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Adressen
Predikant

Voorz. Secr.
Kerkenraad

Boekhouder

Rabobank Schagen
Gironummer

Zusterkring

Contact

Ds. Jelle Waringa
Tel. 06-252 90 372
email: jelle@waringa.frl

W. Hofman
Korfwaterweg 6 1755 LB Petten
06 17 33 89 44
A. Dijkstra
Schoener 3 1771 EA Wieringerwerf
0227-501050
NL 92 RABO 030 56 01 458
NL 43 INGB 0000403833

zr. R. Blokker Swaag
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Vermaning te Schagen
Cornelis Bokstraat 1
1741 GT Schagen

Vermaning te Medemblik
Tuinstraat 7
1671 AH Medemblik
Internet: http://www.dgschageneo.doopsgezind.nl
Email: info@dgschageneo.doopsgezind.nl

Inleveren kopij:
De kopij voor het Okt/Nov nummer van Contact inleveren
vóór 15 september 2021.
Indien mogelijk digitaal per email naar
kaan.ontwerp 12move.nl
Als dit bij U niet tot de mogelijkheden behoort graag
duidelijk geschreven, sturen naar:
br. K.J. Kaan
Witte Paal 74
1742 NV Schagen
0224-218 244
Contact
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Van uw voorzitter,
We zijn nog steeds in de greep van Corona, maar de eerste
tekenen van verandering beginnen zo langzamerhand wat meer
vorm aan te nemen. Er begint licht te gloren aan het eind van
de Coronatunnel.
Voor veel van ons is dit een heftige tijd geweest, door de
ziekte zelf of van een van onze dierbaren. Corona heeft heel
veel beperkingen met zich meegebracht in het elkaar
ontmoeten en ander sociale contacten.
Ook voor Els en mij is dit een heftige tijd geweest. We zijn
door een diep dal gegaan met heel veel spanningen, maar ik
ben ontzettend blij dat ik kan zeggen dat we op de goede weg
zijn naar herstel en dat het met Els steeds beter gaat.
Maar waar we ook blij van kunnen worden is dat we, zoals het
er nu uitziet, elkaar weer kunnen gaan ontmoeten.
Het is de bedoeling dat we in augustus weer met onze
diensten gaan beginnen. We hebben gepland om 15 augustus
weer te starten in onze vermaning in Schagen.
Ik denk dat ik namens ons allen spreek als ik zeg dat onze
zondagsdienst toch wel het hart van onze gemeente is. De
plaats is waar we elkaar kunnen ontmoeten om te vieren en bij
te praten. En deze plaats; de gemeente is zo’n plaats. Deze
diensten hebben we heel lang moeten missen en je weet vaak
pas wat iets voor je betekent wanneer je het moet missen.
Dat gevoel heb ik bij onze zondagsdiensten die we niet konden
laten doorgaan vanwege Corona.
Want zo is gebleken het hebben van netwerken is voor ons
senioren een belangrijke factor voor ons welbevinden. En de
gemeente is zo’n netwerk waar dat gebeurt in onze diensten,
Contact
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kringen en andere bijeenkomsten. We kunnen er bijpraten
over van alles en nog wat, maar ook de wat meer diepgaande
gesprekken over levensvragen komen daar aan de orde.
Onze sociale omgeving is van enorm belang bij het ouder
worden en onze gemeente maakt daar deel van uit.
Aristoteles stelde al in de vierde eeuw voor christus dat de
mens van nature een sociaal wezen is, die alleen in gezelschap
zijn volmaaktheid kan vinden.
De sociale omgeving heeft grote invloed op onze gezondheid,
ons welbevinden en de manier waarop wij verouderen. In veel
studies wordt gevonden dat mensen die eenzaam zijn een
verhoogde sterftekans hebben die wel 26% hoger is dan
mensen die niet eenzaam zijn. Andersom is het zo dat mensen
die gelukkig zijn een lagere sterftekans hebben.
Maar genoeg van deze serieuze praat. Tijd voor een leuk
verhaal dat ik las in onze krant. Het artikel heet: Tegen
heilzaam zingen kan geen psycholoog op. Deze titel bevalt mij,
want Els en ik zingen graag en hebben gemerkt dat het voor
ons zo werkt. Zingen is een prachtige manier van bezieling.
Mensen voelen zich verbonden en zang wordt in dit artikel
benoemd als vreugdevolle vitamine om kracht te vinden. Het
kan ook een spirituele ervaring tot gevolg hebben.
Het leek mij een passende tekst om mee te nemen in mijn
verhaaltje.
Augustus nadert en als u dit contact ontvangt is het minder
dan 4 weken naar onze herstart. Dus lieve zusters, broeders
en belangstellen nog even volhouden en dan zien we elkaar
weer. Wat zullen we elkaar veel te vertellen hebben
na zo’n lange periode. Ik wens u allen een goede tijd en tot
ziens inde gemeente en op 15 augustus in de dienst.
Contact
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De Eerste Dienst (opnieuw)
Op 15 augustus vieren we onze eerste dienst weer na alle
lock-downs.
In onze eigen vermaning in Schagen.
Voor leden, belangstellenden, kat-uit-de-boom-kijkers, voor
hen die dit blaadje wel lezen maar voor wie de drempel op
zondagmorgen misschien te hoog is…voor rotsvaste gelovigen,
voor twijfelaars…ja, voor wie eigenlijk niet?
Komt u ook?
Vanaf 10.00 uur inloop met koffie/thee, daarna de viering en
van ongeveer 11.30-12.30 een broodje en kop soep.
Zeer welkom!
Ik hoop u daar weer te zien en met elkaar te delen van het
afgelopen bizarre jaar voor ons allen betekent heeft.
Ds. Jelle Waringa
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De Tien Geboden…wat zijn dat voor dingen? Wat zeggen die
woorden ons eigenlijk? Zijn het beknellende instructies? Of
doen ze iets anders met je? Voor deze editie van Contact
ga ik in gesprek met Tiets de Boer over het tweede gebod.
door Jelle Waringa
Tiets werd geboren op 8 juni 1931 in Harderwijk. Er was
iets niet in orde met haar hart, en haar vader vond het
daarom niet de moeite waard om haar naar school te sturen.
“Dat kind gaat immers toch dood”, zei hij. Maar haar oma
zei dat dat niet zijn, maar Gods zaak was.
Tiets ging toch naar school.
We zitten in Tiets haar flat in Schagen, omringd door vele
poppen met gezichten die je echt aankijken. Het zijn net
kleine mensen. Tiets heeft geen gemakkelijk leven gehad,
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maar zegt: “Ik ben nooit terneergeslagen en ben altijd
positief. Wat heeft het voor zin om te gaan zitten mokken?
Daar schiet je toch niets mee op?” Op tafel liggen tien
kaartjes met de Tien Woorden die God aan Mozes gaf. We
gaan het hebben over het tweede gebod: Gij zult u geen
gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in
de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat
in de wateren onder de aarde is.
“Mijn oma had een pension, waar baron van Wijkerslooth
regelmatig logeerde. De katholieke baron had beelden van
Maria en Jezus bij zich, maar ik vond die beelden als kind
zo naakt en hard, en dacht dat het fijner zou zijn als ze in
de baron ze bed zouden liggen. Daar waren ze lekker warm
en beschermd.” Ze kreeg een pak rammel als dank, maar
begreep niet waarom. Wanneer de baron knielde voor die
beelden dacht Tiets alleen: die man is gek. Een kerel van
bijna twee meter op zijn knieën voor die stenen beelden.
Binnen het Leger des Heils, waar Tiets later heel veel werk
voor deed, waren ook mensen die zeiden dat je geen foto’s
mocht maken. Dat vond ze ook maar stom. Haar
eigenzinnigheid en originaliteit hebben altijd haaks gestaan
op alles wat met een keurslijf te maken heeft. Niet alleen
wanneer het ging over onderwerpen die als taboe beleefd
werden, zoals de dood of seks, maar ook daar waar het ging
over geloof en God. Wanneer mensen anderen de maat
nemen, in een mal proberen te stoppen, dan kwam Tiets
altijd in protest. Of ze snapte de ophef niet, misschien dat
nog wel meer dan protest. Eerlijkheid werd blijkbaar niet
altijd gewaardeerd en verward met dwarsigheid.
Contact
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“Ik ben geboren voor de hemel, niet voor de aarde. Ik zou,
met mijn zwakke hart, immers toch gauw doodgaan, hoorde
ik regelmatig. Toen het er op school over ging wat je later
wilde worden, riepen de meeste kinderen: brandweer of juf
of astronaut. Ik zei dat ik engel zou worden. Ik moest
strafregels schrijven, omdat ik gespot had, maar dat hád ik
niet. Ik was eerlijk, maar dat werd niet geaccepteerd”.
We praten door
over het
gesneden beeld.
Zou dat ook
geïnterpreteerd
kunnen worden
als een
vastgezet beeld? Wanneer je denkt precies te weten hoe
of wie God is en anderen daarmee de maat neemt? Dit
tweede gebod is dan niet een verbod op foto’s of
Mariabeeldje in bed, maar een waarschuwing om niet over
God te spreken alsof het in beton gegoten is. Het beeld dat
iemand van God heeft, is vloeibaar, kan veranderen en is
afhankelijk van wie jij zelf bent. Het vastzetten van je
eigen idee of wie God is en daarmee anderen langs een
religieuze meetlat leggen, zou dat zijn waar dit kaartje
over gaat?
“In de jaren ’50 beweerde Lou de Palingboer dat hij Jezus
was. Er waren er wel meer die zoiets beweerden, maar ik
heb ze nooit geloofd. Dat voel je toch? Hoe kun je nou
zeggen dat je Jezus bent? Je kunt ook niet zeggen wie God
is. Niemand weet dat toch?
Contact
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Ik ben altijd wel naar de kerk gegaan. Naar de katholieke,
naar de christelijk gereformeerde, naar het Leger des
Heils en nu naar de doopsgezinden. Mijn moeder zei vroeger
al tegen me: ga jij maar naar de kerk, kind. Ook al denken
sommigen dat hun kerk de beste is, God is overal.
Niemand kan God claimen.”

Zoveel kaarten, zoveel bemoedigende woorden, zoveel
gebeden, zoveel warmte!
Hartelijk dank, ik ben erdoor verrast, het maakte me
dankbaar en stemde me blij. “Een Goddelijke Glimp”!
Stapje voor stapje ga ik vooruit gesteund door mijn lieve
mantelzorger Wil, familie en vrienden.
Een lieve groet, Els Hofman-Baardse

Contact
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Terugblik 5028, 29 juni 2021 te Dopersduin
‘Over gemeenschap’
Met twaalf
voorgangers
onder de 50 uit
de broederschap
kwamen we bij
elkaar in
Dopersduin.
Tien daarvan zijn
werkzaam in de
broederschap, twee studeren aan het seminarie. We openden
onze ‘tweedaagse’ met de tekst uit Numeri 9: 15-17:
‘Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst
was opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die
avond was de wolk als een lichtend vuur boven de
tabernakel te zien, en dat bleef zo tot de volgende
morgen. 16Zo was het voortdurend: de wolk overdekte
de tabernakel en was ’s nachts te zien als een
vuur. 17Telkens als de wolk zich van de tent verhief
trokken de Israëlieten verder, en op de plaats waar de
wolk stilhield sloegen ze hun kamp op.’
De eerste bijeenkomst heb we in het bijzonder stil gestaan
bij de vraag naar ons eigen geloof en onze roeping als
voorgangers. Deze tweede bijeenkomst lag het accent op de
gemeenschap. Waartoe zijn we eigenlijk geloofsgemeenschap?
Contact
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Na de introductie stonden we stil bij onze huidige
werkzaamheden in de gemeenten. We deelden hoe het
afgelopen ‘Corona-jaar’ op ons en onze gemeenten van invloed
is geweest. In een sfeer van vertrouwen werden zorgen,
vreugden, problemen en hoop uitgesproken.
Aan het begin van de middag stemden we af op onze
inspiratie. We deden met elkaar een oefening in ‘bezinnend
schrijven’. Een methode om te schrijven vanuit je hart. Het
schrijven hielp ons dieper bewust te worden van hoe we naar
de toekomst kijken en waar ons eigen verlangen naar uit gaat.
De meest prachtige teksten kwamen in korte tijd op papier.

Vervolgens doken we de geschiedenis in. We stonden stil bij
de Gemeentedagbeweging (GDB), een beweging die ontstaan is
rond 1915 uit zorg voor de toekomst van de Broederschap.
Een aantal voorgangers werd destijds geïnspireerd in
Woodbrooke, bij de Quakers in Birmingham.
Contact
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Vanuit deze beweging zijn de broederschapshuizen ontstaan
en de verschillende jongerenkampen. Opmerkelijk is de
overeenkomst met onze situatie nu. Ook nu is een groep
voorgangers in Woodbrooke geweest en in navolging daarvan
met elkaar in gesprek over de toekomst van de Broederschap.
Ook nu zijn we op zoek een weg die ons door verdieping van
ons geloofsleven helpt om een hernieuwde gemeenschap op te
bouwen.
We raakten met elkaar in gesprek over de toekomst van de
doopsgezinde Broederschap: Hoe kunnen we traditie
vasthouden en tegelijk een verbinding leggen met de vragen
en behoeften van mensen buiten de gemeenten? Er is
behoefte aan zingeving, gemeenschap, maar hoe slaan we een
brug? Hoe geven we taal aan theologie die toegankelijk is
zonder plat te worden? Een andere belangrijke vraag die
terugkijkend op de geschiedenis ook boven kwam: hoe blijven
we een beweging? Hoe zorgen we voor betrokkenheid en
draagvlak zonder geïnstitutionaliseerd te worden. Commissies
en regelingen betekenen vaak het einde van een energieke
beweging…
’s Avonds maakten
we een heerlijke
strandwandeling,
waarbij we verder
met elkaar
kennismaakten.
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We sloten de dag af met een avondsluiting rondom de tekst
van Numeri, we mijmerden, mediteerden, beden: ‘Gaan we nog
met de wolk mee? Of zijn we te druk met de tent?’ we gaven
het Licht aan elkaar door.
Dinsdagochtend gingen we na een ochtendopening aan de hand
van een ‘socratisch gesprek’ met elkaar aan de slag rond de
vraag: Wat is de Doopsgezinde gemeenschap? We gingen
uiteen in twee groepen om de belangrijkste kernvraag te
formuleren, onafhankelijk van elkaar kwamen we tot de
volgende twee vragen:



‘Hoe zijn wij een uitnodigende gemeenschap die wil
leven vanuit het verlangen naar Gods Koninkrijk?’
‘Hoe kunnen we geloven, oefenen in kwetsbaar mens
zijn in het Licht van God, met de deuren open?’

Contact
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Waar we vorig jaar november nog erg zoekend waren naar wat
we nu eigenlijk met elkaar willen, ontstond er nu een
gezamenlijke grond vanuit een onuitgesproken verlangen om
met elkaar de toekomst in te gaan. Ook al weten we nog niet
hoe deze bijeenkomsten daaraan bijdragen, de gesprekken en
ontmoetingen geven inspiratie, hoop en steun om nieuwe
wegen te verkennen.
Na de lunch namen we afscheid van elkaar. Het plan is om in
december weer een ontmoeting te hebben, al zien de meesten
elkaar in oktober alweer bij de tweede bijeenkomst van de
Cursus Soul of Leadership. Ook is een groot deel van deze
groep betrokken bij online vieringen die we sinds april
wekelijks houden in ‘de Digitale Kapel’ en waar inmiddels een
kleine veertig mensen hun weg naartoe gevonden hebben.
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________________________________

Mooi onder-dak
Op 6 september 2020 reikte Kees Stuurman het boekje uit
aan onze gemeente met de titel “Mooi onder-dak”. Het is
geschreven door Jelle Keuning en bevat teksten en verhalen
over Vermaningen in Nederland. Volgens Kees is dit het
laatste exemplaar dat de ADS nog in huis had, dus ik zou
zeggen: doe er uw voordeel mee en blader het eens door. In
deze CONTACT de tekst over de Vermaning in Den Helder:
Contact
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Doopsgezinde Vermaning Den Helder

“Thuis op aarde”
Waar kun je je thuis op aarde voelen? Ik denk op vele
plekken. Wanneer voel je je thuis op aarde? Voor mij is
belangrijk dat het een plek is waar warmte, ruimte, liefde en
vertrouwen is! Aandacht ook, aandacht voor jezelf en voor de
ander.
Afgelopen periode is een tijd van bezinning geweest.
Kent u de ANWB borden met de aanwijzing welke kant je op
kunt gaan? Bizar maar ik kwam afslag “Covid 19”tegen. De
ambulance reed richting Alkmaar naar het ziekenhuis. Daar
ging het richting Spoedeisende Hulp, Longafdeling, vervolgens
Intensive Care. De weg ging verder via Coma om uiteindelijk
weer terug te keren naar de aarde op 27 april jl.
Hoe dankbaar ben je dan dat je terug mag keren naar de
aarde en ja dan kun je je thuis op aarde voelen, zelfs op de
ic-afdeling.
Contact
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Heel langzaam ging ik weer deelnemen aan het “Leven” en zag
de weg die gevolgd moest worden. Met behulp van alle
geweldige mensen om me heen, Wil, de kinderen, alle artsen
en verpleegkundigen, alle kaarsjes die gebrand zijn, kaarten
die beschreven zijn door mensen die aan ons/mij dachten. En
een groot portie vertrouwen! An Irish Blessing, iedere dag in
mijn oor geneuried. Allemaal “Goddelijke Glimpjes”.
Je aangeraakt voelen om de “goede” weg te gaan.
Bizar, bijzonder. Nu alweer ruim 2 maanden thuis, vertrouwd,
eigen omgeving, eigen plekje, hier voel ik me ook thuis op
aarde. Zo krijgt dit jaarthema wel een heel bijzondere
betekenis, dit hadden we niet kunnen bedenken, dit is ons
overkomen, hier zijn we doorheen gegaan!
Bevoorrecht om thuis te revalideren met een lieve (ook
strenge) mantelzorger, kan ik u vertellen dat het goed gaat.
Dat stemt ons heel dankbaar.
We zijn blij dat er weer ruimte komt voor ontmoeting, afslag
naar de vermaning om daar met elkaar verhalen te delen en
met elkaar te zingen en te bidden. Neemt u ook deze afslag,
de weg naar de vermaning? Dan ontmoeten we elkaar 15
augustus, wat een feest zal dat zijn. Zullen we zeggen tot
dan?
In de Heer schep ik mijn vertrouwen
Tot zijn eer klinkt mijn gezang,
Op hem bouw ik en vertrouw ik
Op hem hoop ik mijn leven lang,
Op hem hoop ik mijn leven lang.
Els Hofman-Baardse
Contact
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“Thuis op aarde 2”
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.
Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt
dat ik de rechte sporen weer kan gaan
achter jou aan
Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,
ik zal niet bang zijn -- ben jij naast mij
ik zal niet doodgaan van angst.
Jij hebt de tafel gedekt -- mijn spotters
weten niet wat ze zien:
dat jij mijn voeten wast,
ze zalft met balsem
mij inschenkt, drink maar, zeg je
niets zal mij ontbreken
Laat het zo blijven dit geluk
deze genade, al mijn levensdagen.
Dat tot in lengte van jaren
ik wonen zal bij jou in huis.
Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.
Huub Oosterhuis
Contact

21

Augustus 2021

Op woensdag 7 juli is Henk Bus op 89 jarige leeftijd in
Roden overleden.
Henk was vroeger secretaris van de Centrale Kerkenraad.
Ook was hij jarenlang redacteur van Contact.
Wij wensen Harry en Marion en Harold sterkte met dit
verlies.
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Kerkdiensten.
15 aug. Schagen
22 aug. Medemblik
29 aug. Schagen

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

5 sept. Medemblik
10.00 uur
12 sept. Schagen
10.00 uur
19 sept. GEEN DIENST
26 sept. Medemblik
10.00 uur
3 okt.
10 okt.
17 okt
24 okt.
31 okt

Schagen
Medemblik
Schagen
Medemblik
Schagen

ds. J. Waringa START
ds. J. Waringa
ds. J. Waringa
zr. T. Dijkstra. Of ??
ds. J. Waringa
ds. J. Waringa
In de Bonifaciuskerk!

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. J. Waringa
ds. J. Waringa
ds. J. Waringa
zr. T. Bergsma
ds. J. Waringa

7 nov. Medemblik
14 nov. Schagen
21 nov. Medemblik
28 nov. Schagen

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. J. Waringa
ds. J. Waringa
br. J. W.Stenvers
ds. J. Waringa

5 dec.
12 dec.
19 dec.
25 dec.
31 dec.

10.00 uur
10.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
16.30 uur

ds. J. Waringa
zr. G. van Vliet
Advent/Kerstviering
ds. J. Waringa Kerstdienst
ds. J. Waringa
Oudejaarsdienst

Medemblik
Schagen
Schagen
Schagen
Medemblik

Dit is alles onder voorbehoud.
Maar we hopen dat alle diensten kunnen doorgaan en het
corona virus geen roet in het eten gooit.
Contact
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