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Kerkdiensten  3 juli t/m september 2022 

 

Zondag 3 juli kerkdienst 10.00 uur                            

 Voorganger: Esther Jeunink 

 Organist: Peter Zandberg. 

 

ZOMERDIENSTEN 2022                        AANVANG  10.00 UUR  
 

Zondag 24 juli            Foreestenhuis         Voorganger : Geeske Leek              
                                                                        Organist  : Bets Conijn  
 
Zondag 31 juli            Foreestenhuis         Voorganger : Ds. Jan Berkvens 
                                                                         Muziek   : Peter Zandberg 
 
Zondag 7 augustus   Lutherse kerk        Voorganger : Ds. S. Ypma       
                                                                         Organist : Rieuwert Blok 
 
Zondag 14 augustus  Lutherse kerk        Voorganger  : Ds S. Rozendaal 

                                                                       Organist   : Riewert Blok 
 
Zondag  21 augustus   Het Octaaf             Voorganger : Ds. Rudolf Kooiman 
                                                                          Organist : Jan Zuidema 
 
Zondag 28 augustus    Het Octaaf             Voorganger : Pastor Esther Jeunink 
                                                                           Organist :  Peter Zwart 
 
 
Zondag 4 sept. kerkdienst  10.00 uur ( Startzondag) 
  Voorganger: Jan Berkvens 
       Organist: Edwin Hinfelaar 
 
Zondag 18 sept. kerkdienst 10.00 uur 
  Voorganger: Tjaard Barnard                                      
       Organist: Peter Zandberg 
        Appeltaart meenemen  
 
Zondag 2 okt. Kerkdienst 10.00 uur 
  Voorganger: Jan Berkvens 
       Organist: Peter Zandberg               
                                                                                                                                  

 

 N.b. Voor uw bijdrage aan de collecte verwijs ik u naar de nieuwsbrief! 

 



Van de predikant 

 

Het voorjaar is in volle vaart op weg naar de zomer, met bomen die bijna weer volledig in 

blad staan. Vogels zijn druk in de weer, de terrassen zitten vol, de bootjes verkennen het 

water weer. En ook wij zijn volop actief. Als ik dit schrijf staat de buitendag voor de deur, en 

plannen we nog een film in Cinema Oostereiland. We doen mooie vieringen die we kunnen 

uitzenden via ons nieuwe systeem met dat prachtige heldere scherm en goed geluid in de 

kerkzaal. 

Naast al dat moois maken we ons druk om wat er in de wereld aan de hand is. Want dat is 

niet niks. De oorlog in Oekraïne woedt voort en wij blijven daar aandacht aan besteden. 

Zoveel mensen die in angst leven en hun huis en haard moeten verlaten. Het wapengekletter 

en de grootse woorden doen velen van ons terugdenken aan onzekere tijden die zij zelf 

hebben meegemaakt. In het pastoraat besteden we daar aandacht aan, evenals in onze 

diensten. Als u behoefte heeft aan een gesprek, schroom dan niet om mij te benaderen. 

In de dienst van 15 mei besteedden we uitgebreid aandacht aan IDAHOT, de internationale 

dag tegen homo en transgenderfobie. IDAHOT vond dit jaar plaats op dinsdag 17 mei en is 

nog altijd hard nodig. De Werkgroep Kleurrijk Verbonden organiseerde deze viering met 

prachtige zang van Cobi de Bruijn, pianospel van Mieke van der Sluis, een gedicht van Ruud 

Bennis en een interview met de Oekraïnse activiste Olena Hloba  door Marjo en Theo 

Kuipers. De overdenking van deze viering vindt u elders in dit blad. We zongen lied 1013, 

‘Als alle mensen vogels dromen’ van Jan Jetse Bol, op melodie van Jan Raas: 

 

Als alle mensen vogels dromen 

met witte veren van satijn  

of volgeladen appelbomen  

zal er dan al vrede zijn? 

 

Als alle mensen zich vermaken  

met dansen op een open plein,  

als alle mensen oorlog staken,  

zal er dan al vrede zijn? 

 

Als alle mensen huizen bouwen  

met bloementuinen en jasmijn  

en als ze vol zijn van vertrouwen,  

zal er dan al vrede zijn? 

Laten we blijven dromen, soms tegen beter weten in, hopend op vrede en een plek voor 
iedereen. Ver weg en dichtbij. Ik wens u een mooie zomer!   

Ds. Jan Berkvens 



Overdenking 

Bijbeltekst: Lucas 4: 14-19 

14Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over Hem 

verspreidde zich in de hele streek. 15Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd 

door allen geprezen. 16Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn 

gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, 17werd 

Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar 

geschreven staat: 

 

18‘De Geest van de Heer rust op Mij, 

want Hij heeft Mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft Hij Mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, 

om onderdrukten hun vrijheid te geven, 

19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 

 

Glaswerk van Nico Palar 



Het is Koningsdag als ik in gesprek raak met de glaskunstenaar. Hij werkt met glas in lood 
en maakt  intrigerende werken. Niet alleen door de aansprekende kleuren en vormen, maar 
ook door de vele lagen van betekenis die verscholen liggen in de symbolen en teksten, die 
op hun beurt weer een bepaalde gelaagdheid bevatten. Over de meeste werken doet hij 
maanden, zo niet langer. Ik vraag hem welke gevoelens hij ervaart als hij bezig is met 
maken. Soms voelt hij zich uitgeput en kapot, als het af is. Hij ervaart euforie als hij opeens 
heel helder voor zich ziet hoe vorm, tekst, kleur en compositie samenvallen. Al zijn werken 
hebben een sterke filosofische component. Misschien vormt het wel de basis eigenlijk, van 
alles wat hij maakt. Alles heeft meerdere kanten, net als het leven nooit eenduidig is. 
 
Een van zijn meest uitgebreide werken is nog niet zo lang geleden vernield. In een huisje op 
de kerkelijke begraafplaats zijn de raampjes die hij had gemaakt kapotgeslagen, in het hart 
van het dorp. Terwijl het werk de mensen probeerde te verbinden: door generaties heen en 
tussen overtuigingen, voorkeuren, ook op seksueel gebied, tussen alles eigenlijk wat 
mensen van elkaar doet verschillen maar ook nieuwsgierig naar elkaar zou kunnen maken. 
De scherven liggen nu bij de kunstenaar thuis. 
 
We kijken naar de scherven en spreken erover. Wat zit het vernuftig in elkaar. Verbinding is 
het woord waar ik steeds sterker aan denk, hoe meer de glaskunstenaar over zijn werk 
vertelt. Het werk bestaat uit 3 vensters in de vorm van de raampjes uit een koeienstal. In de 
onderbalken worden de levensfasen benoemd die de generaties met elkaar verbinden. Een 
kind wordt geboren en wordt in het volgende venster volwassen. Als zijn of haar kinderen 
worden geboren, worden zijn vader of moeder een venster later opa en oma, tot hun 
generatie in het volgende venster wordt afgerond. Van leven en levenslust, wasdom naar 
berusting en krimp, de dood en dan…? In het venster wat ik vandaag laat zien zie je de 
kindfase tot die van de adolescent benoemd. In het middendeel staan jonge kinderen, hun 
hoofden in de kleuren van de regenboog afgebeeld. Het zijn de kinderen van een klas, nog 
aan het begin van hun leven. Wat gebeurt er nu al in de hoofden en lichamen van die jonge 
mensen en wat gaat er in al die levens nog meer gebeuren? Wie zijn zij en wie zullen zij 
worden? Zullen zij zichzelf kunnen blijven of is dat voor sommigen van hen niet weggelegd? 
 
Ergens in het werk heeft de kunstenaar dat benoemd door ‘hij/…/zij’ neer te zetten. Is en blijft 
hij hij of zij zij, of is hij eigenlijk zij en andersom? Dat is wat zijzelf moeten uitzoeken en waar 
de anderen mee om zullen moeten en hopelijk willen kunnen gaan, als ze dat lukt. Krijgen zij 
allemaal de kans om zich te ontwikkelen tot wie of wat zij willen zijn?  
 
Of alle kinderen de kleur kunnen krijgen die zij in potentie in zich hebben wordt voor een 
groot deel bepaald door ons, de mensen om hen heen. Net zo goed als onze kleur, de kleur 
die elk van ons heeft gekregen, mede bepaald is door de mensen die om ons heen stonden 
en staan.  
 
Het mooie van het groepje jonge mensen op de scherf is dat zij die kleuren van de 
glaskunstenaar hebben gekregen en met elkaar een pallet van veelzijdigheid vormen, op 
welk gebied dan ook. Veelzijdig en toch een geheel, als een regenboog. Niet voor niets het 
symbool voor vrede en het omarmen van diversiteit. Ik vraag de glaskunstenaar naar waar 
zijn inspiratie vandaan komt. Met een scheve glimlach antwoordt hij: ‘Dat zijn dingen die uit 
de hemel komen vallen… of iets dergelijks.’ Hij vervolgt met zeggen dat zijn inspiratie komt 
uit de contacten, de gesprekken die hij heeft met mensen die hij tegenkomt. God is niet 
boven ons, maar in ons, zoiets. We mijmeren beiden zwijgend verder. 
 
Ik denk aan de tekst die we hoorden, de tekst die Jezus uit de boekrol van Jesaja voorleest 
als hij in de synagoge is. Hoe kun je die tekst lezen en horen? Misschien gaat die tekst ook 
wel over inspiratie, over waar jij en ik aan en mee willen werken. Het gaat dan over inspiratie 
die ‘uit de hemel komt vallen’. Inspiratie die creativiteit voedt maar niet per se geleid of 
gestuurd wordt maar wel op je pad komt. Door die inspiratie ontstaan gesprekken die 



mensen met elkaar in contact brengen over waar het in wezen over gaat. Ontmoetingen die 
de creativiteit en de mensheid verder brengen. Om onderwerpen bespreekbaar te maken die 
van belang zijn, ook al zijn ze soms moeilijk voor mensen.  
 
De kunstenaar vertelt dat het ‘hij/…/zij’ in een van de raampjes voor een aantal bewoners 
van het dorp van wezenlijk belang was, omdat het ging over een eigen kind, een kleinkind, 
een dierbare. Dat zij niet ontkend werden maar een plek kregen, juist daar, in die raampjes in 
dat gebouwtje midden in het dorp. De regenboogkleurige schoolkinderen mochten er 
allemaal zijn, met elkaar een gemeenschap vormend die de realiteit weergeeft in plaats van 
een opgelegde ontkenning van die diversiteit. Dat gaat over bevrijding. Zo lees ik de tekst 
van vanmorgen ook. De gevangenen in de tekst zijn metaforisch: om aan gevangenen hun 
vrijlating bekend te maken. Met andere woorden: iedereen verdient een plek, ongeacht 
gender, seksuele voorkeur, etniciteit, leeftijd of wat dan ook. Die bevrijding geldt voor de 
onderdrukten en de onderdrukkers, allebei. De onderdrukten krijgen de ruimte om zichzelf te 
zijn en de onderdrukkers vinden het zicht terug waardoor zij inzien dat zij de verkeerde strijd 
gestreden hebben. Zo vinden stemlozen hun stem terug en durven die stem te laten klinken. 
Die veelkleurige stemmen die gaan over vrede, over samen leven. Dat is toch een veel 
mooier geluid dan dat van het onverdraagzame geschreeuw dat mensen en hun diversiteit 
ontkent. Die de schone verbinding tussen mensen ontkent. 
 
En dan liggen daar op een ochtend de scherven. De scherven van de raampjes op die 
begraafplaats in dat Groningse dorpje. De mooie complexe werkelijkheid van de mensheid 
stuk. De verbinding kapotgeslagen. Er is maar een minderheid nodig, misschien maar een 
persoon, om wat mooi is lelijk te maken. In het klein daar in Groningen, in het groot in 
Oekraïne waar het oorlog is. Nu in de VS waar de lelijkheid van onderdrukkend 
conservatisme terrein wint. En haat tegen LHBTI’ers in Vlissingen en elders. 
 
Natuurlijk is het niet zo zwart wit. Daar waar mensen zijn is het mooi en lelijk. Maar zelden zo 
lelijk als wat de scherven heeft veroorzaakt. Of ze nou van Groningse kerkraampjes zijn, van 
die van een schouwburg in Oost-Europa, van een abortuskliniek in de VS, of van een Pride 
kunstwerk in Vlissingen. Die scherven gaan over wie er niet mee mogen doen, wie niet 
zichtbaar mogen zijn, wie er volgens sommigen in het geheel niet toe doen. 
 
Als hij de scherven in zijn handen houdt huilt de glaskunstenaar.  
 
Dan huilt een volk. 
 
Dan huilen jij en ik.  
 
Dan huilen we met elkaar.  
 
Dan huilt het uit de hemel.  
 
Totdat de glaskunstenaar, een volk, jij en ik, wij met elkaar, voorzichtig de scherven weer 
oprapen en ze niet weggooien maar opnieuw betekenis geven. In een nieuw kunstwerk, in 
een nieuw gebouw, in een nieuw leven. Want met de scherven in onze handen staan wij ook 
weer op en beseffen dat wij ertoe doen, dat wij er zijn, dat wij blijven strijden tegen 
onderdrukking, tegen afwijzing, tegen ontkenning. Voor onszelf, voor elkaar, voor waar wij in 
geloven. We roepen een nieuwe toekomst uit. Een nieuwe toekomst waar hij/…/zij, wij 
allemaal in onze brede diversiteit, bestaan en een plek hebben. Zo schrijven wij 
geschiedenis en veranderen we de loop van die geschiedenis. Laten we dat doen door die 
laatste zin van de boekrol die Jezus voorlas te herschrijven: 
 
Om zo een feestjaar voor liefde, gerechtigheid en vrede uit te roepen! 
Amen. 



Vanuit de Kerkenraad  

 

Mijmering met oordoppen op 

Beste zusters en broeders, 
 
Een paar dagen geleden was ik in Frankrijk gras aan het maaien. Onze tuin is nogal groot en 
het was -zoals wel vaker aldaar- prachtig weer: meer dan 25 graden en-zonnig. Zwoegend 
achter de motormaaier met oordoppen op om niet doof te worden.  In tegenstelling tot een 
standaard-gazon groeien veel soorten “onkruid” tussen het gras. Persoonlijk wordt ik vrolijk 
van al die verschillende planten en plantjes met roze, paarse, gele of blauwe bloemetjes, 
sommigen schieten decimeters omhoog, voor anderen moet je op de knieën. Lijkt het scala 
aan planten niet op het Nederlandse kerkelijke landschap, zo mijmerde ik. En welke kerk 
past dan bij welke plantensoort? Hoe zien Katholieke planten er uit? En hoe 
Protestantse?  En hoe zit het met plantjes met Katholieke wortels en Remonstrantse 
bloemen? En hoe herken je Doopsgezinde planten?  Welk genootschap heeft 
wortelstokken?   
 
En wat is de rol van de kerkenraad? Is dat de tuinvrouw/man?  Strooien ze 
kunstmest?  Stekken ze plantjes, zodat er jonge aanwas komt? Vast niet, een kerkenraad 
maait haar planten niet om! 
 
Onze Doopsgezinde-Remonstrantse kerk is een geslaagde kruising, bloeit immers al meer 
dan een halve eeuw!  Mijn vruchtbare gedachten waren nog niet klaar, maar het gazon 
wel.  Ik stopte de motor, deed de oordoppen af en wat hoor ik? Werd ik uitgelachen door een 
groene specht in de eikenboom? 
 
Zusterlijke groet, Caroline Oortman Gerlings - Hazen,  
voorzitter kerkenraad van de Doopsgezind-Remonstrantse Gemeente Hoorn.  

 
 
In memoriam Sandra Bontekoe-Bosch 
 
Op 5 juni is Sandra Bontekoe overleden. 
Ze was een heel vriendelijke en bescheiden vrouw.  
In 1996 kwamen Sandra en haar man Dirk met hun dochter vanuit Amsterdam naar Hoorn. 
Hier werden ze vriend van onze doopsgezinde-remonstrantse gemeente.  
 
Sandra speelde graag viool, waarbij de volksmuziek haar voorkeur had. Een enkele keer 
speelde ze bij een activiteit in het Mosterdzaadje, zij viool, Peter Zandberg gitaar. 
Bij de Open Kring, waar ze samen met Dirk geregeld aan deelnam, was ze een fijne 
gesprekspartner. 
Ze zijn in Hoorn een aantal keren verhuisd. Sinds ruim een jaar woonden ze naar volle 
tevredenheid in de Vriendschapslaan, tegenover natuurpark Blokweer. 
“We hebben hier zo’n prachtige voortuin en het mooie is dat we er zelf niets aan hoeven te 
doen”, zeiden ze me. Het leven leek zo goed. Maar toen werd ze ziek, begin mei. Kanker.  
Op eerste pinksterdag is ze thuis overleden. 
Ze was net 63 jaar. 
We wensen Dirk en de andere familie veel sterkte met dit zo onverwachte, grote verlies.  
 
Namens de kerkenraad, 
Floor Onnouw 

 



Terugblik  
 
Bloemenzondag 1 mei 2022 

 

Ieder jaar opnieuw is het een verrassing en een mooi initiatief in Hoorn om bloemen, die wij 

kerkgangers geven, rond te delen op de 12 huiskamers van de psycho geriatrische afdeling 

van verpleeghuis Lindendael. Met een 4 tal vrijwilligers togen wij op weg met tassen 

volbloemen: veel tulpen in al haar kleurigheid, maar ook fluitenkruid en andere bermbloemen 

en het lieflijke witte daslook tot charmante miniboeketjes.  

Bij de entree valt een man met een rollator. Dan realiseer je je ineens dat je een 

verpleeghuis- en revalidatiehuis 

betreedt. Eén van ons helpt de 

man verder op de been. 

Gelukkig geen verwondingen. 

Zelf verdelen wij de bloemen en 

zijn we klaar voor ons bezoek 

aan de 12 huiskamers. Corona is 

bijna weg: één huiskamer kan 

ons niet ontvangen. 

Iedere huiskamer heeft haar 

eigen gezicht, echt een 

woonkamer, waar je je zoveel 

mogelijk thuis kunt voelen. Daar 

is de zorg gelukkig op gericht. 

Ook hier valt iemand weer 

onverwacht met een rollator. Ja 

dat is naar, mensen lijden niet 

alleen aan mentale 

achteruitgang, maar hebben ook 

veel lichamelijke beperkingen. 

Dat vraagt veel draagkracht van 

de bewoners zelf, maar ook van 

de (mantel)zorg. 

 

 



De bewoners zijn net aan het eten en waar in de ene huiskamer verse tosti’s worden 

gemaakt, worden in een andere huiskamer wentelteefjes gebakken. Op zondag dus een 

extra tijdens de lunch. Wij zien de bewoners genieten en helemaal blij worden ze ook door 

de bloemen, die wij meebrengen en in vazen neerzetten. Het wordt zichtbaar gewaardeerd. 

De gangen zijn mooi aangekleed met landschap behang en Westfriese hoekjes van het 

buitenleven. Voor ons een speurtochtje door de bomenbuurt: de huiskamers dragen namen 

als wilg, eik, laurier. 

Tot onze verrassing zijn wij vieren ook nog met bloemen en al bij de entree op de foto gezet. 

Van Petra, namens Nel, Annette en Peter  

 
Terugblik filmcafé 
 
Op woensdagmiddag1 mei 2022 keken we in ‘Laat je raken op het Oostereiland’ de Duitse 
film ‘Ich bin dein Mensch’.  
 
De amusante tragikomedie Ich Bin Dein Mensch vertelt het verhaal over de sceptische 

wetenschapper Alma die voor haar werk gaat samenwonen met Tom, een levensechte robot 

die is ontworpen om aan al haar behoeften te voldoen. Ze moet drie weken lang 

samenwonen met een levensechte robot, die volledig op haar persoonlijke behoeftes en 

karakter is afgestemd. En zo ontmoet Alma Tom, het mechanische equivalent van haar 

perfecte levenspartner, die tot het absolute uiterste zal gaan om haar gelukkig te maken. 

Anders dan veel films over kunstmatige intelligentie is Ich Bin Dein Mensch geen 

sciencefictionfilm over een robot die de macht van de mens overneemt. Wat begint als een 

geestige romantische komedie, wordt gaandeweg ook een intelligent drama rond filosofische 

levensvragen over geluk en relaties. In hoeverre mag de wetenschap ons geluk en 

menselijke interactie beïnvloeden? 

Daarover gingen we met elkaar in gesprek in de foyer van het filmhuis. 

 
Leven met de natuur, 

Woensdag 18 mei togen wij met een 7 vrouw sterke groep  van de Zusterkring richting 

Zuidoost Beemster, grenzend aan Purmerend.  Na een zoekplaatje om de weg te vinden 

dwars door Purmerend komen wij nog op tijd aan voor de buitenmiddag  bij Erica en haar 

familie. Zij ontvangt ons met open armen. Aan de glimmend gelakte lange tafel  tussen 

schuur en  woonhuis nemen wij plaats. Thee met een enorme zelfgebakken plaatkoekcake 

als een koe taai lachen ons uitnodigend toe. Wij beginnen met een voorstelrondje: Naast de 

zusters van ons. Zijn er medezusters uit Purmerend , de Rijp, Monnickendam Midden en 

Noordbeemster aanwezig, waaronder een echt zussenpaar. En wij openen met het zingen 

van het lied: Geef vrede Heer geef vrede. Erica speelt daar bij mooi op de blokfluit.  

Vervolgens gaan wij in gesprek  met het thema: Leven met de natuur. Op groeien met de 

natuur, aandacht voor milieu, eten van groentes en fruit uit het seizoen, eigen groentes 

verbouwen zonder gif. Ook komen wij in gesprek over de Vermaning zoals doopsgezinde 

kerkjes van oudsher werden genoemd. Vermaning klinkt als terechtwijzing, maar heeft juist 

vooral een positieve klank juist in deze tijd. Vermaning kun je zien als elkaar kunnen 



aanspreken in het spoor houden, elkaar bemoedigen in het geloof, kortom verbinding zoeken 

met elkaar. 

Daarna krijgen wij een rondleiding door de tuin. Het is een belevenis, niet een bloemen tuin 

maar  een ervaringstuin. Wij kruisen paadjes omzoomd door daslook en kleefkruid, passeren 

een ware groentetuin  met mooie bordjes met namen.  

Dan volgen de bessenstruiken: zwarte, 

rode en witte bessen, bramenstruiken en 

ook de kruisbessen die ik van vroeger 

ken.  Een vijgenboom een mooie wilg appel 

en kweepeer bomen. Alles is er. De 

compost hoop is hoog en kent een apart 

verhaal. Geen groenteafval, maar het vele 

hout dat gesnoeid is wordt er verhakseld en 

vormt de nieuwe compost voor het terrein. 

Ook worden er wel van dikke stammen 

meubels gemaakt voor eigen gebruik. 

 

 Kippen rennen rond in een ruime ren en worden gevoerd door Erica’s kleindochters. Een 

zelfgebouwde pizzaoven van steen en een verticale metalen rook oven voor gerookte vis, 

Schipholgans, konijn en wat al niet meer, ook een enorme regenton. Hoe beter je kijkt, hoe 

meer je ontdekt. Ook wordt er fruit en groente gefermenteerd en worden wij getrakteerd op 

puur kweepeer en zwarte bessen sap uit de tuin. Voldaan nemen wij afscheid. We hebben 

genoten ook van het mooie weer. En sluiten af met een lied: God schenk ons de kracht. 

Petra Mijnssen  
 
 
De Bijbelse tuin.   

Met tegenwind op de fiets, op naar de tuin achter het Foreestenhuis. 
Ik heb  het koud maar ondanks de kou, het is  immers de vierde vrijdag van de maand, gaat 
de tuin open vandaag. Feitelijk heel feestelijk.  
Het is lang geleden dat onze tuin achter het Foreestenhuis open was. Maar nu is er weer 
ruimte voor. 
Samen met Floor, alles klaarzetten en daarna de tuinpoort “wagenwijd” open zetten. 
Beide zijn we  erg benieuwd of er bezoekers zullen komen. En de bezoekers komen… 
Toeristen die een poort open zien staan en kijken…  
Maar ook mensen uit de buurt die blij zijn met de afleiding in hun dagelijkse wandeling zoals 
een meneer mij verteld. 
Weinig mensen hadden  hier een tuin verwacht, zelfs een bezoeker die een straatje verder 
woont, weet niet wat hij ziet. 
Men is enthousiast, een mooie tuin die rust uitstraalt te midden van de hectiek in de stad. 
Kortom: we telden deze eerste vrijdag 46 bezoekers met 3 honden. 
Zelfs ik heb mijn jasje uitgetrokken, het maakt warm en blij. 
Als u deze Dore ontvangt zal er een steiger in de tuin staan. 
De buurman achter heeft zijn vergunning rond voor het restaureren van zijn 
woning. 
Een andere aanblik maar het is maar tijdelijk.  



Ook met steiger kan er gewerkt worden in onze tuin en kunnen we er van blijven genieten. 
De volgende open middagen zijn: 24 juni, 29 juli,en 26 augustus van 13.30 t/m  
16.30 uur. 
Op afspraak is de tuin open voor groepen. 
Contact via: bijbelsetuin@foreestenhuis.nl 
 
Annechien Pijlman 

 
Buitendag Schoorl  

 
 
 

Zondag 19 juni kwamen 20 mensen tegen 10.00 uur in Dopersduin bij elkaar. We begonnen 

de ochtend met koffie/thee met heerlijk gebak van Sally Dalmeijer. Na de koffie liepen we 

naar “ons”  gebouw: De Voorsprong, waar we met z’n allen een kerkdienst maakten: 

woorden bij de kaars, een gedicht, veel mooie liederen en een bijbel tekst kozen. Daar werd 

kort overgesproken. Jan maakte een korte overweging en sommigen zochten op hun 

telefoon of tablet een passend kunstwerk. Daarna volgde de kerkdienst. 

Om half 1 gingen we weer naar het hoofdgebouw, waar we met een paar andere groepen de 

lunch gebruikten. Na de lunch vertrok een kleine groep onder leiding van Peter Zandberg 

voor een wandeling door de duinen. De anderen bleven in het zonnetje op het terras zitten 

voor een tafelspel met kaartjes, waarop uitdagende vragen stonden. Er ontstond een 

boeiend gesprek. Om 3 uur kwamen de wandelaars terug en werd er gezamenlijk koffie/thee 

op het terras gedronken. Sally trakteerde ons weer op gebak. Na de thee liepen we weer 

naar De Voorsprong. Chris Luursema had ons wat vragen opgestuurd. In kleine groepjes 

werd geprobeerd om alle vragen te beantwoorden.  Deze dag werd afgesloten met een mooi 

lied, waarna iedereen weer huiswaarts keerde. Het was een geslaagde dag! 

Irène Niemeijer 
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Foto’s Jan Berkvens 
  

 

Tuinverslag  

Op 15 juni was het mijn beurt in de Bijbelse Tuin.  
Bij binnenkomst zag het er prachtig uit. Alles groeide en bloeide, maar dan! 
De vijg groeide zo uitbundig over het toegangspad, dat je er onderdoor moest kruipen. 
 
Op en langs dit pad stond veel wat er niet hoorde; dat was zo bij alle paadjes en randjes. 
De acanthus was wit in plaats van groen.  
De toegang naar de compost was nog maar heel smal. De leuke heggetjes van prunus en 
liguster bemoeilijkte de toegang.  
 
Wij, Jane, Alco  Ellen en ik zijn hard aan de slag gegaan. 
Tussendoor kwam Margriet met plantjes van heilige boontjes; ook Alco had van een boon 

een plantje gemaakt. Margriet gaf ze een mooi plekje. 
 
 
Er is heel veel gebeurd, maar zoals ik al schreef, de tuin was al 
mooi bij binnenkomst. 
 
Het was heel gezellig en je hoort nog eens wat, o.a. dat onze 
tuin op tv komt:16 juli 19.15 NPO 2. 
 

Tineke Köhne  
 

 



Wat komen gaat 
 
Op de thee bij…. 

Nadat we door de coronamaatregelen twee jaar niet bij 

elkaar mochten komen, kunnen we deze zomer eindelijk 

weer “Op de thee bij”  organiseren.  

Op zondagmiddag 7 augustus is er een “Op de thee” bij 

Ine Bos en Irène Niemeijer.  Als je wil komen, geef je dan 

wel even op: 0229-235552 of 06-40127270.   

Vanaf ca 15.00 uur ben je welkom op de Eikenhof 41, 

Hoorn.  

 
Laat je Raken door Jan Berkvens 
 
De zomereditie van Laat je raken op het Oostereiland vindt plaats op woensdagmiddag 17 

augustus om 14.00 uur. Welke film we zullen gaan kijken blijft nog even een verrassing, 

maar het wordt zeker een mooie! Houd de nieuwsbrief in de gaten.  

De edities in het najaar vinden plaats op woensdagen 28 september en 21 december, ook 

weer om 14.00 uur.  

Wil je meer leren over hoe je films kunt kijken, dan ben je het komend najaar van harte 

welkom op elke eerste dinsdagochtend van de maand om 10 uur. Ik geef dan in Cinema 

Oostereiland een inleiding op een 

voorpremière, met na de film een 

nagesprek. Dit zijn films die nog 

niemand eerder heeft gezien. 

Spannend en verrassend, dus! 

Kom vooral op 6 september, 4 

oktober, 1 november en 6 

december. 

Monumentendag 

De tweede zaterdag van september, dus dit jaar 10 september, is er weer de 

monumentendag. Dan zijn landelijk, maar zeker ook in Hoorn een heleboel monumenten 

open voor bezichtiging. Dan komen er altijd veel mensen kijken in ons mooie pand. Ergens 

tussen de 600 en 800. Dat was altijd een gezellige bedoening bij ons. 

Ook dit jaar willen we dit weer gezellig organiseren. En dat kan niet zonder de hulp van 

velen. Dit betekent mensen, die 2 uur aanwezig willen zijn voor het verkopen van koffie, thee 

en taart, het welkom heten van de bezoekers, iets over de tuin vertellen en misschien iets 

vertellen ver het gebouw. 

En natuurlijk kijken we uit naar de lekkere taarten, die gemaakt worden door onze leden en 

belangstellenden. 

In augustus komt in de nieuwsbrief nog een oproep te staan en dan kunt u zich opgeven bij 

mij chrisluursema@gmail.com. 

De opbrengst zal zoals altijd gebruikt worden voor het onderhoud van ons gebouw. 

 

Chris Luursema 

 



Nieuws  van Drieluik Atelier 
 
Plannen voor deze zomer: 
 
In de maanden juni en juli willen we een aantal keren in de Bijbelse tuin een bloemenfantasie 
tekenen of schilderen. Dat doen we op de donderdagochtend bij goed weer, in de periode 22 
juni t/m eind juli 2022. 
Als u zeker wilt zijn van de datum, kunt u contact opnemen met Ellen Hoogenboezem, tel. 
06-51213536 of mailen naar ellen.hoogenboezem@gmail.com. 
 
Dat geldt ook voor de LEV-vieringen na de zomerperiode. Hierover ontvangt u nader bericht 
in het kerkblad of de bijbehorende nieuwsbrief. 
Het plan is om in oktober in het Octaaf een LEV-maaltijd aan te bieden om 18.00 uur en voor 
het leergedeelte aan te sluiten bij het Davidproject. 
En nog een LEV-viering in december in het Foreestenhuis in de adventstijd met leergedeelte: 
wat verwachten wij van geloof en van elkaar? 
En verder nog een viering in november in Blokker, in de vorm van een lunch met als thema: 
zoeken naar zingeving ins ons drukke bestaan, Bijbellezing. 
 
Tenslotte willen we in oktober nog een creatieve workshop aanbieden in tuincentrum Braas 
in Scharwoude. Al doende kunnen we nadenken over zingeving zoeken  in de natuur, 
gebruik makend van de bloemen of planten daar voorhanden. Iets zelf maken kan 
inspirerende antwoorden opleveren! Dat hebben we gezien toen we rondom de paastijd in 
hetzelfde tuincentrum aan de slag gingen met droogbloemen en met paasdecoraties. Iets 
maken  en dat weggeven voor een ander om maar een voorbeeld te noemen. 
Bij al onze activiteiten bent u welkom. Wel graag van te voren opgeven in verband met de 
voorbereiding. 
 
Wij wensen u een fijne zomertijd toe. 
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Informatief  
 
Een familie uit de Oekraïne logeert opeens bij mijn buren : Opa, twee kleinkinderen 
en hun moeders. Er waren ook een teckel en een poes mee gekomen.  
De reis duurde 5 dagen in propvol autootje. Zij hadden net geparkeerd achter mijn 
huis.  
Ik plukte een paar narcissen als welkomst groet, de hond kreeg brokjes. 
Dagelijks slenterde Opa met de teckel bij de auto rond. Wij groeten elkaar met een 
gebaar. Op een dag sprak ik hem aan en zei : mijn naam is Elsa. Hij meteen : Peder. 
Op de hond wijzend : Joena, die meteen in hondentaal antwoordde met een vrolijke 
kwispel. 
 
Op een dag zat de Engels sprekende dochter schoenen te wisselen in hun auto. Ik 
sprak haar aan en zei : mijn naam is Elsa , waarop zij  meteen zei : Maria .  
En dat sloeg in : want mijn doopnaam is Elsa Maria ……. 
Toen zij een paar dagen later een busje aan het pakken waren om naar een eigen 
huis te gaan en ik op het punt stond te vertrekken kwamen zij afscheid nemen. Peder 
liep naar mij toe en zei beleefd met een lichte buiging : Elsa Maria . De laatste die mij 
altijd zo noemde was mijn vader, 70 jaar geleden…….. 
 
Opa is terug gereden naar Kyiv en woont in het 5 sterren ? hotel waar hij werkte. Er 
zijn geen toeristen maar wel veel journalisten nu. 
De beide dochters werken on-line door voor een zaad bedrijf. 
De kinderen gaan naar “school”. 
De vaders van hen strijden voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. 
 
Elsa M 
 

Franciscaans proberen te leven. 

 
Op een dag in 1205 rijdt Franciscus op zijn paard in de buurt van Assisi. 

Dan ziet hij een melaatse aankomen. Normaal zou hij hard weggereden zijn, maar nu stapt 

Franciscus van zijn paard af.  

Hij loopt naar de melaatse en kust zijn half weggerotte hand. 
Het maakt hem erg gelukkig en hij gaat zelf daarna geregeld melaatsen verzorgen. Deze 

gebeurtenis maakt grote indruk op Franciscus. 

 Hij beschrijft het in zijn testament.  

Vanaf dat moment zal Franciscus altijd partij kiezen voor de zwakkeren en verdrukten in de 

maatschappij. 

Betrokken zijn en elkaar dragen in onze kwetsbaarheid geeft mij veel waarde in het leven. 

Het levensverhaal van Franciscus is voor mij een inspirerende bron, waar ik vaak uit mag 

putten in het dagelijks leven. 

In mijn vrijwilligerswerk, als voorlichter bij Alzheimer Nederland, geef ik regelmatig trainingen 

aan medewerkers van bedrijven, gemeenten en verenigingen.  

In de training leren zij hoe ze goed kunnen omgaan met mensen met dementie.  



Eén op de vijf mensen krijgt dementie, dus krijgen we er allemaal mee te maken, in onze 

familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. 

Tijdens de trainingen komen voor mij veel Franciscaanse waarden in beeld.  

We bespreken omgangstips zoals: 

• Wees vriendelijk en geduldig.  

• Praat rustig, duidelijk en langzaam.  

• Maak oogcontact en gebruik lichaamstaal.  

• Verbeter zo weinig mogelijk.  

• Praat mét iemand en niet over iemand.  

• Benadruk wat goed gaat.  

• Vat boosheid of wantrouwen niet persoonlijk op.  

Ook hartenwensen van mensen met dementie worden besproken, zoals: 

• Laat mij meedoen en genieten.  

• Blijf met mij in gesprek.  

• Kijk wat ik nog wel kan.  

• Denk met mij mee. 

• Geef mij duidelijke informatie. 

Franciscaanse waarden met elkaar  delen geeft mij steeds veel voldoening en zal voor mij 

steeds een bron zijn om te proberen naar het voorbeeld van Franciscus te leven. 

Vrede en alle goeds, 

Peter de Wilde. 

Bibberen in Zambia 

 Terwijl we in Nederland de zomer nadert en we genieten van het zonnetje en de korte broek 

is het in Zambia winter. Dat kan nooit heel winters zijn, denkt u wellicht. Het is waar dat ik 

hier nog geen sneeuw en ijs heb kunnen ontdekken, maar de bergen tweedehands mutsen, 

winterjassen en dikke vesten op de markt zeggen genoeg. Ook ik zit dagelijks half bevroren 

in mijn ijskoude kantoor met vijf lagen kleding en mijn tweedehands muts van 20 cent. Het is 

hier maar drie maanden per jaar winter en daarom niet de moeite of het geld waard om 

verwarming te installeren. En dus hullen we ons allemaal in dikke kledij die we de hele dag 

aan houden, want binnen is het minstens zou koud als buiten.  

Alleen tijdens de lunchwandeling ontdooi ik een beetje in het zonnetje; in bed ben ik 

dankbaar voor mijn twee kruiken en twee dekbedden. Toen ik nog studeerde heb ik wel eens 

met verbazing naar de Afrikaanse studenten gekeken die getooid met muts en in winterjas in 

de collegezaal zaten. Mijn Zambiaanse collega vertelde laatst over haar ervaring in 

Scandinavië: „Ik moest eraan wennen dat je binnen je jas uittrekt en dat het niet op prijs 

wordt gesteld als je dat niet doet.“ Nu begrijp ik mijn toenmalige medestudenten beter. 



Uitgedost met vier lagen kleding, sjaal en skisokken zit ik in mijn keuken, verlangend naar 

een echte Hollandse zomer. 

Hartelijke groet, Teuntje  

Laat mij uw boekenkast zien en ik vertel u wie u bent. 
 

Een paar jaar geleden waren Paul en ik op bezoek bij een verwant kerkgenootschap. Ik vond 
het een gemengd genoegen.  Het waren lieve en hartelijke mensen, maar ik voelde dat ze 
ons ook in probeerden te werven voor hun, zoals gezegd, verwante kerkgenootschap. We 
waren nog niet zolang Remonstrant, hetgeen ons prima beviel. 
De koffie werd - net als in het Foreestenhuis - geserveerd in een ruimte waar een wand een 
bibliotheek vormde.  De streekromans en Jackie Collins’ boeken stonden tot aan het plafond. 
Dat riep de vraag op wat je beoogt met je boekenverzameling bij een kerkgemeenschap: 
ontspanning en afleiding of verdieping en bezinning?   
 
Voor mij weerspiegelden de boeken in die bibliotheek een smaak waar ik me niet bij thuis 
voelde. Wat een verschil met onze boekenverzameling in het Mosterdzaadje. Een collectie 
die inspireert en vragen oproept.   
De laatste keer dat ik eens goed in de bibliotheek rondkeek, zag ik dat de collectie zowaar 
zelfs “gastvrij” is. Dat betekent dat je nieuwe onderdelen aan het systeem kunt toevoegen. 
Een bibliothecaris/documentalist  zoals ik, wordt daar gelukkig van. Rare mensen, 
bibliothecarissen. 
 
Onze bibliotheek wordt al jarenlang met zorg onderhouden door Petra Knibbe en Nella van 
Dam en - naar verluidt- periodiek aangevuld met suggesties van de notoire boekenwurm Bert 
Dicou.  
 Er is een  eenvoudig en doeltreffend uitleensysteem . Het bestaat uit een zwarte multomap 
waarin leners hun naam, datum en titel van het boek noteren.  
 
Ik kan u een bezoekje aan onze bibliotheek aanbevelen: het is een mooie verzameling 
boeken. Voor ons allemaal. Er staan echt verborgen schatten tussen.  
Als u een specifiek boek zoekt en het ontbreekt (nog) in onze collectie, dan kunt u de 
aanschaf suggereren bij mij. Er is namelijk een budget voor onderhoud, uitbreiding en 
ondersteuning van onze bibliotheek. 
Het boek dat ik graag wil opnemen, is confettiregen van Splinter Chabot. Een paar maanden 
geleden las ik het boek en ik ben nog steeds zwaar onder de indruk. Dankzij ons gastvrije 
bibliotheeksysteem krijgt het een plaats naast het boek van Theo en Marjo Kuipers over 
ouders van homoseksuele kinderen. 
 
En als laatste: ik heb Borre en de nachtzwarte kat van Jenny Wagner en Ron Brooks  uit 
onze bibliotheek weer eens gelezen.  
Het is een prentenboek dat gaat over Borre, een bearded collie  en een zwarte kat, die bij 
bazin Roosje wil gaan wonen. Het werd vaak gebruikt voor kleine kinderen, die een broertje 
of zusje kregen. 
 
Veel leesplezier, 
 
Caroline Oortman Gerlings-Hazen 
voorzitter@foreestenhuis.nl 
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Activiteiten / agenda juli – augustus- september 2022 

Kerkdiensten in Westerhaven, Achterom 1, Hoorn 

Iedere vrijdagmorgen om 9.45 uur is er een oecumenische viering in Westerhaven. 
Afwisselend gaat er iemand voor uit de rooms-katholieke-  of uit de protestantse kerk. 
 

Openstelling Bijbelse tuin Foreestenhuis 2022     
 

De openingsvrijdagen: 

24 juni, 29 juli en 26 augustus is hij open van 13.30 t/m 16.30  

uur 

Op Monumentendag, zaterdag 10 september is niet alleen 

de tuin, maar ook het Foreestenhuis geopend van 11.00 tot 

17.00 uur. 

 

Regiobijeenkomsten Noord-Holland Noord op 14 september & 9 november 

Thema : De Liefde Ontmoeten, vieren, eten en inhoud, van 17-20 uur Dopersduin, 

Oorsprongweg 3 in Schoorl  

Nadere informatie volgt begin september -Louise, Jelle, Waldemar & Wieteke 

Op de thee bij…. 

Op zondagmiddag 7 augustus is er een “Op de thee” bij Ine Bos en Irène Niemeijer.   

Zie elders in het blad. 

Nieuws van Drieluik Atelier   Zie elders in het blad!   

Zusterkring  

Elke 2e dinsdag van de maand om 14.00 uur. Voor data zie 

verder nieuwsbrief.  

Laat je raken Oostereiland: 17 augustus 14.00 , verdere info film volgt.  

Televisie opname Bijbelse tuin.      

Dinsdag 14 juni zijn er tv opnames gemaakt in de Bijbelse tuin. Het wordt 

uitgezonden op 16 juli bij de KRO/NCRV op NPO2, “Zin in morgen , aanvang 19.15 

uur. 

 

Voor meer of extra informatie kunt u de nieuwsbrief raadplegen! 



 
ADRESSEN 
 

 
Kerkgebouw Foreestenhuis 
Grote Oost 43,  
1621 BR Hoorn 
 
Voor verhuur kerkzaal en/of bij ruimten. 
Dirk Bontekoe            0229-241272 
                                    06 3755  0031 
  Email: verhuur@foreestenhuis.nl 

 
 
Predikant: Jan Berkvens  
                 Tuinstraat 25C  
                 1015 NX  Amsterdam     
                  tel. 065 704 0320 
email. jan@domineeberkvens.nl 
 

 
 

 
Kerkenraad, postadres: Foreestenhuis 
Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn 
  Secr: Irène Niemeijer.   0229 235552                             
email:  secretaris@foreestenhuis.nl 
  Penn.: Kees Dalmeijer.  06 5111 2667 
Email:penningmeester@foreestenhuis.nl 

 
Autodienst: 
Peter Kik b.g.g.          0229 232608 
Ab en Luke Dijksma        0229 230933 
 
B.g.g.   06 23 14 86 80 
 

 
Pastoraat: De werkgroep pastoraat onder-
houdt de contacten met de gemeenteleden. 
Heeft u behoefte aan een gesprek of 
signaleert u deze behoefte, bel dan 
Tineke Köhne   0229 217898 
Floor Onnouw         062 150 8574 
Of mail naar pastoraat@foreestenhuis.nl  

 
Diaconaat: Voor problemen van individuele 
materiële aard (financieel of anderszins). 
 
Annette Ludriks 
Leida Veldkamp 
diaconie@foreestenhuis.nl  
 

 
DORE 
Redactiesecretariaat: 
 Margriet van Dijk  
 Nelly Kaandorp – Huijser van Reenen  
 Irène Niemeijer 
Email : redactie.dore@foreestenhuis.nl 
 

 
Ledenadministratie: 
Kees Dalmeijer  065 111 2667 
ledenadmin@foreestenhuis.nl  
Leden, Vrienden en Belangstellenden ont-
vangen 'DORE' gratis.  
Abonnementen EUR 16,00 per jaargang. 
 
 

 
Bank NL72 INGB 0003 0107 68   
t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse  
Gemeente Hoorn 
 
KvK 75759535 
 

 
Websites: 
www.foreestenhuis.nl 
Kerktuinen: inspiratie-tuinen.nl  
www.doopsgezind.nl 
remonstranten.org www.remonstranten.nl  
www.raadvankerkenhoorn.org 
 
Stichting tot Behoud van het Foreesten-
huis, bank NL32 INGB 0008 8667 96 
 

 
Colofon 
' DORE' is een uitgave van de 
Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn.  
Kopij voor het volgende blad  oktober/november/december 2022 moet op  
15 september 2022 binnen zijn bij de redactie Bezorging uiterlijk zaterdag 1 0ktober 2022  
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     Foto Peter Kik  


