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In het licht wordt het leven lichter
in Zijn zicht zien wij scherper
Oog in oog met Jezus
beschijnen Hemelse lichtstralen
mijn pad
waardoor ik nooit meer
zal verdwalen
Leo Heuvelman

De redactie wenst u allen een gezegend kerstfeest en een voorspoedig
nieuwjaar toe.

Kerkdiensten t/m 3 april 2022.
Zondag 28 november kerkdienst 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jan Berkvens
Organist: Peter Zandberg
Collecte: Stichting Leergeld West-Friesland
Zondag 12 december kerkdienst 10.00 uur
Derde Advent, viering van brood en wijn
Voorganger: Ds. Jan Berkvens
Organist: Peter Zandberg
Collecte: Voedselbank West-Friesland
Kerstavonddienst 24 december 19.30 uur
Voorganger: Ds. Esther Jeunink
Organist: Peter Zwart
Collecte: Voedselbank West-Friesland
1e Kerstdag 25 december kerkdienst 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jan Berkvens
Organist: Peter Zandberg
Collecte: Voedselbank West-Friesland
Zondag 2 januari 2022 Nieuwjaarsdienst, om 9.45 uur koffie/thee,
10 uur aanvang kerkdienst
Voorganger: Ds. Jan Berkvens
Collecte: Geloof en Samenleving
Zondag 16 januari Oecumenische dienst
Zondag 30 januari 5e zondag.
Deze wordt verzorgd door de Culi’s
Zondag 6 februari kerkdienst 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jan Berkvens
Collecte: Algemene Doopgezinde Sociëteit
Zondag 20 februari kerkdienst 10.00 uur
Voorganger: Ds. Bart Santema
Collecte: Algemene Doopgezinde Sociëteit
Zondag 6 maart kerkdienst 10.00 uur
Voorganger: Ds Jan Berkvens
Collecte: Geloof en Samenleving
Zondag 20 maart kerkdienst 10.00 uur
Voorganger: Ds Yvonne Hiemstra
Collecte: Geloof en Samenleving
Zondag 3 april kerkdienst 10.00 uur
Voorganger: Ds Johannes van der Meer
Collecte: Vluchtelingenwerk

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

Een voorwoord vanuit de redactie van de DORE .
Wij Irène ,Margriet en Nelly hebben na de uitkomst van de enquête van afgelopen zomer
overlegd hoe verder ? Afspraak is dat er 4 maal per jaar een DORE editie gaat uitkomen,
ook gaan wij dit na een jaar evalueren.
Dit zijn de geplande verschijningsdata : medio september, december, maart en juni.
Maar vergeet niet onze maandelijkse digitale Nieuwsbrief waarin veel informatie te vinden zal
zijn.
In de DORE zelf worden onder andere opgenomen de verslagen van de activiteiten vanuit de
kerkgemeenschap, kerkdiensten die al bekend zijn , inbreng vanuit de diverse kringen en
groepen.
Maar zonder de inbreng van u allen is het onmogelijk om een DORE te vullen. Dus als u
denkt dat dit leuke, handige, nuttige en interessante info is voor uw medelezers schroom dan
niet om ons deze kopij toe te zenden. Denk aan een bijzondere tentoonstelling, een
boekbespreking, kortom alles wat de moeite waard is om te delen met de leden en vrienden
van de gemeente.
Wij wachten in spanning af en hopen dat de mailbox van redactie.dore@foresstenhuis.nl te
klein zal zijn.
Voor alle duidelijkheid vindt u onderstaand nog de gehele uitslag van de gehouden DORE
enquête.
Uitslag
In totaliteit zijn er 28 reacties binnengekomen zie onderstaande opsomming.
Vraag 1: Heeft u in de afgelopen maanden ons krantje gemist of voldoet de nieuwsbrief van
de kerkenraad?
A
Ja, ik heb het krantje gemist. 14 reacties
B
Nee, de digitale nieuwsbrief voldoet voor mij voldoende. 14 reacties
C
Geen mening. Geen reactie
Vraag 2: Bent u bereid regelmatig kopij aan te leveren? Hierbij denken we aan: verslagen
van bijeenkomsten, nieuws vanuit de gemeente, enz …..
A
Ja, ik ben bereid regelmatig kopij aan te leveren. 9 reacties
B
Nee, ik voel niet de behoefte kopij aan te leveren. 14 reacties
C
Geen mening. 5 reacties
Vraag 3: Wanneer het krantje 4 x per jaar ( b.v. sept. nov. febr. en juni) uitkomt, bent u het
daar mee eens?
A
Ja, ik ben het er mee eens. 24 reacties
B
Nee, ik vind dat het minder mag uitkomen. 4 reacties
Met vriendelijke groet,
Irène, Margriet en Nelly

Uit de kajuit
Een nieuwe DORE! En dan ook nog eens in december, een voor ons belangrijke periode van
het jaar. We bereiden ons tijdens advent voor op een nieuw perspectief, op licht vanuit de
duisternis. Hoewel het best vaak koud, nat en donker is, ben ik eigenlijk best dol op die
donkere maanden, omdat lichtjes warmte en vrolijkheid kunnen brengen. In de avond naar
een concert of een voorstelling gaan voelt echt anders in de winter. De thema’s zijn vaak ook
anders.
En dan wordt het kerst. Kerstavond heb ik altijd een heel bijzondere avond gevonden.
Opeens zijn en zingen we allemaal samen, hoe verschillend we ook over dingen denken. Er
is een bepaalde vredige sfeer overal. De volgende ochtend en ook de dag erna zet dat
gevoel zich door en zijn velen van ons even vrij van alles. Ooit vloog ik eens op kerstavond
van Bangkok naar Johannesburg, met bijna niemand aan boord. De Thaise crew had
kerstmutsen en elandgeweien op. Zelfs de maaltijd was aangepast. Het heeft wat.
Tegelijkertijd is juist deze periode voor een deel van ons moeilijk, omdat de lichtjes in de
boom nog zo mooi kunnen branden maar zij toch een gevoel van eenzaamheid ervaren.
Beide gevoelens komen we in het kerstverhaal tegen. Beide gevoelens hebben een plek.
Weet dat u bij alle bijeenkomsten welkom bent!
Eenzelfde rust als kerstmorgen is er op nieuwjaarsdag. Als de laatste knallen zijn
weggestorven daalt een rust over het land. Er is maar een paar momenten per jaar dat we
die rust kennen. Dat er eventjes niets hoeft, totdat je later die middag aansluit bij een etentje,
een borrel of een glaasje, of je kinderen bij je over de vloer komen. Zelf duik ik met een dikke
trui aan en een warme kop thee achter Netflix om een film te kijken. Maak gebruik van de
ruimte die juist die paar dagen je bieden.
Wat je ook doet, denk de komende dagen aan elkaar. Het ‘Komt allen tezamen’ slaat niet
alleen op de kerstavond en de kerstmorgen in de kerk, of daar rond die stal in Bethlehem,
maar ook op het in gedachten met elkaar verbonden zijn. Steek een kaars op, of denk
gewoon eventjes aan de mensen die je lief zijn. Die verbondenheid is van wezenlijk belang.
Dat komt mooi tot uitdrukking in lied 462, Zal er ooit een dag van vrede. De melodie komt uit
1863, de woorden van deze uitvoering van de dominicaner broeder Henk Jongerius. Het lied
gaat over verbinding van mensen onder elkaar, maar ook over verbinding met de natuur en
met het hogere. Syb van der Ploeg heeft er een moderne uitvoering van gemaakt die u op
YouTube kunt vinden als u zoekt op ‘Zal er ooit een dag van vrede’.
Een goede kerst en een goed 2022 gewenst.
Ds. Jan Berkvens

Lied 462

Zal er ooit een dag van vrede

Overdenking
In september was ik op Saba. Saba is een van de eilanden van Caribisch Nederland en
eigenlijk niet meer dan een berg in de oceaan. Een hoge berg dat wel, van 880 meter.
Vroeger was er geen luchthaven en geen weg. Alles kwam met kleine bootjes op het eiland
aan en moest op de ruggen van de bewoners omhoog gedragen worden.
Dat geldt gelukkig nu niet meer voor de mensen die er wonen, maar nog wel voor de
Sabaanse heremietkrabben. En die 880 meter moeten die krabben meerdere malen in hun
leven afleggen. Naar boven en naar beneden. Die beestjes slepen zichzelf en hun huisjes
helemaal naar boven om daar te paren, waarna ze weer terug naar beneden rollen om de
jongen in de zee groot te brengen en zichzelf te voeden. Tussen het werk door wandelde ik
de afgelopen dagen rond en over Mount Scenery, die prachtige berg. Gelukkig niet met een
huis op mijn rug, maar wel met voldoende water en een lunch.
Voor mij staat die levenscyclus van de heremietkrabben symbool voor de zware
levensomstandigheden op het eiland van vroeger. Die zware levensomstandigheden zie je
terug in bijvoorbeeld de plaatsnamen: In de Windwardside waait het altijd, in The Bottom is
het warm en niet erg schaduwrijk. Het derde dorpje is zo slecht nog niet en heeft de naam
Lower Hellsgate. De lage poort tot de hel. Dat betekent natuurlijk dat er ook een Upper
Hellsgate is en voordat de weg er was, was het echt afzien om er te komen. Vandaar de
naam. Het is trouwens nu nog steeds een stevige klim als je het te voet doet. Toen de
katholieke priesters naar het eiland kwamen vonden ze die laatste twee namen, de
Hellsgates, niet zo’n goed idee. Daarom kreeg dat vierde dorp van het eiland de
eufemistische naam ‘Zions Hill’, klinkt een stuk vriendelijker, naar een van de bergen in
Jeruzalem.
Er werd en wordt dus nogal wat op ruggen meegetorst, daar op Saba. Er zijn ook veel
Colombianen die de armoede in hun eigen land ontvlucht zijn en proberen op het eiland een
nieuw leven op te bouwen. Zij zijn meestal katholiek en roepen te pas en te onpas, maar
meestal gekscherend, ‘penetentia’ als iemand iets doet wat niet zo fraai is en waar je
volgens de katholieke traditie boetedoening voor zou moeten doen. Toen we met een aantal
vrienden ergens die twee weken dat ik er was aan het kaasfonduen waren en iemand zijn
brood in de gesmolten kaas liet vallen, riepen we in koor: ‘penetentia!’. Volgens goed
Colombiaans gebruik opperde iemand dat de boosdoener op zijn knieën de berg maar moest
beklimmen. In plaats daarvan werd het een prachtig lied, wat degene die zijn brood in de
gesmolten kaas was kwijtgeraakt te berde bracht. Zo zuiver, zo mooi, zo uit het leven
gegrepen, dat we er allemaal eventjes stil van werden.
Het lied heet ‘Het Gebed’ van de Colombiaanse zanger Cesar. Het is zoet, droevig en vanuit
de pijn die het leven in zich kan dragen gezongen. ‘Hoor mijn hart dat overstroomt van
droevige inspiratie. Wat is het dat mijn stem je brengt? Hoor mijn gebed geboren uit liefde’.
Het lied kun je gemakkelijk vinden op YouTube, als je ‘Cesar’ en ‘Mi plegaria’ intoetst.
De rest van de avond hoopten we dat er nog meer brood en champignons kwijt zouden
raken in de kaaspan, zodat we nog zo’n prachtig lied zouden horen. Maar helaas… Het bleef
bij dat prachtige eerste lied.
Toen ik de volgende dag van mijn lange wandeling met zo nu en dan een heremietkrab die
mijn pad kruiste thuiskwam, kroop er een jonge vent op zijn knieën met zijn rugzak op zijn
rug de steile helling van de berg op waar mijn hotel aan lag. Het ging heel langzaam en het
zag er hemeltergend uit. Waar was die jongeman begonnen en wat zou hij in godsnaam
gedaan hebben dat hij zichzelf dwong om op handen en voeten verder te gaan? ‘Kan ik je
helpen?’ vroeg ik de jongen. Nee, dat was niet nodig. Als goed vrijzinnige liep ik enigszins

bezwaard verder: dit is toch niet nodig, dacht ik. Maar ja, ieder zijn ding… wie ben ik om
daarover te oordelen? Ik op weg naar mijn douche, hij op weg naar zijn verlossing.
Wij zoals wij hier zitten hebben vanuit ons vrijzinnige geloof niet zoveel met boetedoening
denk ik, althans niet in opgelegde vorm, waar veel anderen dat wel hebben. Vreemd is het
ons tegelijkertijd ook weer niet: Als je een misdrijf of misdaad doet, moet je worden gestraft
en soms vinden we een straf zelfs te laag. Maar ik zie onszelf nog niet zo snel vrijwillig op
onze knieen een heuvel of berg bestijgen. Vraag is ook of er ook maar iemand is die dát van
ons wil.
In Jesaja 58 vraagt God het zich letterlijk af: Op de vraag van de mensen ‘Waarom ziet u niet
dat wij dit doen en merkt u niet op dat wij onszelf wat onthouden?’ antwoord God: ‘Zou dat
het vasten – het doen van boete staat er in sommige vertalingen – zijn dat ik verkies? Terwijl
jullie op je vastendagen nog handeldrijven, arbeiders afbeulen, onderling strijden en ruziën
en vol vuur met elkaar op de vuist gaan? Is dat een dag dat iemand het hoofd buigt als een
riet?’
Toch doen we dat soms, het hoofd buigen als een riet, onszelf een straf opleggen ook als
iemand anders dat niet van ons vraagt, omdat we ons ergens schuldig of naar over voelen.
Los van de vraag of het terecht is of niet. Want er is nogal een verschil tussen de oorzaken
van dingen die je doet waar je niet trots op bent. Of je iets doet wat je niet wilt maar wat je
wel moet.
Omdat er brood op de plank moet, omdat er een familielid een dure behandeling in het
ziekenhuis moet krijgen, omdat je je kinderen naar school wilt kunnen sturen, of je familie
een dak boven het hoofd moet kunnen geven. Rechtlijnige mensen die de daad veroordelen
doen dat ongetwijfeld vanuit een luxe en veilige positie. Dat is lekker makkelijk straffen.
Maar als je zelf weet waarom je het doet… dan nog kan je er enorm mee zitten. Hoewel het
niet of nauwelijks anders kan. Dát is een last die je op je rug mee kunt gaan torsen. Een last
waar je vergeving voor kunt vragen. Waar je ‘penetentia’ of boetedoening voor wilt doen. Niet
omdat God dat van je zou vragen, die heeft net al tegen ons gezegd dat het Hem (of Haar)
daar niet om gaat. Niet omdat je traditie dat van je verlangt of iemand anders vindt dat je
gestraft moet worden. Nee, dat verlangen kan vanuit jezelf komen. Om er zelf mee in het
reine te komen. Omdat het pijn doet, diep van binnen. Omdat je zo niet wilt zijn. Omdat je het
een plekje wilt geven.
Wat dat betreft is de katholieke oplossing eigenlijk zo gek nog niet, want het gaat linksom of
rechtsom om het met wat je gedaan hebt in het reine komen. De protestantse traditie
daarentegen heeft daar een beschuldigende toestand van gemaakt, die mensen
vermoedelijk nog meer beschadigt dan ze al zijn. En dat kan toch niet de bedoeling zijn! En
dan zit God er ook nog eens helemaal niet op te wachten. Die verwacht juist het
tegenovergestelde. Die wil dat je:
Je brood deelt met de hongerige, onderdak biedt aan de armen zonder huis, iemand
kleedt die naakt rondloopt.
Dat je je bekommert om je medemens. Precies die dingen die ervoor kunnen zorgen dat
iemand NIET de maatschappelijke of persoonlijke grens overgaat naar dingen die we niet zo
fraai vinden. Zodat mensen zichzelf niet hoeven verkopen, niet hoeven stelen, niet hun
dierbaren hoeven verwaarlozen.
Het gaat om een eerlijke verdeling. Een eerlijke verdeling van wat… van rijkdom? Of hebben
we het eigenlijk over een eerlijke verdeling van menselijkheid? Zodat misdadige ketenen
worden losgemaakt, de banden van het juk ontbonden, de verdrukten bevrijd worden en
ieder juk gebroken wordt.

Dan… dan breekt je licht, jouw licht, ons licht, door als de dageraad en gaat
gerechtigheid voor je uit. Denk dus goed na waar je je boek bestelt, je kleren koopt, je
voedsel vandaan haalt en je aandacht aan besteedt. Dan zijn we bewust bezig. Dan
weten we waarvoor we staan. Dan zeggen we heel duidelijk: hier zijn wij.
Als wij zeggen ‘Hier zijn wij’, dan antwoordt God: ‘Hier ben ik.’
Die jongen op zijn handen en knieën op de berg in Saba sprak ik later die week. Hij vertelde
dat hij door zijn rug was gegaan en daarom zo de berg besteeg. Zou kunnen. Het zag er
anders uit. Als het toch iets anders was, dan is ook dat goed. We hoeven niet altijd van de
ander te weten wat er meegedragen wordt en welke last iemand ook weer wil verliezen. We
kunnen wel mededogen tonen en zeggen: Hier ben ik, hier zijn wij. Dat is in heel veel
gevallen al genoeg. Weten dat iemand je heeft gezien en daarmee je last weer net wat
lichter heeft gemaakt.
Amen.

Laat je raken op het Oostereiland
Op woensdag 8 december gaan we weer naar Cinema Oostereiland. We kijken een film en
bespreken die vervolgens na in de foyer of brasserie. De film kijken we rond een uur of twee,
nadere informatie volgt de week ervoor, als de programmering van Cinema Oostereiland
bekend is. Noteert u de datum alvast in uw agenda!

Vanuit de Kerkenraad
Beste zusters en broeders,
Ik schrijf deze bijdrage aan de papieren nieuwsbrief op de laatste dag in oktober. Het is
zonnig en 17 graden buiten. Mijn gedachten zijn nog niet bij Kerstmis, wel bij Sinterklaas.
Paul en ik zijn 21 jaar geleden door de goedheiligman getrouwd. Als u dit leest hebben we
de gedachtenis-dienst achter de rug. Ik wens u sterkte met degene(n) aan wie u moet
denken op die droevige dag. In onze gemeente zijn er gelukkig geen mensen aan Corona
overleden. Hoewel niet iedereen ongeschonden uit deze pandemie kwam. We hoeven geen
mondkapjes meer te dragen en we kunnen bijna weer gewoon bij elkaar komen. Toch
vragen we bij binnenkomst uw email-adres op te geven. Dit maakt snel en efficiënt contactonderzoek mogelijk als er een uitbraak plaatsvindt. Bij activiteiten met niet leden zoals het
zingen met het pop-up koor en de regenboogviering, hebben we met de QR-codes de
aanwezigen gecontroleerd. Afgelopen zomer zijn wij als kerkenraad geïnstalleerd. Ik vond
het een bijzondere ervaring. We waren in het begin van het jaar gehandicapt door de val van
zowel Irène als Theo. Daarom hebben we Leida Veldkamp, die onlangs met pensioen ging,
gevraagd de kerkenraad te komen versterken. Ik verheug mij erop u met Kerstmis de hand te
kunnen schudden en, voorzover dat nog niet gebeurd is, kennis met u te maken.
Een gezegend Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar gewenst.
Vele zusterlijke groeten,
Caroline Oortman Gerlings -Hazen, voorzitter.

In memoriam van Folkert Jelger van Dijk
Folkert is geboren op 12-8-1944 en overleden op 11-4 -2020.
Op 16 april jongstleden namen we afscheid van hem. Het was een mooi en heel bijzonder
afscheid. Vanwege corona mochten er slechts 30 mensen in het uitvaartcentrum aanwezig
zijn. Buren en vrienden stonden in de straat toen de stoet het huis aan de galerij verliet.
Andere vrienden stonden bij het crematorium om Folkert een laatste groet te brengen en om
de familie te steunen. Binnen, in het uitvaartcentrum, waren er 30 familieleden en vrienden
om de eigenlijke plechtigheden bij te wonen. Via een podcast konden wij het afscheid
volgen.
Folkert komt uit Makkum. Hij had nog
een oudere zuster. Het gezin was
doopsgezind. Folkert werd gedoopt
toen hij 18 was en trad toen toe als lid.
Hij kreeg als tekst mee “Broeders en
zusters, u bent geroepen om vrij te
zijn, misbruik dit niet, maar dient
elkaar in liefde”, aldus de brief aan de
Galaten uit het Nieuwe Testament.
Na de middelbare school in Wit
Marsum ging Folkert werken bij de
belastingdienst, eerst in Bolsward,
waar hij Aagg-Anna leerde kennen,
daarna in Harlingen en inmiddels
getrouwd (1972) in Dokkum, waar hij
en Aagg-Anna lid werd van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente, en waar de zoons
Niels en Mark geboren werden. Hij ging werken in Amsterdam.
Het gezin verhuisde in de winter van 1979 naar Hoorn, waar Aagg-Anna en hij lid werden
van onze gemeente en Folkert gevraagd werd voorzitter van de kerkenraad te worden.
Ik leerde hem kennen als mede kerkenraadslid. Het was een woelige tijd. Er was ruim een
jaar lang geen predikant en de samenwerking tussen de Doopsgezinden en de
Remonstranten stond nog in de kinderschoenen. Er moest veel bemiddeld en beslist worden.
Folkert leidde dit proces op een rustige en zekere manier. Hij wist welke kant we op
moesten. Hij leek een innerlijk kompas te hebben. We leerden veel van hem.
In 1982 werd bij hem de diagnose parkinson gesteld. Folkert en zijn gezin moesten hier mee
omgaan. Folkert bleef werken bij de belasting en hij bleef ook veel doen voor onze gemeente
en voor de Doopsgezinde Broederschap. Trouw, betrokkenheid en een gevoel voor richting
bleven.
De laatste maanden en weken werd de parkinson agressiever. Er kwam een longontsteking
bij.
Folkert overleed op 11 april 2020.
Hij zal nog lang in onze gedachten blijven; zijn naam zal nog regelmatig genoemd worden.
Tineke Köhne-Prakke, 11-5-2020

In memoriam Wilhelmina Adriana Jas-Dijkstra
Geboren 11 april 1935 overleden 2 augustus 2021
Wij kennen haar als Mieneke.
Als ik aan Mieneke denk, zie ik een kleine stoere vrouw voor me met een klein brilletje op en
met kleding in de kleuren paars, lila, grijsgroen, of okergeel. Geen primaire kleuren, rood,
blauw en geel; daar hield Mieneke niet van. Mieneke hield van nuancering op haar manier,
ook in geloof, liturgie, spiritualiteit muziek en filosofie.
Haar ouders waren beiden arts in Haarlem. Mieneke had twee broers en een zuster.
In het gezin Dijkstra was veel belangstelling voor natuur, kunst, muziek en studie. De
kinderen werden hierin gestimuleerd. Je moest je best doen, het maximale uit jezelf halen.
Mieneke ging medicijnen studeren in Amsterdam en werd lid van de VCSB (vrijzinnige
christelijke studentenbond). Hier leerde zij haar latere man Peter Jas kennen.
Na hun studie vestigden zij zich in Hoorn; Peter als tandarts Mieneke als arts op het
consultatiebureau. Zij kregen vier kinderen: Marieke, Jorien, Diederik en Floor.
Vanuit de landelijke remonstranten kregen Mieneke en Peter de boodschap mee dat zij
vernieuwing aan moesten brengen in de Hoornse gemeente. Zij gingen aan het werk.
Lambrisering, kerkbanken en stoelen op naam werden met hulp van de toenmalige koster,
de heer Koenen gesloopt en vervangen door stoelen.
Er werd ook besloten samen te gaan werken met de doopsgezinden in Hoorn. Er moest veel
besproken worden. Dit alles onder toezicht van ds Keuning en heel veel gemeenteleden, die
allemaal ideeën hadden.
Mieneke nam orgellessen en werd organist. Zij was van de liturgie. Alles moest kloppen. Zij
hield er niet van als mensen babbelden tijden het orgelspel of als dominee of kerkenraadslid
verkeerde woorden of termen gebruikten.
Haar keuze van muziek en zang was altijd uitstekend. Zij betrok ook anderen bij de liturgie,
maar wilde hier wel de leiding hebben.
Mieneke ging ook beeldhouwen en schilderen. Bij het laatste gebruikte ze weer de kleuren
waar ze van hield: paars, lila, grijsgroen, oker en vele tinten grijs.
Mieneke hield ook van de natuur; wandelen met een tentje in je rugzak; heel stoer. Om in
Spanje beter de weg te kunnen vragen ging ze Spaans leren. Haar ouders hadden haar
voorgehouden dat ze haar talenten moest ontwikkelen en dat deed zij.
Haar ontwikkeling ging door. Op een gegeven moment werd het orgelspel haar te zwaar,
maar spiritueel bleef zij zich ontwikkelen. Zij werd actief bij het ochtendgebed, ging af en toe
naar een retraite in een klooster. Zij raakte wat los van onze gemeente. Zij zocht meer de
stilte.
Mieneke beleefde veel met haar kinderen en kleinkinderen. Samen op stap gaan, gordijnen
naaien en sinterklaas vieren. Haar kinderen hebben haar bij het einde van haar leven, in de
tijd, dat zij het moeilijk had, heel geregeld ondersteund.
Mieneke was een unieke vrouw aan wie we ook als gemeente veel herinneringen hebben.
We hebben veel aan haar te danken.
Tineke Köhne-Prakke

Wat is geweest :
Hemelbestormbers door Tineke Köhne-Prakke
Op 25 augustus nam Jan Berkvens
ons mee naar het plafond van de
toren van de Grote Kerk in Naarden.
Via een gigantische stelling konden
we er komen en konden we de 500
jaar oude plafond schilderingen zien.
Sommigen waren duidelijk beïnvloed
door Dürer andere meer door Jeroen
Bos en soms had men een poging
gedaan om perspectief te tekenen.
Ook waren en Italiaanse invloeden
Alles was op eikenhout geschilderd
Wij waren er samen met een aantal
gemeenteleden uit Oude Wetering.
Leuke mensen en misschien is het
goed om eens bij elkaar op bezoek te
komen. Zij en wij staan daar open
voor.

Rond de Runxtput in Heiloo
Beslist geen vrijzinnig uitstapje om een middag naar het diocesaan RK Heiligdom Onze lieve
Vrouwe Ter Nood te gaan of juist wel? …
Een bedevaartganger is iemand die een officieel erkend heiligdom
bezoekt een heilige plek van religie veelal een christen; dikwijls op
dagtocht te voet met de trein, fiets auto, bus hoe je je ook voort wilt
bewegen alleen twee aan twee of met een groep. De plaats, de
heilige geschiedenis van de plaats, het Maria wonder is de oorsprong
hiervan. Pelgrimage, pelgrim zijn is diffuser, breder. Daar gaat het
meer om het onderweg zijn, meer nog dan de bestemming bereiken.
Het kan daarbij zowel gaan om een uiterlijke als innerlijke
pelgrimstocht. Zo zou ik het verschil tussen op bedevaart gaan en
pelgrimeren willen omschrijven. Zo ook kent Heiloo, het grootste bedevaartcentrum van
Nederland.
Een lange geschiedenis vanaf 1100 -1400 na Chr. ontvouwt het zich. Al in de Middeleeuwen
was er een Maria devotie bij de bron, de put. Een gevonden Mariabeeld en vele wonderen,
genezen paarden en mensen leidde er toe dat er een kapel werd gebouwd op de zgn.

Kruipberg (in processie boete doen door omhoog te kruipen, denk ook even aan de preek
van dominee Jan van afgelopen zondag!) Later werd die kapel door de Geuzen vernietigd en
weer in ere hersteld en gebouwd na de Katholieke wederopbouw eind 19e eeuw. En ontstond
de bedevaarttraditie zoals wij die nu nog kennen in 2021.
Het terrein: Een prachtig oud landgoed, laat je verrassen, hoge bomen nu bijna in
veelkleurige herfsttooi, bonte scharrelkippen, wandelaars, kloostergasten, bedevaartgangers
vind je er. Het terrein grenst aan een paarden en pony opvang. Iedereen is welkom vanaf 8
uur tot 17u en nu nog zomertijd tot 20 u. En die gastvrijheid tref je daar ook, mensen van
allerlei pluimage kruizen je weg daar. De net weer opgehoogde paden voeren langs 14
kruisweg staties en een kloostermuur van het aangrenzende Julianaklooster van de Blauwe
Zusters, een hedendaagse congregatie van oorspronkelijk Argentijnse zusters, het is ook
tevens een retraitehuis.
Vanmiddag ben ik er zelf met een dierbare kennis die ik met mijn auto uit Zaandam
Poelenburg heb opgehaald, de wijk waarvan twee enorme flats langs de snelweg a10 je
welkom heten. Ik noem ze altijd “de muren van Zaandam” met uitzicht op het prachtige
natuur gebied het Twiske aan de overkant. Mijn reisgenote heeft een grote tas met 7 grote
plastic water flessen mee om te tappen van het heilige water in het putje van Heiloo. Zelf
word ik zo ook bedevaartganger, want ik help met tappen, maar stel wel een grens 3 grote
flessen is genoeg. Anders is het nooit genoeg “Dios basta ”uitspraak van Teresa van Avila,
denk ik hierbij.
In de groot opgezette religieuze winkel met buiten terras zijn grote noveen kaarsen te koop,
boeken en andere religieuze artikelen en kunstig vormgegeven kruizen en andere
voorstellingen uit het leven van Jezus en Maria. Omdat ik binnenkort jarig ben en zij met mij
kan meerijden mag ik een boek uitzoeken: ik kies voor de verborgen kracht van
vriendelijkheid. Niet erg spectaculair misschien, maar juist heel actueel in deze tijd van boze
twitteraars en andere scheldenden in de media vind ik. Ik ben er blij mee, eindelijk een
vriendelijk boek.
In de Genadekapel steekt zij wel 7 grote noveenkaarsen aan die ze in het winkeltje kocht
met geschreven gebedsintenties voor familie. Heel indrukwekkend. Ik houd het bij de
aankoop van 1 noveenkaars, die ik thuis iedere avond ga aansteken voor mijn
gebedsintenties. Dat ritueel schenkt mij een rustig moment met aandacht voor een ieder.
Voor mij is de symbolische betekenis voldoende, hoewel misschien net even meer… want
woord en gebaar werken door. Toch een hele mooie zondag zo en ook: niet alleen het delen
van het brood, ook het delen in mededogen, zoals dominee Jan dat vanmorgen in het
Foreestenhuis prachtig verwoordt klinkt er helemaal in door.
Ja de winden Gods waaien altijd, zoals de orgel muziek van Jan Maarten Koeman klinkt.
Geschreven door Petra Mijnssen

"Het enige wat in de kast hoort, is kleding"
Tijdens de Regenboogweek van West-Friesland vierden we alle vormen van liefde en
geaardheden.
Het weekprogramma was goed gevuld. Ook vanuit het Foreestenhuis was er weer van alles
georganiseerd
Share Your Story, de Regenboogviering of het lunchbuffet: er was weer voor elk wat wils.
Wij als jongerengroep organiseerden een kledingmarkt genaamd 'Out of the Closet Sale',
bedacht met een knipoog naar 'uit de kast komen'.
Iedereen hoorde afgelopen zomer het verhaal van Frédérique (14 jaar), die in elkaar werd
geslagen omdat ze haar geslacht niet wilde prijsgeven.
'Ben je een jongen of een meisje?', werd er aan haar gevraagd. Toen ze dat niet wilde
vertellen werd ze mishandeld en belandde ze met een gebroken kaak, tanden en neus in het
ziekenhuis.

Tijdens onze kledingmarkt
maakte we het statement dat
het niet belangrijk is wat voor
kleding je draagt.
Je hoeft als mens niet in een
bepaalde categorie te vallen,
respect verdienen we allemaal!
Het was een laagdrempelige
middag met gezelligheid,
muziek, allerlei kleding en een
gesprekshoek in de kerkzaal.
Bij de ingang van het
Foreestenhuis hebben we grote
ballonletters opgehangen
'LGBTQ'.
Dat maakte bij meerdere
voorbijgangers het gesprek los:
waar staan die letters ook
alweer voor?
En wat is de menselijke liefde
toch divers! Uiteindelijk hebben
we ruim zeventig
kledingstukken verkocht en de
opbrengst is gedoneerd aan COC Nederland.
COC Nederland is een belangenorganisatie en komt al sinds 1946 op voor de belangen van
lesbiennes, homoseksuelen biseksuelen en transgenders (LHBT's).
We kijken terug op een ontzettend leuke dag, en dat hadden we wel even nodig na onze
corona-dip!
Groetjes,
Denise, Ramon en Elsbeth
Ter Info
Goedendag,
Met ingang van vrijdag 1 oktober a.s. zal er weer een kerkdienst zijn in WZC
Kersenboogerd/Betsy Perk om 15.30 uur. Zoals gebruikelijk was steeds de 1e vrijdag van de
maand.
Vriendelijke groet, Marianne Sosef

De Zusterkring
Een Zusterkring is een vrouwengespreksgroep die oorspronkelijk alleen in de doopsgezinde
kerken onder deze naam bestond: de gemeenteleden van doopsgezinde gemeenten worden
nog steeds zusters en broeders genoemd.
Onze Zusterkring bestaat al sinds 1923!. Tegenwoordig zijn doopsgezinden, remonstranten
en vriendinnen van onze doopsgezinde-remonstrantse gemeente lid.
We komen van sept. t/m mei elke tweede dinsdagmiddag van de maand bij elkaar in de kerk.
We maken in september een rooster, wie van ons welke maand welk onderwerp gaat
behandelen. En in mei gaan we met z’n allen op stap.

Natuurlijk lukte dat alles de laatste anderhalf jaar nauwelijks. Wel hebben we per e-mail de
geplande onderwerpen doorgestuurd. Een bijeenkomst op de computer is niets voor onze
kring: behalve het bespreken van een onderwerp, is het met elkaar zijn heel belangrijk. En
de band die je daardoor krijgt, nee, dat lukt echt niet via een beeldscherm.
Twee keer kwamen we dit seizoen bij elkaar. De eerst keer, in september, was heel
feestelijk: heerlijk om elkaar weer in het echt te kunnen zien en spreken! En ter verhoging
van de feestvreugde hadden we een zusterkring-high tea!
In oktober was het onderwerp verhalen uit de Griekse mythologie aan de hand van
Odysseus. We hingen aan de lippen van de vertelster! De avonturen deden ons geregeld
denken aan de verhalen uit het Oude Testament!
In december is er ieder jaar, ook dit jaar, een adventsviering samen met de Zusterkringen
van Graft-de Rijp, Middenbeemster en Purmerend. Vorig jaar per e-mail, nu in het echt!
Denk jij, dat is wel iets voor mij zo’n Zusterkring (ik houd niet van dat woord, zeg liever
vrouwen gespreksgroep), kom gerust een keer meeluisteren. Laat het me wel even van te
voren weten. (floor.onnouw@kpnmail.nl; 0621508574)
Namens de Zusterkring,
Floor Onnouw

Open film- en gesprekskring
De open film en gesprekskring gaat niet langer in de oude vorm door. Door de corona
konden we niet live bij elkaar komen. Er is een zoom gespreksgroep op de woensdagmorgen
ontstaan. In het begin kwam deze groep wekelijks via de zoom bij elkaar. Nu is de frequentie
minder en zijn er ook live bijeenkomsten op de vrijdagmiddag in de consistorie van het
Foreestenhuis, bovendien kijken we ook af en toe op woensdagmiddagen op Cinema
Oostereiland een film. Na de film is er een nagesprek in een van de ruimtes van Cinema
Oostereiland. In de nieuwsbrief van onze gemeente staat vermeld op welke data de diverse
activiteiten zijn. Voor een zoombijeenkomst kun je je opgeven bij Peter de Wilde, (
peterdewilde@xs4all.nl ) je krijgt dan via de mail een link voor de betreffende zoomochtend.
Voor een filmmiddagen en de live bijeenkomsten kun je je opgeven bij Irène Niemeijer
(katjeskermis@gmail.com ) of telefonisch: 0229-235552 of 06-40127270.
Een andere opzet, maar nog altijd open voor iedereen!
Ine Bos en Irène Niemeijer

De bijbelse tuin.
Daar ik de laatste tijd regelmatig vragen krijg over de bijbelse tuin (tuin achter het
Foreestenhuis), ga ik er iets meer over vertellen voor onze nieuwkomers.
De tuin in zijn hoedanigheid nu is al vele jaren geleden ontstaan.
In 1997 hadden we als consulent broeder A. Lambo.
Hij stelde voor om van onze verwilderde tuin een bijbelse tuin te maken en zo geschiedde.
We hebben daarbij subsidie gekregen van het Kerkmeyer de Regt fonds.
We gebruikten daarbij de boeken van Nigel Hepper en Daan Smit.
Planten die in de Bijbel voorkomen kunnen niet altijd groeien in onze tuin door o.a.
een ander, en vaak warmer klimaat.
Toch doen de olijfboom en de vijg het best goed.
Daarnaast gebruikten we ook planten aan de hand van hun namen. Denk b.v. aan Mozes in
het rieten mandje die niet in de Bijbel voorkomt.
De tuin werd opgedeeld in vier perken en deze werden op kleur aangelegd door een
hoveniersbedrijf, waarbij het boek van Tini Brugge ons heeft geholpen.
De kleuren zijn wit, blauw/paars, geel en roze/rood. We spreken van de symboliek van
kleuren.

Zo staat wit b.v. voor reinheid, feest, waarheid vreugde.
Daarnaast staan er zeven acacia’s in de tuin, zeven is het heilig getal.
Er valt nog veel over te vertellen en het is zo langzamerhand geschiedenis.
De tuin is geopend in oktober 1998 door Arie Lambo.
Het onderhoud werd gedaan door vrijwilligers van onze gemeente.
Terug naar het nu, vele jaren later. Er werken nog aldoor vrijwilligers in de tuin,
gemeenteleden en enkele mensen van buiten de gemeente. Een groep mensen die zich
inzetten voor het behoud van de tuin.

N.a.v. het verhaal, zie boven, valt het
ook te begrijpen dat we behoorlijk
consequent met onze planten
omgaan. Een rode bloem in het witte
perk wordt daar erg snel uit
verwijderd, hij hoort daar niet ondanks
zijn mooie bloei.
Ook tijdens covid-19 is er volop
gewerkt. De natuur gaat gewoon zijn
gang en wij mensen,
passen ons aan. Dus niet met veel
personen in de tuin tegelijk, geen
groepen ontvangen, koffie uit de
thermosfles, zodat we niet naar
binnen hoefden.
De tuin bleef ook gesloten op de
vierde vrijdagmiddag van mei t/m
augustus.
Er waren geen stadswandelingen e.d.
toch gebeurde er genoeg.
Het gebouw wordt vaker verhuurd,
prettig voor de inkomsten, en de
meeste huurders hebben
al snel de tuin ontdekt.
Zo gebeurde het enkele maanden
geleden dat ik werd verwelkomd door
een schreeuwende, zeer dreigende
meneer toen ik met mijn fiets door de tuinpoort kwam. (ik was vroeg om alvast thee e.d. te
zetten).
Ik kan zeggen dat ik behoorlijk schrok en terug deinsde, totdat ik een vette knipoog kreeg.
Whoe, wat is dit????
Het bleken professionals van het Leger des Heils te zijn.
Zij kregen lessen in communicatie. Hoe ga je om met agressieve klanten? Reactie,
lichaamstaal e.d.
Ik was gerustgesteld, heb dit alles geobserveerd, en na overleg, zij gingen weer naar binnen,
ben ik aan het werk gegaan.
Onze rustige tuin in de stad, ondanks covid-19 een verzamelplek voor divers pluimage, het is
weer eens iets anders dan vragen beantwoorden over plantjes.
Nog één maal vergaderen en dan gaan zowel de planten als de vrijwilligers in de
“winterslaap”.
Annechien Pijlman.

Uit de Stichting
Het is lang geleden dat we via dit krantje iets konden vertellen over de activiteiten van de
Stichting. Maar gelukkig gaat dit nu weer mogelijk worden.
De Covid-19 pandemie heeft veel activiteiten stil gelegd, maar dat heeft ons er niet van
weerhouden om het nodige te doen.
Ten eerste hebben we afgelopen winter een pomp in de diepe kelder aangebracht. De
afgelopen jaren hadden we vaak last van water in deze kelder. Dat was grondwater, dat in
principe door een waterdichte bak buiten de kelder gehouden moet worden. Deze
waterdichtheid is echter al jaren niet meer goed. We hebben met de restauratie in 2014 wel
geprobeerd de bak weer waterdicht te maken, maar dat is niet gelukt. Met de aangebrachte
pomp pompen we de top van het grondwater weg, via een pijp naar de regenwaterafvoer in
de tuin. En dat zijn geen grote hoeveelheden. Het grondwaterpeil bij het Foreestenhuis is
namelijk het hoogste in de hele binnenstad en we praten dan ook maar over 40 liter in 2
dagen. En ik was heel blij dat met de grote hoosbuien in juni de kelder ook droog bleef.
Verder hebben we vergunning aangevraagde en verkregen om zonnepanelen op ons platte
dak te zetten. Daarvoor hebben we subsidie aangevraagd en ook gekregen. Daarom zullen
eind november de panelen op het platte dak gehesen worden en geïnstalleerd.
Omdat we dan een kraan hebben, die dingen naar boven kan tillen, schaffen we ook
isolatiemateriaal aan om de zoldervloer te isoleren. Daarmee maken we een goede
scheiding tussen de warme kantoren en de koude zolder.
Maar in de loop van het jaar is de stichting altijd een gastheer voor de bezoekers van de
lezingen van Oud Hoorn en de monumentendag. De opbrengst van de verkoop van koffie,
thee en soms lekkers kwam ten goede aan de stichting voor het onderhoud. Dit heeft de
afgelopen anderhalf jaar niet kunnen plaats vinden. In oktober hebben we voor het eerst
weer koffie kunnen verkopen met behulp van een groep enthousiaste vrijwilligers. Ik hoop
dat we het mogen blijven doen en dat Corona niet weer roet inde koffie gooit.
Chris Luursema

Van de culinaire gespreksgroep
Meestal vertellen we wat in ons krantje als er wat bijzonders is. En dat is natuurlijk nu ook
eigenlijk wel het geval. Na meer dan een jaar zijn we vlak voor de zomer op gepaste wijze
(afstand houden met een kleine groep en bij voorkeur in de tuin) weer bij elkaar gekomen.
Vanaf september zijn we weer gewoon bij elkaar. In het mosterdzaadje met 12 mannen.
Ook in onze groep zijn punten van aandacht geweest bij het virus. De ene familie meer dan
de ander getroffen, maar onze groep is er goed van af gekomen. Wel blijven we allemaal
voorzichtig en is de opkomst na de pandemie nog steeds minder dan voor die tijd.
Gelukkig hebben we onze kook kunst en onze vaardigheid om over een breed spectrum aan
onderwerpen te praten niet verloren. Onderwerpen variërend van kerkelijke onderwerpen tot
klimaatdiscussies (en wat doe je zelf). We blijven een (in mijn ogen) fijne groep, die veel met
elkaar deelt en de onderlinge verschillen accepteert en waardeert.
Chris

Geef mij de dwaze meisjes maar
De Remonstranten organiseren vanaf november vijf digitale bijeenkomsten (per Zoom) over
de gelijkenissen uit de bijbel. Een soort digitale kringen, zeg maar.
Meer informatie
Per sessie kunnen maximaal 20 mensen mee doen. Kosten zijn € 5,- per bijeenkomst.
Opgave voor de zoombijeenkomsten via onze webshop.

De eerste bijeenkomst is op 2 november
van 19.30 - 21.00 uur. Thema is
'Parabels gaan van hand tot hand', met
Koen Holtzapffel. Dat is al snel, dus geef
je nu op. De bijeenkomsten daarna zijn
op 29 november (Antje van der Hoek), 18
januari (Bert Dicou en Petra Schipper),
10 februari (Evelijne Swinkels) en 9
maart (Joep de Valk)

Aanleiding en kapstok is het boek ‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’
gelijkenissen’ onder redactie van Koen Holtzapffel. Bestel het boek hier.
Bovenstaand boek wordt ook gebruikt tijdens de Zoom bijeenkomsten van het
Foreestenhuis.

Scherp je geest en voed je ziel!
Vanaf januari 2022 is het opnieuw mogelijk om aan te schuiven bij de module
Kwetsbaarheid en Dialogen gegeven door Christa Anbeek op het landelijk bureau in
Utrecht. Tijdens negen vrijdagmiddagen verdiepen de deelnemers zich aan de hand
van theologische en filosofische teksten in achtergronden van de theologie van de
kwetsbaarheid. Ook spelen ze verschillende etappes van het spel Tussen zon en
maan. Dialoogspel over ervaringen van chaos en schoonheid.

Agenda: DECEMBER 2021
Wo. 1 10.00 uur
Vr. 3 15.30 uur
Wo. 8. 14.30 uur
Di. 14 14.00 uur
Wo. 15 18.30 uur
Vr. 17 14.00 uur

Online op zoom.
Kerkdienst in WZC Kersenboogerd /Betsy Perk.
Laat je raken op het Oostereiland.
Zusterkring.
Culinaire gespreksgroep. Kok van dienst Chris Luursema.
Het Foreestenhuis ontmoet. Online op Zoom.
Consistorie Foreestenhuis.

Agenda JANUARI 2022
Vr. 7
Di. 11
Wo. 19
Zo. 23

15.30 uur Kerkdienst in WZC Kersenboogerd /Betsy Perk.
14.00 uur Zusterkring.
18.30 uur Culinaire gespreksgroep. Kok van dienst ???
19.30 uur . Engel van Hoorn. Filmavond: The way.
Het Octaaf. Inloop vanaf 19.00 uur.

Agenda FEBRUARI 2022
Vr. 4 15.30 uur Kerkdienst in WZC Kersenboogerd /Betsy Perk.
Di. 8 14.00 uur Zusterkring.
Wo. 16 18.30 uur Culinaire gespreksgroep. Kok van dienst Ron Rote.

Agenda MAART 2022
Vr. 4 15.30 uur Kerkdienst in WZC Kersenboogerd /Betsy Perk.
di. 8 14.00 uur Zusterkring.
Wo. 16 18.30 uur Culinaire gespreksgroep. Kok van dienst Jan Maarten Koeman.
Agenda APRIL 2022
Vr. 1 15.30 uur Kerkdienst in WZC Kersenboogerd /Betsy Perk.
Voor meer of extra informatie kan u de nieuwsbrief raadplegen!
Beste lezers van de DORE,
Sinds enige tijd kent onze gemeente naast het blad DORE ook een elektronische nieuwsbrief
die één keer per maand uitkomt.
Mocht u de elektronische nieuwsbrief ook willen ontvangen kunt u zich opgeven via e-mail
nieuwsbrief@foreestenhuis.nl
Met vriendelijke groet,
Kees Dalmeijer.
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De kerkenraad wenst u allen:
Gezegende Kerstdagen en
Vrede, Licht in een Voorspoedig en Gezond
2022!
Jan Berkvens, Caroline Oortman Gerlings, Kees
Dalmeijer, Irène Niemeijer, Theo Kuipers en
Leida Veldkamp

