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Kerkenraad van de Doopsgezinde  

Gemeente Enkhuizen & omstreken 
 

Voorzitter: br. J.C. Nolthenius (Jaap) 

Boekhouder: br. T.P. Jonker (Theo) 

Secretaris / Notulist: br. H.J.  

     van Lijnen Noomen 

(Hendrik Jan) 

Lid: zr. J. Visser (Anneke) 

Lid: br. J.G. Langbroek (Hans) 

Coördinator predikanten 

& organisten: 
zr. E.M. Heijnings 

(Liesbeth) 

  

Adres Vermaning: Venedie 17,  

1601 HA te Enkhuizen 

s.v.p. geen post  

naar dit adres 

Secretariaat/koster:  

H.J. van Lijnen Noomen 

Noorderpoort 25,  

1601 PT Enkhuizen 

tel./fax:  

0228 31 65 12 

Email secretariaat: dgenkhuizen@doopsgezind.nl  

Rekeningnummers: 

NL82 INGB 0000 1268 75 of  

NL97 ABNA 0471 4172 62  

Restauratiefonds:  

NL06 ABNA 0431 7410 50 

Alle betalingen:  

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente E & O, 1613 CL Grootebroek 

 

 

 

 
U verzamelt toch ook 

postzegels voor de 

Doopsgezinde Zending? 
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Van de voorzitter 
Het is vandaag een heerlijke zonnige en droge dag, ideaal 

weer om de tuin te inspecteren. Bijna alle loofbomen en 

struiken zijn nu hun bladeren kwijt, alleen naaldbomen, co-

niferen en de klimop staan nog volop in naald, schub en 

blad. Ook de dieren zijn vandaag rustig, behoudens een en-

kele dansmug en in de verte een miauwende buizerd en een 

verdwaasde dagpauwoog laat niemand zich zien. 

Opvallend is echter, dat alle bomen en struiken hun knop-

pen al klaar hebben voor het nieuwe jaar. Sommige bomen, 

zoals els en hazelaar, zijn zich ook alweer aan het klaar 

maken voor het maken van mannelijke en vrouwelijke 

katjes. Hebben ze dan geen last van het winterweer? Nee, 

de meeste planten hebben in hun knoppen enz. voldoende 

antivries. 

Ook in de vermaning is het ook vrij rustig, alhoewel Anna 

verder gegaan is om de preekstoel in de oude luister te her-

stellen.  

Op 5 of 6 mei 2016 hopen we weer een verkoopdag te kun-

nen organiseren. Er zal zeker iets van uw gading bijzitten, 

dus schroom u niet om langs te komen en als deze dag een 

succes wordt zal enige tijd daarna de preekstoel volledig 

voltooid kunnen zijn, wat overigens ook voor onze ramen 

geldt. 

Buiten de vermaning valt wel wat rumoer waar te nemen, 

waarbij het aloude adagium van oog om oog en tand om 

tand van alle kanten weer wordt toegepast door diegene, die 

denken dat ze ons vertegenwoordigen en besturen. 

Ondanks al dat gedoe wens ik u een goede Kersttijd, een 

rustige winter en een beter 2016 toe. 
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Sterren  

Zo hier en daar zie je er nog wel eens een voor de ramen 

hangen: een papieren of kunststof ster met een lampje er in. 

In mijn kinderjaren werd het hoog mode om zo’n ding be-

gin december op te hangen, ook al kwam je nooit in kerk of 

klooster. Een kerstster? Vroegen we dan aan mijn moeder. 

Nou al? En het is nog niet eens Sinterklaasavond geweest! 

Nee, zei dan mijn moeder - ooit een trouw catechisant en 

ook dopeling van ds. Attema in Zaandam – nee, dat is geen 

kerstster, maar een adventsster. Vier weken voor kerst be-

gint de adventstijd, en daarom hangen ze nu al. Het ant-

woord voldeed volkomen, ook al deden we er in die ‘rooie 

Zaan’ inhoudelijk weinig of niets mee. Naderhand kwam er 

ook bij ons zo’n ding te hangen. Voor de gezelligheid, ge-

loof ik. 

Het staat in de sterren – een uitdrukking die meestal iro-

nisch maar soms bloedserieus wordt gebezigd. In menig 

tijdschrift of dagblad vinden we horoscopen en televisie-ex-

ploitanten besteden er zelfs zendtijd aan. Misschien zult u 

wel post ontvangen en u moet goed uitkijken in het verkeer 

of dergelijke uitspraken. Tsja – komt altijd uit.  

Ondertussen vormen de sterren wel een belangrijk onder-

deel van het oriëntatiesysteem: in de scheepvaart beriep 

men zich eeuwenlang op de sterrenhemel om op open zee te 

bepalen welke kant het uit ging en waar het schip zo onge-

veer zich bevond, en ondanks alle elektronische navigatie-

systemen denk ik dat menig stuurman op de grote vaart nog 

steeds naar de sterrenhemel kijkt en ook moet kunnen kij-

ken, want technische hoogstandjes kunnen het begeven, 

maar een onbewolkte sterrenhemel verschaft immer glas-

heldere informatie voor wie daar ontvankelijk voor is.  
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Die informatie beperkt zich voor de stuurman tot breedte-

graad en richting. Ik ga er voorshands van uit dat doorsnee 

zeelieden zich niet in de eerste plaats bezighouden met toe-

komstvoorspellingen van welke aard dan ook, of ze zouden 

al de weersverwachting moeten betreffen, en dat dan alleen 

op korte termijn.  

Niet alleen in een zee van water is de sterrenhemel het oud-

ste navigatiemiddel: ook in de zee van zand was men er van 

oudsher op aangewezen: karavanen reisden vaak ’s-nachts , 

wanneer de temperaturen overdag te hoog opliepen voor 

mens en dier om zich al te grote inspanningen te getroosten. 

Ook in de 

woestijn is 

de poolster 

het onmis-

bare oriënta-

tiepunt. 
 

Ondertussen 

fascineert 

die sterren-

hemel ons al 

sinds men-

senheugenis, ook zonder noodzaak voor scheepvaart of 

doortocht door een dorre zandwoestijn. Zeker in gebieden 

waar de sterrenhemel niet of nauwelijks door wolkendek 

aan het oog wordt onttrokken, daar bestudeerde en bestu-

deert men ijverig het hemelgewelf.  

De taal maakt onderscheid tussen enerzijds de sterrenkundi-

gen, wetenschappers, astronomen, die de loop van sterren-

stelsels bestuderen om informatie te krijgen over de ijle 
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werkelijkheid die ons omspant, en anderzijds de sterrenwi-

chelaars, de astrologen, die menen dat de stand van de ster-

ren van invloed is op ons dagelijks leven.  

Tegenwoordig, met ingenieuze meetapparatuur en compu-

termodellen voor de eerste groep, is er duidelijk onder-

scheid tussen de twee werkvelden. Vroeger lag dat onder-

scheid niet zo scherp, zeker niet in gebieden waar van ouds-

her de sterren zo’n belangrijke rol speelden in het nachtelijk 

verkeer, in de streken die wij aanduiden met de term Mid-

den-Oosten. Een sultan of kalief had steevast een sterrenwi-

chelaar in dienst, wanneer we de verhalen uit de Duizend-

en-één-Nacht mogen geloven, en waarom zouden we dat op 

dit punt niet doen? Ook in West Europa waren astrologen 

actief. Michel de Nostredame (1503-1566), beter bekend als 

Nostradamus stond in nauw contact met het Franse hof van 

Hendrik II en Catharina de Medici.  

In de Bijbel komen toekomstvoorspellers er niet best af(o.a. 

Hand. 16:16 e.v. ). Ze worden nogal eens ontmaskerd als 

‘valse profeten’ waar je maar liever niet je oren naar moet 

laten hangen.  

Een ander geval vormen de ‘wijzen’ de ‘magoi’, de magiërs 

bij Mattheus (Mt 2:1-18). De volksmond en de traditie heb-

ben er koningen van gemaakt, maar Mattheus heeft het 

slechts over ‘wijzen’, wetenschappers, sterrenkijkers in de 

ruimste zin van het woord. Hij noemt er ook geen getal bij. 

De volksmond of traditie heeft er drie van gemaakt – ze 

zouden 20, 40 en 60 jaar geweest zijn: drie stadia vertegen-

woordigd hebben van jeugd, volwassenheid en ouderdom. 

Ze krijgen ook namen: Caspar, Balthasar en Melchior. Al-

weer de volksmond en traditie benoemt ze later als ‘konin-

gen’ en geeft ze de kleuren mee van de toen bekende we-

reld: twee licht (Europa en Azië) ), en één donker (Afrika. 
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In de beeldcultuur van het vroege en middeleeuwse chris-

tendom zijn ze tot in de sterren uitgegroeid, staan ze sym-

bool voor de eersten die Hem erkenden en eer bewezen.  

 

De Drie Koningen als afgebeeld op een 6e-eeuws 
mozaïek in de Basilica San Appolinare Nuovo in 

Ravenna (It) 

Het feest van de drie wordt traditioneel gevierd op 6 janu-

ari, op de dag van een voorchristelijke feest- of gedenkdag 

in het oude Egypte. Het heeft bij ons nauwelijks status, an-

ders dan in de antieke wereld waar het behoorde tot hét 

hoogfeest van het jaar. Nog heden ten dage wordt ‘Drieko-

ningen’ in de orthodoxe kerken van het oosten gevierd als 

het feest van de ‘verschijning’ (van de Heer aan de wijzen) 

Ook zo bezien hebben ze een sterrenstatus, in weerwil van 

die paar regeltjes die de evangelietekst – en dan ook nog al-

leen die van Mattheus – aan ze wijdt.  

De wijzen hebben een ster gezien die zó helder en groot 

was, dat hij wel op iets héél bijzonders moest wijzen. De 
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geleerden hebben zich het hoofd gebroken over de aanlei-

ding voor een dergelijk verhaal: was het een supernova? Of 

de komeet van Halley, die al bij antieke astronomen bekend 

was? Hoe dan ook, ze hebben de ster gevolgd en ze hebben 

gevonden waar hij naar wees. 

Anders dan Nostradamus, die op goede voet stond met het 

hof, staan de ‘sterrenkijkers’ bij Mattheus uiterst wantrou-

wig tegenover koning Herodes. Hij probeert hen uit te ho-

ren over de vindplaats van het kind in de kribbe, van wie 

gezegd werd dat hij de nieuwe koning zou zijn voor alle 

mensen. De magiërs verwachten een koningschap dat haaks 

staat op dat van Herodes en nemen op de terugweg zelfs 

een andere route (Mt 2:12) om Herodes en zijn informanten 

op een dwaalspoor te brengen.  

En die ster? Zou die niet kunnen verwijzen naar David? Uit 

wiens huis Hij geboren werd?  

Beatrix Jonker-Voort 
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Terugblik . . . . 

Nee, ik kijk niet meer terug 
naar de maanden die vergingen, 
naar de donk're droev dingen, 
naar de dreiging in mijn rug. 

nee, ik kijk niet achter mij  
naar wat door mij werd gebroken; 
veel van wat ik heb gesproken 
schoot zijn hoge doel voorbij. 

Maar ik kijk nog eenmaal om 
naar wat God mij heeft gegeven, 
naar Zijn trouw, die is gebleven, 
mij beschermend van rondom. 

Oproep! 

Projectkoor Kerkendag 17 januari 2016 

17 januari 2016 is de 

oecumenische Ker-

kendag.  

Na het succes van vo-

rig jaar, willen we graag weer een projectkoor dat speciaal 

voor de Kerkendag liederen instudeert. Vanuit alle geledin-

gen zijn koorleden en geïnteresseerden welkom. Het thema 

voor de dienst is: "Het woord is aan jou".  

1 Petrus 9: 9-10 
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Voor de liederen willen we graag putten uit het liederen be-

stand dat de aangesloten kerken en koren bezitten. Zo krij-

gen we een echte oecumenische dienst. Met liederen uit 

verschillende kerken om het zo breed mogelijk te maken. 

Op maandag 14 december en maandag 11 januari zullen de 

repetities voor het projectkoor plaatsvinden. De locatie is de 

Zuiderkerk van 19.45- 20.45 uur. 16 januari is de generale 

repetitie van 10.00-11.00 uur, eveneens in de Zuiderkerk. 

U kunt zich bij onderstaande personen opgeven.  

Met vriendelijke groet, 

Hannie Wagter  

Kuipersdijk 3C - 1601 CK Enkhuizen  

0228-312177 - Email: hanniewillemien@kpnmail.nl 

Marja Sweerts  

Wegje 9 - 1601 NE Enkhuizen  

0228-322685 - Email: msweerts@quicknet.nl 

  

mailto:hanniewillemien@kpnmail.nl
mailto:msweerts@quicknet.nl
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Toekomst voor een kind 

Wist u, dat u voor € 35,00 een kind in Sri Lanka een toe-

komst kunt geven? 

Met de sponsoring begint voor een kind een bijzonder 

avontuur. In Sri Lanka staat naar school gaan én daarna een 

baan vinden bij veel kinderen bovenaan 't verlanglijstje. 

Onderwijs is voor kinderen belangrijk om later economisch 

onafhankelijk te zijn. Maar kinderen leren zo ook om zelf 

na te denken, eigen keuzes te maken én voor zichzelf op te 

komen. Wegens het enorme succes - en dus groei van dit 

project van de Stichting KALYANI - belangrijk vinden, 

hebben wij de eenmalige donatie verhoogt naar € 35,00. 

Hiermee zijn wij in staat de kinderen goede lessen én de 

school van gecertificeerde leraren te voorzien. 

Kinderen zijn de toekomst (ook in 't vroegere Ceylon, waar 

u misschien 's morgens uw kopje thee van drinkt!) 

NL29 RABO 0155 7283 77  

van de Stichting KALYANI 
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Bang  

Jij bent bang.  

Ik ben bang. 

Jij bent bang om dood te gaan in de oorlog in jouw land.  

Ik ben bang dat je die oorlog meeneemt naar het mijne. 

 

Jij bent bang dat de grenzen voor je neus  

zullen worden gesloten.  

Ik ben bang dat er veel mensen  

met verkeerde bedoelingen hier naar toe komen. 

 

Jij bent bang dat je niet welkom bent in Europa.  

Ik ben bang dat jij mijn cultuur niet zult begrijpen. 

 

Jij bent bang dat je nooit meer terug naar je huis kunt.  

Ik ben bang dat je nooit meer terug naar huis wilt. 

 

Jij bent bang dat wij je niet willen helpen.  

Ik ben bang dat jij de hulp niet zult waarderen. 

 

Jij wilt vast niet dat ik bang ben.  

Ik wil ook niet dat jij bang bent. 

 

Laten we er dan samen voor zorgen   

dat onze angsten ongegrond zijn. 

 

Sandra Gorwill-Lissenberg 
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NIEUWSBRIEF - november 2015 

 

Heeft u in 2015 al geschonken?   
Vrijstellingen schenken 

Het is fiscaal gunstig om ieder jaar het vrijgestelde bedrag 

van de schenkbelasting te schenken. Zo neemt uw ver-

mogen af zonder dat het schenkbelasting kost. Daarbij komt 

dat over een kleiner vermogen bij uw overlijden minder erf-

belasting betaald hoeft te worden door uw erfgenamen. U 

kunt op verschillende manieren schenken; dat kan door geld 

over te maken op de rekening van de begunstigde, maar bij-

voorbeeld ook schenken zonder dat de portemonnee open 

moet. Dit laatste wordt een 'papieren schenking' genoemd. 

Deze schenking moet bij de notaris worden vastgelegd en 

verkleint uw vermogen omdat er een schuld in uw ver-

mogen ontstaat. Hierdoor betaalt u bijvoorbeeld minder in-

komstenbelasting over het saldo in box 3 (sparen en beleg-

gen), minder AWBZ-zorgbijdrage en minder erfbelasting. 

U moet wel jaarlijks een rente over de papieren schenking 

aan de begunstigde betalen. Voor veel mensen is dit een 

prettige manier van schenken: je houdt controle over je ver-

mogen maar bespaart wel belasting.  
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Nieuwe website over trouwen  

Netwerk Notarissen heeft sinds kort een nieuwe website 

over trouwen. Op deze nieuwe website staan veel nuttige 

tips voor mensen die gaan trouwen. Maar ook als u al ge-

trouwd bent, kunt u op de website interessante informatie 

vinden. 

De nieuwe website van Netwerk Notarissen over trouwen 

vindt u op: http://netietsmeernotaris.nl/trouwen  

 

COLLECTES in de VERMANING 

Ook tijdens de diensten in november werd de collectezak 

gehanteerd. Gebruikelijk is op 't Venedie, dat er steeds een 

tweetal collectes zijn:  

de eerste voor een Broederschapsbreed doel,  

terwijl de tweede voor onze eigen Gemeente is. 

U weet toch, dat u altijd zélf kunt storten op één van de bo-

vengenoemde rekeningen en - als u het stukje van de WFO-

notarissen juist interpreteert - u een gedeelte in mindering 

kunt brengen van uw belastbaar inkomen! 

 

8 nov. : Gemeenteopbouw €  19,60 
 NL19ABNA 02434 93886 t.n.v. 
 penningm. ADS, 'gemeenteopbouw' 
 eigen Gemeente  €  53,70 

22 nov. : Werkverb. Geweldloos  Samenleven €  12,65 
 NL19ABNA 02434 93886 t.n.v. 
 penningm. ADS, inzake WGS 

 eigen Gemeente  €  13,55 

http://netietsmeernotaris.nl/trouwen
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Wanneer u, door wat voor oorzaken ook, niet in de Verma-

ning was: 

NL97ABNA 04714 17262: Doopsgezinde Gemeente  

NL06ABNA 04317 41050: Restauratiefonds DG 

Mocht u extra willen storten op één van deze rekeningen, 

dan zijn de leden van de kerkenraad natuurlijk altijd bereid 

u deze IBAN-nummers te verstrekken!  

U weet toch, dat u uw giften aan onze Gemeente én andere 

fondsen allemaal in mindering kunt brengen van uw inko-

men? 

 

In 't Spionnetje  

( korte terugblik op amper 2 maanden 

Doopsgezind leven-in-de-brouwerij)  

HOORDE, dat dankzij de voordelige de-

cember-postzegels er maar een extra num-

mer van dit blad op uw mat kon rollen! Im-

mers in het laatste TvL stonden enkele tij-

den foutief vermeld en men wilde, niet, dat u voor de vaste 

en/of verkeerde deur stond met uw goede gedrag!  

ZAG, dat de MENNO SIMONS-lezing op zaterdag 7 no-

vember jl. weer velen naar de vernieuwde Vermaning te 

Heerenveen trokken om de lezing van Maurits Groen bij te 

wonen. U heeft als tv-kijker ook de gelegenheid gehad hem 

beter te leren kennen, daar hij vorige week (elke werkdag) 

te zien was als jurylid in het programma 'Nederland wordt 

groen'  (NPO 2 19.20 u.)  
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Zondagmiddag 8 november waren vele broeders en zusters 

verzameld in de Zuiderkerk, tijdens de uitreiking van het  

gedenkschrift n.a.v. het feit, dat ds. Geert Boogaard vijf-en-

twintig jaar geleden overleden was. Dat hij NIET was ver-

geten bleek wel tijdens deze bijeenkomst, waar naast zijn 

zoon, ook enkele anderen uiting gaven van hun persoonlijke 

ervaringen  met deze bekende predikant.  

Boekhandel SMIT & CO., kan u nog wel aan zo'n exem-

plaar helpen voor € 7,50. (écht de moeite waard!) 

HOORDE (van ds. Henk G. Haandrikman), dat er op 19 no-

vember jl. nog nooit zoveel toehoorders waren in de boven-

zaal van de Zuiderkerk, tijdens de lezing mét muziek over 

de Canadese Joodse singer/songwriter LEONARD COHEN 

(1934) van zr. drs. C.M.A. Frederiks. 

Woensdag 23 december zal het 'beredruk' worden rond de 

ZUIDERKERK, als meer dan twee-honderd vrijwilligers 

uw aandacht vragen voor de komende kersttijd. Als het 

weer een beetje wil meewerken belooft dat een machtig 

evenement te worden, dat u eigenlijk niet wilt missen! 

Zullen wij afspreken, dat wij elkaar vaker zien in de Ver-

maning aan 't Venedie, in het centrum van de Haringstad? 

Ook in 2016 worden daar om de veertien dagen diensten 

gehouden. Uiteraard treft u deze aan in dit contactblad van 

de Doopsgezinden uit oostelijk West-Friesland, maar ook 

op de vernieuwde website: 

www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl  

Vlak voor Pasen 2016 spreken wij elkaar weer, hoopt uw  

SPIONIER 
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Bij de achterpagina . . . 
Deze maal geen advertentie, maar een schilderij van onze 

Enkhuizer vriend WIL CORDES. Eens in zijn werkzame 

leven leraar Duits aan 't RSG in zijn woonplaats, daarna 

schilder, dichter en daardoor hulp van talloze goede doelen.  

Deze week liep ik hem weer 'tegen-het-lijf' en vertelde hij, 

dat hij een heel bijzonder schilderij had staan in de 

expositieruimte van de Vijzelstraat. U treft het thans aan op 

de achterpagina van dit "TEKEN van LEVEN".  

Wil schreef mij het volgende: "Als je de krant leest, de 

radio luistert of de TV kijkt, dan word je geconfronteerd 

met allerlei wantoestanden, met onmetelijk verdriet.  

Kinderleed is een triest hoofdstuk apart. Er zijn mensen - 

daarvan ben ik van overtuigd - die niet met deze beelden 

kunnen omgaan. Ik heb zo'n iemand gecreëerd. John heb ik 

hem genoemd. Na achttien jaar sloot hij de deur.  

Voorgoed! 



- 18 - 

Preekrooster en Agenda 
 

Woe. 23 dec. 19.45 u Kerstspektakel rond de 

Zuiderkerk 

Dond. 24 dec. 20.00 u zr. ds. B. Jonker-Voort  

Kerstavond 

Dond. 31 dec. 16.00 u br. Anne de Jong (Schoorl)  

Oudejaarsavond dienst 

 2016 

Zond. 10 jan. 10.30 u zr. ds. B. Jonker-Voort 

Zond. 10 jan. 16.00 u Nieuwjaarsbijeenkomst 
Schouw 35, 1613 CL Grootebroek 

Zond. 17 jan. 10.00 u Oecumenische dienst  

ds. H.G. Haandrikman &  

zr. K. Ras-v.d. Heide  

in de Zuiderkerk - m.m.v. 

Projectkoor & diverse stands 

Zond. 24 jan. 10.30 u drs. J.C. Nolthenius 

& br. J.F.A. van Uden 

Zond. 7 feb. 10.30 u REGIO-dienst op 'Dopersduin' 

Schoorl - aansluitend zinvol 

verblijf om elkaar beter te leren 

kennen! 

Zond. 14 feb. 10.30 u zr. M.A.G. Smit (Hoorn NH) 

Zond. 28 feb. 10.30 u zr. ds. B. Jonker - Voort 

Zond. 13 mrt. 10.30 u br. C. Jonker (Hoorn NH) 

Dond. 24 mrt. 20.00 u br. Anne de Jong (Schoorl)  

Witte Donderdag  

Enigheidsviering 

Zond. 27 mrt. 10.30 u zr. ds. B. Jonker-Voort  

Pasen 

Kijk ook regelmatig op: www.kerkpleinenkhuizen.nl  

(de moeite waard!) 

http://www.kerkpleinenkhuizen.nl/


 

 


