MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGDE
DOOPSGEZINDE GEMEENTE BARSINGERHORN/ZIJPE
NOORD-ZIJPE ZUID-WIERINGERMEER/MEDEMBLIK

47e Jaargang no. 276 Oktober 2021

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 Dec/Jan nummer van Contact inleveren
vóór 15 november 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 weer begonnen. Een nieuw begin? Laten we het hopen,
want het past bij onze Doperse gedachten dat er altijd weer
een nieuw begin en nieuwe kansen zijn. Dat is een
optimistische filosofie en dat spreekt mij en u wel aan
denk ik.
Els en ik zijn een weekje naar vrienden van ons in Frankrijk
geweest. Ons eerste uitje na de heftige Corona periode van
Els. Voor we vertrokken was er van alles te regelen en te doen
voordat we rustig in de auto op weg waren.
Daaraan moest ik denken toen ik bij terugkomst het nieuwe
Doopsgezinde jaarthema 2021 -2022 bij ons in de bus vond.
Het Nieuw Doopsgezind Peil is de titel van het nieuwe
jaarthema. Els en ik legde meteen de link naar Het
Normaal/Nieuw Amsterdams Peil. Alhoewel dit een oud begrip
is en sinds 1891 wordt gebruikt, dit is ingeburgerd begrip en
bij iedereen bekend. Misschien dat het Nieuw Doopsgezin Peil
in de toekomst ook wat breder bekend gaat worden, laten we
het hopen.
Het gaat over de pelgrimstocht (onze tocht door het leven)
waarin de inhoud van onze bagage, onze geestelijke bagage,
afgestemd moet zijn op een lange, onzekere tocht. De
afgelopen zeven jaren zijn ons zaken aangereikt door de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit die hiervoor in aanmerking
kwamen/komen.
Maar zoals vaak gebeurt met tochten; niet alles blijkt in onze
reisbagage te zitten en niet alles is nuttig. We grepen
weleens mis en moesten onderweg de inhoud aanvullen
vanwege de dingen die op ons pad kwamen.
Contact
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Zo kwam Corona op ons pad en moesten we daarvoor pas op
de plaats maken en dat heeft ons te denken gegeven. Leven in
een Coronapandemie in een wereld die voor de uitdaging staat
om hier op verstandige manier mee om te gaan. En dan te
denken over ons klimaat. En helaas kan ik nog wel een aantal
‘dingetjes’ op noemen die niet bepaald tot vrolijkheid
stemmen. Een mens voelt zich hierin vaak heel nietig. Wat
kunnen wij er aan doen, wat is onze rol?
Maakt onze levensovertuiging daarbij verschil? Ik hoop het.
Daar wil ik in geloven. Somber zijn helpt niet. En onze kop in
het zand steken brengt ons niet verder. Kortom; we staan
voor grote uitdagingen tijdens onze pelgrimage.
Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? Ik heb hier geen
passend antwoord op. Maar ik denk dat onze Gemeente voor
mij hier een rol in speelt.
Het gaat tenslotte om verbinding, de kerngedachte in onze
gemeente. Verbinding met de aarde, verbinding met elkaar;
solidariteit, empathie. Laten we elkaar daarbij bemoedigen om
vanuit die verbinding met elkaar op pad te blijven gaan.
Een nieuw begin, een mooie uitdaging?
Tot ziens in de Gemeente.

Contact
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Hoe nu verder?
Sinds 15 augustus zijn we weer bij elkaar gekomen op
zondagmorgen in de vermaningen van Schagen en Medemblik.
De afgelopen weken hebben we gelezen uit het evangelie van
Marcus, waarin het herhaaldelijk ging over demonen,
genezingen van doofheid en blindheid en de vraag wat geloven
nou eigenlijk is.
Ook konden we weer zingen met John op de piano of Hielkje
op het orgel en dat was fijn. Om elkaar weer te zien, in de
ogen te kijken en bij de koffie nog even door te praten.
Maar…tegelijk realiseer ik me dat er ook mensen niet zijn.
Tijdens de afgelopen anderhalf jaar ontving iedereen om de
week de papieren preek en dat is plotseling opgehouden.
Opgetogen als we waren dat we weer fysiek bij elkaar konden
komen, zijn we misschien wel iets te snel voorbijgegaan aan de
vraag hoe we in contact kunnen blijven met hen die er om wat
voor reden dan ook niet bij kunnen zijn.
In de kerkenraadsvergadering van vorige week bleek dat ook
wij geen eenvoudig antwoord op die vraag hebben. Moet de
papieren versie van de dienst voortgezet worden? Moeten we
iets gaan opzetten met video/internetverbindingen? Is het
slechts een kwestie van vervoer en wilt u graag opgehaald
worden?
Alles kan, maar wat is verstandig?
Daarom stel ik hier de vraag maar direct: hoe zou u
verbonden willen blijven met de dienst op zondagmorgen?
Wilt u wel graag komen maar heeft u geen vervoer?
Dan proberen we u op te halen.
Contact
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Wilt u op uw eigen tijd de dienst op papier volgen? Dan kunnen
we de preek op papier continueren. Laat u het me weten? Ook
als u briljante anderen ideeën heeft?
Ds. Jelle Waringa

Op de grens van…..
Van thuis op aarde naar Nieuw Doopsgezind Peil.
Klinkt dat als van je veilig voelen, je thuis voelen, rust vinden
op jouw “lievelings” plek naar verandering, nieuwe wegen, alles
anders?
En wat nemen we dan mee, wat houden we erin?
We maakten een grote verandering mee afgelopen jaar. In
plaats van kerken in de vermaning ontvingen we de papieren
preek, ontmoeting via Zoom. We hebben losgelaten maar
ontdekten ook nieuwe mogelijkheden. Een telefoontje extra,
kaartjes, een appje of een mailtje.
Contact
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Een foto toesturen.
Het waren “barre” tijden waarin het klimaat ook om aandacht
schreeuwde. Weer op zoek naar balans, in balans komen met
jezelf, met de natuur. Hoe dan? Wat nemen we mee, wat laten
we los?
Behoud het goede maar ga de uitdaging aan naar een nieuw
begin. Ga op pad, niet alleen, maar samen. Samen op weg in het
volste vertrouwen dat God ons rakelings nabij is!
Loop een stukje met mij mee
Om verdriet en geluk te delen
Om domweg wat te “ouwenelen”
Om te luisteren en te vragen
Of lekker even te kunnen klagen
Want een wandeling zal je merken
Kan heel therapeutisch werken
Loop een stukje met mij mee…….
Jabbertje ( Rene Speelman)
Van thuis op aarde naar Nieuw Doopsgezind Peil, gaat u mee
op deze wandeling, op deze reis?
Stuur gerust uw gedachten hierbij naar Klaas Jan Kaan, hij
zet het graag in Contact, u weet wel het blad van onze
Gemeente.
Hartelijke groet,
Els Hofman-Baardse

Contact
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Beste zusters,
Al een lange tijd hebben we elkaar niet kunnen ontmoeten.
Maar gelukkig komt er nu een tijd ,dat er weer contacten
kunnen zijn.
Daarom hopen wij elkaar als zusterkring te ontmoeten op
dinsdag 12 oktober om 14.00 uur in Schagen.
We kunnen dan met elkaar bespreken hoe en op welke manier
we nog kring kunnen zijn. Welke mogelijkheden er zijn voor
een toekomst.
Riet Blokker en ik kijken uit naar jullie en we hopen op een
mooie opkomst.
Met zusterlijke groet,
Riet Blokker en Tiny Dijkstra
___________________
Unapologetic. Dat is de titel van
een boekje. De Nederlandse
vertaling is: Dit is geen
verdediging. Het gaat over de
kerk en het christelijk geloof. Nu
is het daar niet uniek in. Ik lees
wel eens vaker een boekje met
meningen over God, of over de rol
van de kerk, over theologie en
wat mensen menen te weten over
God in de wereld. Maar dit
boekje is een ander boekje.
(“Blog Archieven - Jelle
Waringa”)
Contact
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Dit boekje is een pleidooi. Het is een oproep. Het probeert
ons -mensen die ook wel eens een kerk van de binnenkant
bekijken- te laten inzien dat het echt niet nodig is om met
een verontschuldigend gebaar over God te praten (‘als je dat
niet prettig vindt, mag je ook gewoon Liefde zeggen’) of ons in
hoeken en gaten te wurmen om maar niet als
betreurenswaardige, naïeve, goedgelovige en volgzame
Christen-schapen gezien te worden (‘in onze kerk hoef je echt
niet gelovig te zijn hoor’). Waarom lijkt het alsof wij (ik?) zo
vaak een excuus nodig hebben wanneer het gaat over een
leven met God of het bezoeken van een kerk, laat staan het
werken erin?
Of ben ik misschien een uitzondering en verkeer ik als
minderheid in kringen waar ik meewarig word aangekeken
omdat ik infantiel ben en niet zonder een ingebeelde papa in
de hemel kan functioneren? Jíj dominee geworden Jelle?
Geloof jij in die prehistorische onzin? In een kerk!? Met een
orgel en dan van die stoffige psalmen? En dat ik mezelf dan
soms iets hoor zeggen wat ik eigenlijk waardeloos vind – over
hoe modern we zijn en hoezeer in de maatschappij en hoe
kritisch en zo. Terwijl ik eigenlijk gewoon bedoel: Ja, ik
geloof dat ik geraakt kan worden door een kracht die in mij
en buiten mij werkt. Ja, ik raak soms ontroerd door een
gevoel dat boven mijzelf uitstijgt.
Ja, ik geloof in God.
Ik was bij een lezing. Er werd gesproken over wonderlijke
ervaringen die empirisch gezien niet gestaafd kunnen worden.
We hoorden verhalen van metafysische berichtenoverdracht,
Contact
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voorbeelden van paranormaal invoelen en de resultaten
van onderzoeken waaruit bleek dat er een onzichtbare
communicatielijn bestaat tussen moeders en kinderen
(ook over grote afstand, trouwens). Ik wilde niet cynisch zijn,
maar deed wel een observatie: het werd geaccepteerd als een
premisse, als een gegeven. Ik hoorde zachtjes mooi, mooi en
zag instemmend geknik. Wonderverhalen zonder excuus.
Tekenen zonder apologetisch kader. Geen enkele verdediging.
Het maakte niet uit hoe medisch onverklaarbaar het klonk:
het mocht er gewoon zijn.
Ik merkte bij mezelf enige verbazing over zoveel geloof bij
het publiek. En ik was ook een klein beetje jaloers.
Zo kan het dus ook. Het verhaal had een rechtzinnigheid die
ik stiekem wel bewonder.
Nu ging het helemaal niet over religie (het was een lezing in
paramedische hoek), maar ik maakte toch de vergelijking met
dat wat wij in de kerk doen. Ook wij spreken over wonderen,
over onverklaarbare gevoelens, over meer tussen hemel en
aarde en het klinkt misschien raar uit de mond van een
dominee, maar ik kan niet anders dan toegeven dat ik dat niet
altijd eenvoudig vind. Heeft dat te maken met generatie?
Of herkent u het bij uzelf, dat u het makkelijker vindt om te
geloven binnen de veiligheid van de gemeente dan daarbuiten?
Toen ik een tijdje terug een collega hoorde praten over de
open koffieochtend die altijd begint met gebed, ‘want we zijn
in een kerk en daar bidden we’, toen dacht ik terug aan dat
boekje. En ik nam mezelf voor om iets van die rechtzinnigheid
aan te nemen als mijn eigen houding,
Contact
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ook in die kringen waar ik vermoed dat dat bepaalt geen
trofee oplevert. Ik sprak mezelf toe: Jelle, houd eens op een
verhaal te maken.
Houd eens op met jezelf, de doopsgezinden en God te
verpakken in een dunner verhaal omwille van de acceptatie van
anderen.
Wij hebben helemaal geen verhaal nodig, want we hebben al
een verhaal: ons verhaal met God als constante onderstroom
in ons leven – mysterieus, soms vluchtig, ongrijpbaar maar
altijd aanwezig.

Jelle Waringa

_______________

Contact
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Interview met Nel van Duuren van den Toren.
Een keer in de twee maanden valt er bij mij een foto van mijn
ouderlijk huis op de mat.
Zo begint de 88 jarige mevrouw Nel van Duuren van den
Toren uit Borne het gesprek.
Ja de foto van de vermaning in Medemblik in Contact is jaren
het huis geweest waar Nel opgroeide.
Haar ouders werden in 1948 koster. Daar moest je eerst een
sollicitatiebrief voor schrijven. Ze werden niet zomaar
koster. Met haar zus en broer werd de vermaning het thuis
voor Nel.
Ze ging in Medemblik naar school en de Mulo.
Later naar de kweekschool in Alkmaar.
Nel werd onderwijzeres in Middenmeer en leerde daar haar
man kennen.
Ze trouwden vanuit de vermaning op 26 juli 1958.
En altijd rond die datumkwam ze samen met haar man vanuit
Borne naar Medemblik. Ze woonden dan een dienst bij in onze
kerk.
Jammer genoeg hadden wij nu nog geen dienst, maar wel een
heel mooi gesprek in de vermaning.
Uren zou Nel kunnen vertellen over de tijd die ze er woonde.
Altijd had ze het op willen schrijven, maar nu vroeg ze of ik
het wilde doen.
Toen ze er in 1948 kwamen wonen, was het woongedeelte
anders dan nu.
Ze woonden in de kamer, wat nu onze consistorie/keuken is.
Daarin stond een kachel, het pijpen gat is nog te zien, en
natuurlijk het andere meubilair.
Contact
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Maar ook stonden er twee bedden toen Nel en haar vader
maanden ziek waren. Onvoorstelbaar in deze tijd.
Waar nu de wc is onder de trap was vroeger een bedstee.
Als er visite was, dook Nel in de bedstee en studeerde daar
met als licht een zaklantaarn.
Ze mocht niet in de consistorie de kerk zitten.
Die behoorden de kerkenraad toe en kostte stroom.
Bij binnenkomst in de gang, zit rechts nog een paneel van een
deur. Daarachter was een” keuken” met een kast.
In de consistorie waren ook kasten, maar die mocht haar
moeder niet gebruiken. Ze deed het weleens stiekem. Deze
werden regelmatig door de kerkenraad geïnspecteerd .
Mevr. van den Toren was zeer plichtsgetrouw en had ontzag
voor de kerkenraad.
Ze zorgde wel dat er niets in de kast stond als er een
vergadering was. We kunnen ons dat nu niet meer voorstellen.
In de kerk stond een grote kachel die zondags warm moest
zijn. Ik weet niet of er toen ook nog stoven waren.
Op zaterdag werd de kachel in de kerk aangemaakt. Er
moesten dan regelmatig kolen op gegooid worden. Voor de
dienst moest eerst het witsel van de stoelen geveegd worden.
De stoelen stonden voor in rijen, daar zaten de vrouwen. De
mannen zaten in de banken. De stoelen moesten elke keer
gewreven worden. Men kon een stoel huren, en er kwam een
etiketje op met de naam.
De kerkenraad had nog een zwart colbert met vest en
gestreepte broek aan. Alles was op een zekere stand.
De kerkenraad zat altijd in de kerkenraadsbanken.
Buiten was een “ple”. Gelukkig later een wc binnen.
Contact
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Boven waren twee slaapkamers . De kleine was voor Nel en
haar zus de grote voor de ouders en haar broertje. Vele jaren
later werd het keukentje bij de consistoriekamer getrokken.
En eindelijk kon er geruild worden en werd de grote
consistorie woonkamer.
Als ik er over nadenk vraag ik me af hoe het mogelijk was om
met z’n vijven in die kleine kamer te wonen.
Da. Stubbe heeft ervoor gezorgd dat er met medewerking
van de M.V.S. een nieuw dak op de vermaning kwam. Dat was
een mooie zomer met jongeren overal vandaan .
Nel heeft ook nog zondagschool gegeven.
Nel is door da. Siccama op haar belijdenis gedoopt.
Een leuke anekdote is nog een oudejaarsdienst door ds. Rein
de Zeeuw. Er waren oliebollen gebakken, maar voor de dienst
moest eerst de stank uit het huis. Alle ramen en deuren open
behalve de kerkdeur. Overal koud , behalve in de kerk. Maar
de stank was er uit.
Het was 23 juli na enige uren praten en lachen, dat Nel de
vermaning verliet. Het was een mooie morgen en ik hoop dat ik
een goede weergave heb gegeven van alles wat ze vertelde.
Wat Nel niet heeft verteld, maar ik wel weet is dat ze
prachtig kon zingen. Zo heeft ze samen met Louis Vermaas
aan het orgel, tijdens de dienst gezongen.
Sommige oudere leden weten dat vast no wel.
Nel heel veel dank voor deze zo waardevolle morgen.
Tiny

Contact
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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 Twisk:

Contact
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De aarde is kwetsbaar, beperkt en beschadigd. Wij zijn er
onderdeel van. Belangrijk is om in evenwicht te komen met de
natuur. We hebben haar nodig! Een gedicht en gebed naast
elkaar, afwisselend. Gedicht van Peer Verhoeven en een gebed
van Andries Govaart.
Soms wanneer ik zie wat er buiten gebeurt
wanneer ik hoor wat er klinkt in de natuur
dan is het of ik meer zie dan bomen
en bloemen, meer dan een vogel in de wind
dan is het alsof Gij, God, ons groet van nabij.
Contact
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Om de geteisterde aarde die zucht en kreunt,
om de schepping verminkt en uitgebuit,
om de wereld misvormd door zoveel geweld:
blijf ons nabij, Eeuwige, laat ons niet vallen,
geef ons de wijsheid en de kracht
om de aarde te herstellen en te herscheppen
en de wereld te zien in uw licht.
Soms wanneer ik treur over hem en over haar
wanneer ik huil om hier en om daar
dan is het of ik treur om meer dan een mens
meer dan mijn pijn. Dan is het
alsof ik hunker naar heel zijn bij U.
Wij zingen van vreugde om lucht en om water,
om vruchtbare grond en wuivende bomen,
om grassen en mossen, krioelend van leven,
en loven de Schepper, de voeder en hoeder
van mensen en dieren, van vogels en vissen,
die heelt wat gebroken is, zijn woord getrouw
Zo worden wij mensen die leven in vrede,
uw hemel op aarde, ja, eindelijk thuis.
Dit kan mij ontroeren, dit raakt mij omdat…
Soms kan ik horen hoe mensen goed doen,
Troosten en moed geven, warmte en licht geven,
Rakelings dichtbij komen in verdriet en zo
Vertrouwen geven, een glimp van God!
Els
Contact
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Kerkdiensten.
26 sept. Medemblik

10.00 uur

3 okt.
10 okt.
17 okt
24 okt.

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

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

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

Schagen
Medemblik
Schagen
Medemblik

Medemblik
Schagen
Schagen
Schagen
Medemblik

ds. J. Waringa
In de Bonifaciuskerk!

Agenda.
28 september 14.30 uur Bijbelkring Vermaning Medemblik
12 oktober
14.00 uur Zusterkring Vermaning Schagen
26 oktober
14.30 uur Bijbelkring Vermaning Medemblik
31 oktober
14.00 uur Gemeentemiddag met
br. ds. J. Waringa over “Taizé” in de Vermaning Schagen
1 nov ember 14.00 uur Broederkring Vermaning Schagen
28 november 11.00 uur Ledenvertoeving na de dienst
30 november 14.30 uur Bijbelkring Vermaning Medemblik
Dit is alles onder voorbehoud.
Contact
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