent 
 

 

Zondag 12 december Ds. Neely Kok uit Amsterdam 

Aanvang 10.00 uur  organist: nog niet bekend 

Collectebestemming: Drugspastoraat 

Derde Advent 
 

 

 

Zondag 19 december Ds. Bart Vijfvinkel uit Oostzaan  

Aanvang 10.00 uur  organist:  nog net bekend 

Collectebestemming: Betheljada 

Vierde Advent 
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Vrienden van de Grote Kerk, november 2021 
 

Tafelen 

De eerste Tafel op 29-9-2021 in de Grote Kerk was een groot feest.  

Mooi gedekte tafels, sfeervolle luchters met kaarslicht, meer dan 70 gezellige gasten 

waaronder de burgemeester met zijn gezin. Een team van gastvrouwen en heren vanuit 

WelzijnWonenPlus en Local Heroes liep af en aan om het drie gangen menu te serveren.  

En het menu? Daar stond het team van het Wapen van Oostzaan onder leiding van Pascal 

Besson garant voor. 

 

Tafelen is feitelijk een oud recept voor de kompanen van Oostzaan, wanneer je bedenkt dat 

het woord Kompaan, afkomstig vanuit het Latijn, "samen het brood delen" betekent. 

Dat onder het eeuwenoude dak van het godshuis, de Grote Kerk van Oostzaan. Met Tafelen is 

een begin gemaakt van de verbreding van de Grote Kerk als godshuis en dorpshuis. 

 

Tussen de gangen door zijn we met enkele gasten in gesprek gegaan over de vraag "wie is nu 

een echte Oostzaner?" Een echt antwoord kregen we niet. Maar de interviews met Rob 

Sweers, kapper in Oostzaan sinds 1966 en met een tweetal Oostzaanse opa's over en met hun 

kleindochter en kleinzoon zorgden voor veel herkenning onder de gasten. 

 

Inwoners van Oostzaan hebben een groot menselijk hart voor elkaar en de Grote Kerk heeft 

daar als godshuis een belangrijke plaats in gespeeld. De Grote Kerk als dorpshuis zal de band 

tussen Oostzaners zeker verder gaan versterken. 

Daarom hopen wij als Vrienden in samenwerking met WelzijnWonenPlus vele Oostzaners 

aan onze Tafels te mogen begroeten tijdens de vijf volgende Tafels in 2021-2022. 

 

De volgende tafel is op 11 november 2021, met als thema Sinter Maarten. Ook 

ditmaal zal het team van het Wapen van Oostzaan voor een verrassingsdiner 

zorgen. Voorgaande aan het diner en tijdens de diner gangen staat het verhaal 

van Sinter Maarten centraal. 

Tussen 17.00-18.00 uur zullen kinderen met lampions ontvangen worden door 

leden van de kerk. Tijdens het diner zal Sinter Maarten zelf aanwezig zijn als 

gast van onze tweede Tafel en om voldoende aandacht vragen voor de 

boodschap van Sinter Maarten.  

 

Aan de deelnemers vragen wij iets houdbaar "lekkers" mee te nemen voor de voedselbank. 

U kunt ook een gast meenemen op uw kosten, het diner kost 15 € per persoon, betalen het 

liefst per bankpas. 

 

Het derde diner staat in het teken van advent en zal plaatsvinden op 9 december 2021. 

Heeft u zin? Dan kunt u:  

bellen met Owen de Dood, 0637137374  

of mailen via Nancy@welzijnwonenplus.nl 

 

Film in de Grote Kerk: Bard 

Op zaterdag 20 november zal de eerste filmavond met livemuziek van start gaan met als 

aftrap de klassieker "Breakfast at Tiffany's" uit 1961, met in de hoofdrol Audrey Hepburn. 

Abir Hammam en Jelle Weber zullen met hun gitaar het bekende "Moon river" opvoeren en 

Leendert de Jong, hoofdprogrammering Filmhuis Den Haag, zal de film inleiden en met ons 

in gesprek gaan over de inhoud van de film. Volgens ingewijden is Leendert de Jong een 

echte Audrey Hepburn kenner. 

Kosten 15€ per persoon, de film start om 19.30 uur in een sfeervolle Grote Kerk. 

Opgave: Cees Oussoren 0653974869 of via cees@bardindekerk.nl 

mailto:Nancy@welzijnwonenplus.nl
mailto:cees@bardindekerk.nl
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Kerkenvisie Oostzaan 

B&W Oostzaan heeft, gesteund door de beide kerkenraden opdracht gegeven tot het 

onderzoeken van een duurzame toekomst van beide kerkgebouwen in Oostzaan, het Witte 

Kerkje en de Grote Kerk. Het onderzoek is onlangs van start gegaan, o.l.v. stichting Boei en 

Coup Group. De Vrienden Grote Kerk en de PKN houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen. Inmiddels hebben wij sinds 2020 de loods Herbestemming monumenten 

provincie Noord -Holland verschillende malen mogen ontvangen in de Grote Kerk, de heer 

Telgenhof. Telgenhof ervaart de nauwe samenwerking tussen de Vrienden, de PKN en de 

gemeente Oostzaan als een uniek moment voor een gunstige verbreding van het gebruik van 

de Grote Kerk. 

Ton Senf 

st. Vrienden Grote Kerk 

 

Activiteiten binnen de Grote Kerk 
 

Tijdens activiteiten in de kerk is in het BJC de fototentoonstelling van Anne 

Marie Ostendorf te zien “Kerk in het BJC, vanaf 7 november. 

Inloopochtend Grote Kerk, elke vrijdagochtend tussen 9.30 uur en 12.00 uur. 

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. 

Inloopochtend Grote Kerk, vrijdag 5 november 9.30 tot 12 uur 

 

Zondag 7 november opeing van de fototentoonstelling in het BJC 

 
Sint-Maarten in de kerk, donderdag 11 november  
Met Sint-Maarten zijn de Oostzaanse kinderen welkom in de kerk tussen 17 en 18 

uur met hun lampion en een liedje. Even opwarmen in de mooi verlichte Grote Kerk. 

 

Tafelen in de Grote Kerk, donderdag 11 november 

Op 11 november bent u voor de tweede keer welkom voor een diner in de gezellige 

sfeer van de Grote Kerk. Als u komt met of zonder gasten, denkt u er dan aan ook iets mee te 

nemen voor in de mand van de Voedselbank, zodat u in het gedachtengoed van St. Maarten 

ook met anderen kunt delen. Meer informatie in het verhaal van Ton Senf (Stichting Vrienden 

van de Grote Kerk, november) op blz. 12. 

 

Inloopochtend Grote Kerk, vrijdag 12 november 9.30 tot 12 uur 

 

Maandelijkse Koffieochtend in de Grote Kerk, woensdag 17 november 

Op een nieuwe dag, maar met de vertrouwde sfeer van voor Corona worden nu op 

de woensdagen de koffieochtenden gehouden. Op woensdag 17 november bent u 

van harte welkom om een kopje koffie te drinken en om met andere aanwezigen 

een praatje te maken. Neemt u gerust iemand met u mee.  

U bent welkom vanaf 10.00 uur. 

 

Inloopochtend Grote Kerk, vrijdag 19 november 9.30 tot 12 uur 

 

http://www.amsterdam.voedselbank.org/
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Film in de Grote Kerk: Bard, zaterdag 20 november 

Op zaterdag 20 november wordt de filmklassieker ‘Breakfast at Tiffany’s’ vertoond in de 

Grote Kerk. Naast de film zal er ook livemuziek te horen zijn en wordt een inleiding en 

gesprek gevoerd door en met het hoofd filmprogrammering van het Filmhuis in Den Haag. 

Meer informatie in het verhaal van Ton Senf (Stichting Vrienden van de Grote Kerk, 

november) op blz. 12. 

 

Gedachteniszondag 21 november tijdens de kerkdienst  

Deze zondag 21 november wordt extra aandacht besteed aan de mensen die het 

afgelopen jaar overleden zijn. 

 

Muziek in de Grote Kerk, zondag 21 november 

 

Na een blokkade als gevolg van de 

Corona problematiek, organiseert 

Radio 9 dit jaar weer een muzikaal 

evenement in de Grote Kerk van 

Oostzaan. 

Dit vindt plaats op zondag 21 

november om 14.30 uur. 

Er treden weer een tiental 

amateurmusici op - solisten alswel 

gezamenlijk met diverse soorten van 

muziek.  

 

Zo wordt het geheel weer een muziek-gerichte middag en het is vrije toegang voor iedereen 

die van muziek houdt. 

Wie treden op? 

Dat gaat onder andere de plaatselijke accordeongroep Tavenu worden met een viertal 

werken en ook de zangeres Riley Summer Tevreden. Naast de accordeon activiteiten en de 

zangeres, die wordt begeleid op de vleugel stapt Hans Rijken naar boven naar 

het orgel om enkele eigentijdse songs naar voren te brengen. 

Ook Jaap den Hertog laat het orgel horen. 

Maar dat is niet enige – het dubbelmannenkwartet Nieuwendam onder leiding 

van Koos Lith treedt op en ook het kwartet onder leiding van Piet Bindt laat 

zich horen.  

Afgevaardigden van de twee Oostzaanse harmonieën, Concordia en 

Crescendo komen met muziek. 

 

Al met al wordt het weer een muzikale middag dat door Radio 9 in nauwe samenwerking met 

de Grote Kerk, is georganiseerd. 

Toegang tot dit muzikale evenement is gratis en bezoekers zijn van harte welkom! 

 

Inloopochtend Grote Kerk Vrijdag 26 november 9.30 tot 12 uur 

 

Inloopochtend Grote Kerk Vrijdag 3 december 9.30 tot 12 uur 

 

De derde ‘Tafel’ in de Grote Kerk, 9 december 

Op donderdag 9 december zal alweer de 3e ‘Tafel in de Grote Kerk’ georganiseerd gaan 

worden. Kom met uw familie, buren of met wie u ook maar wilt dineren in de Grote Kerk. 

Dit keer in het teken van de Advent. 

Meer informatie in het verhaal van Ton Senf (Stichting Vrienden van de Grote Kerk, 

november) op blz. 12. 
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Inloopochtend Grote Kerk Vrijdag 10 december 9.30 tot 12 uur 

 

 

Maandelijkse Koffieochtend in de Grote Kerk, woensdag 15 december 

Op woensdag 15 december bent u van harte welkom om een kopje koffie te drinken 

en om met andere aanwezigen een praatje te maken. Neemt u gerust iemand met u 

mee. 

U bent welkom vanaf 10.00 uur 
 

Inloopochtend Grote Kerk Vrijdag 17 december 9.30 tot 12 uur 

 

 

Activiteiten buiten de gemeente 
 

Film: Home, vrijdag 5 november, Wormerveer 

 

`Home` is een prachtige documentaire 

van de Franse fotograaf, journalist en 

ecoloog Yann Arthus-Bertand. De film 

is bijna geheel opgebouwd uit 

luchtopnamen van verschillende 

plaatsen over de hele wereld. Het toont 

in prachtige maar ook verontrustende 

beelden de diversiteit van het leven op 

aarde en hoe de mensheid het 

ecologisch evenwicht op onze planeet 

bedreigt. Arthus-Bertrand is oprichter 

van de Good Planet Foundation die net als zijn werk tot doel heeft mensen bewust te maken 

van de schoonheid van de aarde maar evenzeer van de teloorgang. Het is om meerdere 

redenen een film die je moet zien. 

Datum:  Vrijdag 5 november 2021 

Tijd:  20.00 uur (inloop en koffie vanaf 19.30 uur) 

Plaats:  Protestantse Kerk Wormerveer, Noordeinde 20, 1521 PA Wormerveer 

 

De vertoning van deze film is een initiatief van de Samenwerkende Protestantse Gemeenten 

Zaanstreek. 

 

De kunst van het ouder worden, Woensdag 24 november, Wormer 
 

We pakken de draad weer op met `De kunst van het 

ouder worden`. 

Sinds het uitbreken van de coronaepidemie zijn we 

anderhalf jaar ouder en verscheen een mooi boek 

met de prikkelende titel `Eindelijk Volwassen van 

ethicus Frits de Lange. 

Geloof je in het ideaal van de leeftijdloze oudere? 

Of zie je ouderdom vooral als verval? Het eerste 

beeld verkoopt een illusie, het tweede beeld is een 

domper. 
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Frits de Lange geeft een eigenwijs `derde scenario` voor de ouderdom: de wijze oudere.  

We geven graag de wijsheid van de Lange en andere schrijvers door en gaan nog liever met 

elkaar in gesprek over de kunst van het ouder worden en de wijze oudere. 

 

Ook als u nog niet eerder een bijeenkomst rond `De kunst van het ouder worden` bezocht: van 

harte welkom! 

 

Datum en tijd: 24 november, 10.00-12.00 uur 

Plaats: Nieuwe Kerk, Kerkstraat 8, Wormer 

Inleiders: ds. Cornelis Visser en ds. Bart Vijfvinkel 

Opgave vooraf is prettig en kan bij: 

ds. Cornelis Visser, predikant@pgwestzaan.nl, 06 49726636  

ds. Bart Vijfvinkelpredikant@pknwormer.nl, 06 19685110 

 

Deze activiteit is onderdeel van het aanbod van de Samenwerkende Protestantse Gemeenten 

Zaanstreek. 

 

 

Bericht van de redactie 
 

Voor u ligt de Kerkbuurten van de maand november tot en met midden december. Omdat nu 

nog niet helemaal duidelijk is hoe de kerstdiensten ingevuld gaan worden, krijgt u die 

overzichten halverwege december in de laatste Kerkbuurten van het jaar in uw brievenbus. 

 

Voor het eerst worden weer meerdere activiteiten binnen en buiten de kerk georganiseerd. 

Natuurlijk de wekelijkse diensten met soms een bijzondere dienst zoals de komende weken 

het Avondmaal, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de eerste adventsweken. Daarnaast 

het koffiedrinken na de dienst, het koffiedrinken op de 3e woensdag van de maand en de 

wekelijkse inloop op de vrijdagochtenden. Ook de activiteiten van de Stichting Vrienden van 

de Grote Kerk vindt u hier terug, het tafelen en de filmavond. Dit alles vraagt natuurlijk veel 

medewerkers. Vindt u het leuk hier een bijdrage in te leveren, meldt u dan aan. 

Met Sint-Maarten bent u met uw kind, kleinkind, buurjongen of buurmeisje van harte welkom 

in de kerk om te genieten van de mooie verlichting en even warm te worden van uw tocht 

door het dorp. We hopen veel kinderen met mooie lampionnen binnen te krijgen. 

Ook activiteiten in de buurgemeenten worden genoemd in het kader van gezamenlijke 

activiteiten van de Zaanse Kerken. 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is het weer bar en boos. Veel wind en regen zie ik vanachter 

de ramen. Maar ik weet gelukkig dat ik erop mag vertrouwen dat de zon weer gaat schijnen. 

Alex schrijft een heel verhaal hoe je de omstandigheden waarin je op dat moment verkeert, 

kan verwerken in voorspellingen. Privé is het ook wat onstuimig met onzekerheden, maar ook 

daar vertrouwen we op een goede tijd. 

 

In deze Kerkbuurten ook een lange lijst met namen van mensen die vanuit de Grote Kerk een 

uitvaart hebben gehad of gemeentelid waren. Het zien van zoveel mensen die overleden zijn 

doet ons allemaal ook herinneren aan de mensen die wijzelf missen. Wij wensen u alle sterkte 

daarbij en steun van de mensen vanuit onze gemeente en om ons heen. 

 

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

Kerkbuurten en een goede tijd de komende weken. 

Wietske Wijnja 

 

  

mailto:predikant@pgwestzaan.nl
mailto:Vijfvinkelpredikant@pknwormer.nl
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Verhaal Weerbericht 
 

Het dagelijkse weerbericht wordt voorspeld door meteorologen, maar wist u wel dat er heel 

veel aan vooraf gaat, voordat zo’n weerkaart gemaakt is? Door landstations en schepen 

worden op vaste tijden om 00, 06, 12 en 18 uur UTC-waarnemingen gedaan die door 

meteorologen in prognosekaarten, weersverwachtingen enz. omgezet worden. De zogenaamde 

selected ships sturen elke zes uur hun waarnemingen door middel van een codetelegram via 

een Land Earth Station aan de wal naar de meteorologische dienst van het land dat op dat 

moment het best bereikbaar is. Nu vraagt u zich af wat voor informatie? 

De meteorologen hebben zoal nodig, de luchtdrukken over een heel groot gebied, de 

temperaturen, vochtigheid graad, enz.   

 

 

Nu kwam ik in 1984 aan boord van de Samson Bay, waar ze altijd een marconist aan boord 

hadden, en die hadden de tijd om die waarnemingen te maken en dan per radio weg te zenden. 

Maar door de nieuwe scheepsmetingen, hebben ze alle marconisten van de schepen gehaald 

en moesten wij hun werk er ook maar even bij doen, scheelde de rederij een hoop geld. 

Ik viel dus in de prijzen, om het werk erbij te doen van de marconist en er ook nog eens een 

OBS om de zes uur uit te gooien, alleen het maken daarvan was je al een half uur bezig en 

dan nog eens wegsturen, ik had er in het begin ook een hard hoofd in. De radio-installatie die 

daar aan boord stond was voor mij al een hoofdpijn-bezorger. 

Maar goed! Eenmaal op zee de instructieboeken bestudeerd en ik werd na elk hoofdstuk een 

hoop wijzer. 

En toen ik de radio-installatie dan ook onder controle had ben ik ook maar gelijk begonnen 

met zo’n OBS bericht te maken. Vooraf zei ik al dat het een hoop werk was. 

Je moet namelijk de luchtdruk in tienden aflezen en invullen, met een of ander apparaat een 

(psychrometer) een bol nat maken en buiten op de brugvleugel een minuut of wat 

rondslingeren en dan de temperatuur van de droge en natte bol aflezen en invullen in een 

speciaal codetelegram. 

 

Dan moest je kijken van welke richting de wind kwam en hoe krachtig in Bf-vorm, de hoogte 

van de zee en waar vandaan, wat voor bewolking er op dat moment aanwezig was, 

temperatuur van het zeewater, dat kon je aflezen in de machinekamer, dus dat was een 

telefoontje naar de meester. Het voornaamste vergeet ik te melden namelijk de positie van het 

schip, dit wordt dan doorgegeven met breedtegraad en lengtegraad en de tijd is natuurlijk net 

zo belangrijk. 
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Maar dan! Dan komt het verzenden van zo’n 

OBS (Meteo-rapport) dat kan een hoop 

ergernis kosten. Ik heb het wel eens 

meegemaakt dat ik een uur bezig was om het 

bericht bij Scheveningen-radio door te 

zenden, die het dan weer doorgeven naar het 

KNMI-station. 

Ik dacht dat ik uiteindelijk na meer dan een 

half uur zenden, eindelijk verbinding had met 

Scheveningen-radio via een korte golf-

frequentie, dus ik zit te wachten dat ze mij 

terug zouden roepen, maar op een gegeven 

moment hoor ik een Griek praten en 

schreeuwen naar zijn vrouw waarschijnlijk, 

want als hij zijn snater hield dan hoorde ik een vrouwenstem op die genoemde frequentie, en 

hij maar schreeuwen en gillen tegen zijn waarschijnlijke eega. 

Zo heb ik driekwartier zitten wachten voor dat ik mijn OBS bericht kon doorsturen. 

Weet je hoe dat komt dat die schepen op onze frequenties zitten, het zijn namelijk oude 

Hollandse schepen die verkocht zijn aan buitenlandse rederijen en hebben de frequenties 

kristallen in de zenders laten zitten, zodat die bemanningen ook via Scheveningen-radio 

berichten kunnen versturen en telefonie gebruiken.    

 

Toch wordt het werk wat we ervoor doen niet helemaal gratis gedaan, namelijk als we een 

grote oversteek doen dan krijgen we gratis routering van de KNMI, de gegevens die het 

bureau van het routerende schip nodig hebben. 

Naam en roepletters, haven van vertrek en 

bestemming, ETD en ETA, de vaart, diepgang, 

belading-gegevens en GM-stabiliteit, de positie 

van het schip gedurende de hele routering. 

Het routeerbureau verschaft het schip de 

volgende gegevens: 

* De golfverwachting (elke 48 uur). 

* De geadviseerde route (met reden).  

Bij wijziging van omstandigheden geeft het 

bureau correcties door en eventuele een nieuwe 

route. 

Het is dan wel van belang dat je aan boord een 

goede communicatie-installatie en een goede 

weerkaarten-ontvanger hebt. En wat nog 

belangrijker is, dat de scheepsofficieren van de dekdienst deze kaarten goed kunnen 

interpreteren. 

Zo zie je maar, dat door de techniek en communicatie tegenwoordig de schepen al een stuk 

veiliger de Oceanen kunnen bevaren en natuurlijk zorgen voor het lijfbehoud van de 

zeevarenden. 

 

Uitleg afkortingen: 

KNMI Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut    

ETD Expected Time Departure    

ETA Expected Time Arrivel 

 Bf       schaal van Beaufort                

 

Met vriendelijke groet, Alex Giethoorn 
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Knutselen: Dankdag voor gewas en arbeid 
 

Maak zelf een kistje waar je de groenten in kan plakken. Plak dan alles op de hand. 
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Colofon 39e jaargang nummer 9 
 

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    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 

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,  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

