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Van de voorzitter 

Het is nu echt herfst, buiten giert de storm om het huis. De 

bomen worden gegeseld en velen verliezen nu toch hun 

bladeren, maar naaldbomen en sommige loofbomen houden 

fier stand. Onze zangvogels en de andere vogels laten zich 

niet meer zien, ze hebben zich verstopt in het dichte 

bladerdek van sommige struiken en in dichte pakketten 

klimop. Ook de insecten hebben een goed heekomen 

gezocht vanwege het stormgeweld. Het enige leven wat ik 

nu nog zie zijn wat verdwaasde schapen bij een hek in de 

wei van de buren, misschien wachten ze op iets wat ik niet 

verwacht. 

In de boze mensenwereld komt men bij van het "Trump" 

verhaal en altijd blijkt maar weer, dat in het politieke we-

reldje men altijd vergeet om eerst de eikenbossen in de ei-

gen ogen om te hakken alvorens men tot het oordelen over-

gaat van een ander.  

Het is niet te veel gezegd om te stellen, dat alle mensen 

daar toch wel last van hebben, dus ook Doopsgezinden. 

Door goed te observeren was dit ook op de afgelopen Broe-

derschapsvergadering te Amsterdam waar te nemen. Ook 
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werd daar gemeld, dat het ledental van de Doopsgezinden 

in Nederland in nog geen 70 jaar van ruim 40.000 naar 

6.000 leden was teruggelopen. Was nu alles kommer en 

kwel? Nee, o.a. uit Leeuwarden kwamen andere geluiden 

en een jonge proponent schetste een goede discussie met 

jongeren in de trein. 

Ook bij ons is niet alles negatief. Zo kon men onlangs een 

boeiend concert in de Vermaning bijwonen en als alles 

meezit, kan ons kerkgebouw een stapje zetten in het streven 

naar 100% duurzame energie. 

Ten slotte wens ik u al prettige kerstdagen en voor het ko-

mend jaar al het goede toe. 

J.C. Nolthenius  
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Voor elke tocht is er 'n ster . . .  

Voor elke tocht is er een ster, 
een woord, een teken,  
een weg, een uitweg,  
een terugweg als het moet. 

Voor elke tocht is er een ster,  
een vriend, een hand,  
een huis, een thuis,  
een boek, een beeld,  
een lied misschien. 

Voor elke tocht is er een ster,  
voor ieder mens,  
voor oud en jong  
die wijs wil heten,  
voor iedereen die zoekt  
naar redding en naar recht. 

Voor elke tocht is er een ster,  
die wijzen brengen zal  
waar 't wonder van het leven  
in eenvoud wordt getoond,  
waar Gods liefdevol geven  
in kinderogen woont.  

Voor elke tocht is er een ster.  
Zoek n i e t te ver . . . ! 
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Luther na 500 jaar 

Een kleine vooruitblik op 2017: de protestantse kerken zul-

len dan het 500-ste jaar van de Reformatie vieren. Immers, 

op de 31-ste oktober van het jaar 1517 zou Maarten Luther 

(1483-1546) zijn 95 stellingen op de kerkdeur van Witten-

berg hebben geprikt. Al die 95 stellingen gingen over de 

misstanden in de kerk van zijn dagen. De kerk van vóór de 

Reformatie wordt meestal de "Oude Kerk" genoemd, de al-

machtige volkskerk waarvan iedereen deel uitmaakte, gelo-

vig of niet. Alle mensen werden geboren binnen de ge-

meenschap van die Oude Kerk. Met behulp van haar bedie-

naren doopte ze de kindertjes en hield ze de geboorteregis-

ters bij. Iedereen die trouwen wilde was op de kerk aange-

wezen. Op je sterfbed werd automatisch ook weer de kerk 

ingeschakeld, voor de bediening van de genademiddelen 

(wanneer daar tijd voor was, want in de goede oude tijd 

stierf men vaak snel en jong) en voor de begrafenis. Ik heb 

het nu even niet over de kwaliteit van al deze diensten - of 

over de verschillen in bediening tussen de gewone man en 

de adel of de rijke burgerij, maar al deze taken waren voor-

behouden aan de kerk. Buiten de kerk was er geen genade 

en geen heil; voor al zijn levensgrenzen, onderwijs, armen-

zorg en ziekenzorg - voor zover men daar al gebruik van 

maakte - was iedereen volkomen afhankelijk van de kerk. 

De kerk bepaalde wat 'waarheid' was en bestreed alles wat 

ze als 'onwaarheid' beschouwde; 'geloof door de Schrift' - 

was nauwelijks aan de orde, er was veel meer sprake van 

'verbeelding'. De "rechtvaardiging door het geloof" (Gal. 

3:11b) hebben wij goeddeels te danken aan het lezen van de 

Bijbel. Onze middeleeuwse voorouders konden meestal niet 

lezen; zij zagen de Bijbelse figuren hooguit afgebeeld in 

glas-in-lood of in beelden en muurschilderingen. Pastoors 

en boetpredikers hielden zich geloof ik ook niet erg bezig 
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met het persoonlijk geloof van hun parochianen. Ze droe-

gen de mis op, ze preekten tegen de zonden en beschikten 

over de 'genademiddelen'. De kerk bepaalde dus niet zozeer 

enig persoonlijk geloof van haar ingezetenen, als wel een 

groot deel van het openbare leven en ze deed dat in samen-

spraak met stadsbesturen en adel.  

De stellingen die Maarten Luther op die bewuste avond op 

die bewuste kerkdeur 

bevestigd zou hebben - de 

enige bron hiervoor zou 

één verhaal zijn geweest 

van Philipp Melanchton 

(1497-1560) - hadden wél 

van alles te maken met de 

kwaliteit van de 

verrichtingen van de kerk 

en haar bedienaren - en die 

was in zijn ogen niet best. 

Ook over de "ge-

nademiddelen" van de kerk was Luther gevallen: 'genade', 

zo had hij van de apostel Paulus geleerd, werd bepaald door 

geloof in Christus als Verlosser, en niet door tussenkomst 

van de kerk. Het werd Luther door diezelfde kerk allemaal 

niet in dank afgenomen. De rebelse monnik viel letterlijk en 

figuurlijk in ongenade.  

Was Luther de eerste die zulke gedachten formuleerde over 

de bediening en geloofswaarden die de kerk uitdroeg en 

zegde na te leven? Nee, natuurlijk niet. Al veel eerder had-

den er kritische stemmen geklonken, onder andere van De-

siderius Erasmus (ca 1467- 1536), die alleen al in zijn 'Lof 

der Zotheid' (1e druk 1511) de vloer aan veegde met bij 

voorbeeld het optreden van kloosterlingen, naar zijn idee 
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vooral inhalig en meer bezig met het goede leven dan met 

de zaken van de geest.  

De zou zo maar een van de eerste 

'bestsellers' genoemd kunnen worden. 

Het werkje dat door de schrijver 

eigenlijk een niemendalletje 

gevonden werd, is een der meest 

vertaalde boeken ter wereld 

geworden en wordt nog altijd weer 

uitgegeven, en dat dus al 500 jaar!! 

Ook andere schrijvers hebben Luther 

beïnvloed, zoals daar zijn Wessel Gansfort (1419 -1489) – 

een pleitbezorger voor Bijbelkennis - en Thomas à Kempis 

(ca 1380- 1471), die het liefst "met een boekske in een 

hoekske" zat. Zijn "Navolging van Christus" - een pleidooi 

voor een leven in eenvoud en bezinning - wordt nog ook 

steeds in ontelbare vertalingen uitgegeven.  

Hoe kon dat gedachtegoed, die kritiek op de kerk, die al zo 

lang sluimerend aanwezig was onder geestelijken én bur-

gers, hoe kon dat zo opeens dat enorme effect hebben, zo 

dat het een stortvloed aan nieuwe ideeën op gang bracht?  

Het antwoord op die vraag is afkomstig van een heel andere 

naam, die van Johann Gutenberg (ca 1397- 1468).  

Het verhaal gaat dat een wijnpers zijn inspiratiebron 

vormde voor het ontwerpen van zijn drukpers. Boekdruk-

kunst bestond wel, maar werd bedreven met houten blokken 

waarop een hele pagina in spiegelbeeld was gesneden. 

Gutenberg maakte omstreeks 1450 de eerste matrijs met 

losse metalen letters, zodat een bladzijde veel sneller kon 

worden aangemaakt. Al werkten de overschrijvers voordien 

nog zo hard, het kopiëren van een Bijbel duurde al gauw 

een jaar. Rond 1475 kon een Bijbel in één week tijd gedrukt 
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en ingebonden worden. Thomas à Kempis, Wessel Gansfort 

en Desiderius Erasmus leefden dus allen in het tijdperk van 

die baanbrekende uitvinding, en zij of hun geestverwanten 

maakten blijkbaar gretig gebruik van die nieuwe techniek 

die hun gedachtegoed bliksemsnel verspreidde.  

Luther zou dus volgens Melanchton zijn stellingen met een 

groot vel papier of perkament op de kerkdeur hebben ge-

plakt. De kerkdeur gebruiken als aanplakzuil voor zaken 

waarvoor men de openbare aandacht vroeg, was niet onge-

woon. Ringwegen om dorp of stad bestonden niet: een weg 

liep van woonplaats naar woonplaats, daarbuiten was het 

vaak niet veilig. Dorpen en steden waren vaak rondom de 

kerk ontstaan en iedere inwoner of voorbijganger liep er 

langs. De kerkdeur werd vaker gebruikt om aankondigingen 

te doen. Of Luther hem ook echt gebruikt heeft zullen we 

nooit weten, maar feit blijft dat hij zijn mond open deed of 

zijn pen gebruikte voor wat hem dwars zat, want hij werd er 

ooit zwaar voor gestraft en hij wordt er nog steeds hevig om 

bewonderd. Tijden veranderen.  

De 31ste oktober 1517 wordt wereldwijd genoemd als het 

begin van de Reformatie. Eigenlijk is dat niet eerlijk. Lang 

voor die tijd al waren er vernieuwers geweest die geen ge-

bruik nog konden maken van de drukpers. Over die lieden, 

over die bijna vergeten dwarsliggers die hun kritiek niet 

zelden met hun leven hebben moeten bekopen, wil ik het 

een volgende keer hebben.  

Beatrix Jonker-Voort 
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Activiteiten met vluchtelingen 

Stel je eens voor, dat je zelf die vluchteling zou zijn, die 

haard en huis moest verlaten voor oorlogsgeweld…. Wat 

zou het geweldig zijn als je je ook welkom voelt in je 

nieuwe stad of dorp. 

In Enkhuizen heeft Vluchtelingenwerk vrijwilligers, die o.a. 

Syrische families helpen bij allerlei zaken, zoals scholing, 

gemeentelijke regelgeving, wegwijs maken in de stad enz. 

'Stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie comité Enkhuizen' 

wil na vijf jaar het roer omgooien. In plaats van het organi-

seren van multiculturele kookworkshops willen we met het 

project 'SAMEN IN ENKHUIZEN' vluchtelingen kennis la-

ten maken met stadsgenoten door interesses te delen onder 

het motto 'Leren van en over elkaar op basis van gelijk-

waardigheid'. 

Wij zoeken samen met o.a. Welwonen en Vluchtelingen-

werk stadsgenoten, die hun interesse of hobby willen delen 

met een of meerdere vluchtelingen. Ook wordt bij vluchte-

lingen gepolst wat zij graag willen doen of leren en/of wil-

len delen. Denk aan koken, bloemschikken, handwerken, 

vissen, varen, schilderen, tuinieren, wandelen, winkelen, 

muziek maken, fietsen, enz. ,  

Er is tevens een initiatief om met kinderen te schilderen en 

te tekenen om op deze manier trauma's te verwerken. Het 

schilderen gebeurt natuurlijk samen met Enkhuizer jeugd. 

Ons comité wil helpen bij het leggen van de eerste contac-

ten. 

Wat zou het prachtig zijn als we over een poosje de Enkhui-

zer bevolking kunnen laten zien d.m.v. een expositie van 

foto's en dergelijke hoe mooi integratie kan verlopen.  
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Veel mensen willen wel iets doen om nieuwe Enkhuizers 

zich meer thuis te laten voelen. Nu is die mogelijkheid er. 

U/jij bepaalt zelf hoeveel tijd je ervoor vrij wilt en kunt ma-

ken. Alles gaat in overleg.  

Wij horen dit graag.  

Ons emailadres is: 4en5meiadcomite@gmail.com  

Wilt u deze oproep ook doorgeven aan andere geïnteres-

seerden in uw omgeving? Bedankt alvast! 

Voor meer infor-

matie kan men ook 

bellen naar: Elena 

Abasi tel. 

0653767868 

Zie ook onze web-

site: 

www.4en5mei-

comite-

enkhuizen.nl 

 

 

 

Namens 'Stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie comité 

Enkhuizen' 

Elena Abasi en Dieneke van Tongeren-Schuijt  
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Geef eens een BIJBEL cadeau! 

Vanaf € 12,50 zijn er reeds 

bijbels te koop beste zus-

ters & broeders.  

Voor dagelijks gebruik dus 

inderdaad € 12,50, de bij-

bel in gewone taal € 32,50. Maar wat dacht u van een 

'dwarsligger' ook € 12,50. 

Het boekje van Pieter van Os "Wij begrijpen elkaar uitste-

kend" voor € 6,95. Kortom voor weinig geld, geeft u veel! 

Wij hebben - in Enkhuizen - nog steeds een actieve secreta-

resse van het NEDERLANDS BIJBEL GENOOTSCHAP 

wonen op de Berkenlaan 2, 1602 SV: Aaf Jongsma - Roo-

sendaal. 
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U I T N O D I G I N G 

voor alle senioren in Enkhuizen,  

die samen KERST willen vieren. 

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Tevens wordt u een broodmaaltijd aangeboden! 

ZONDAGMIDDAG 

18 december '16 

van 15.30 - 19.30 u. 

WOONZORGCOMPLEX  

"H E R F S T Z O N" 

Aanmelden vóór 12 december a.s. (ook voor bewoners van 

HERFSTZON) bij Hetty Groot  tel.: 0228 - 313 031  

of Lenie Baks  tel.: 06 - 45 28 00 37 

 collecte tijdens deze bijeenkomst is bestemd voor 

STICHTING 'Desarollo Sostenible'  

Zij ondersteunen projecten in GUATEMALA voor 

schoon drinkwater. 

* vervoer kan worden geregeld. 

De P.C.I. & gezamenlijke diaconieën 
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Een MUSEUM binnen of buiten?  

Tijdens uw vrije dagen  tussen kerst en nieuwjaar, zijn er 

natuurlijk talloze mogelijkheden om er op uit te trekken! 

Wij geven bijvoorbeeld hier een tip om naar Utrecht te 

gaan. Naar het Catharijnen Convent: t/m zondag 8 januari 

'17 kunt u de indrukwekkende expositie, met eeuwenoude 

handschriften, prachtige boekbanden en kostbare attributen 

bewonderen uit de Tenach, Bijbel & Koran. "Laat u 

verrassen door de overeenkomsten, verschillen en de 

gemeenschappelijke wortels". www.catharijnenconvent.nl  

Of u wilt dichter bij huis blijven? Wel dan gaat u lekker 

uitwaaien in het Buitenmuseum (ingangWierdijk te 

Enkhuizen) tussen 10.00 en 16.00 uur. U kunt u hier 

wandelen tussen de 140 huisjes uit het gebied rond die oude 

Zuiderzee. Alles is dicht, met uitzondering van 't kroegje op 

de Dijk uit Hindeloopen én het TREFPUNT (tegenover de 

brug uit Jorwerd). Oh, ja met uitzondering van de eerste 

Kerstdag . . . da's de enige dag, dat u voor een gesloten 

poort zou kunnen staan! Maar zelfs als 't bere koud is, 

lekker een frisse neus halen en dan een beker warme 

chocolade mét slagroom! www.zuiderzeemuseum.nl   

Wanneer u vriend bent, of een museumjaarkaart is zo'n 

bezoek geheel gratis! De ambassadeurs in eerder genoemd 

TREFPUNT kunnen u de talloze voordelen opnoemen van 

zo'n lidmaatschap. Kortom u komt die tijd wel door! 

  

http://www.catharijnenconvent.nl/
http://www.zuiderzeemuseum.nl/
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Kerstgedachte 

't Achterleggend jaar  
dat was voor oôs onwois.  
Meskien weer voor 'n aar  
voelde 't koud en grois. 

De kerst komt nou in 't zicht  
met keerse vol van gloed.  
Je fleure op van 't licht,  
't geeft je ok wat moed. 

Knal de bôze geist maar vort  
van 't leste ouwe jaar.  
Veul hoil en zegen is in 't kort  
de wens voor 't nuwe jaar. 

Diny Kreuk - Breed, Hoogkarspel 

Was eerder geplaatst in 'SKROIVENDEVORT'  

25e jaargang nr. 4/'16 van Creatief Westfries 

COLLECTES in de VERMANING 
U begrijpt beste lezers van dit con-

tactblad van de Doopsgezinden uit 

oostelijk Westfriesland (even wen-

nen hé ...) dat wij collecteren na de 

gebeden in de Vermaning. De eerste 

collecte meestal voor een Broeder-

schapsbreed doel, de tweede voor 

onze eigen Gemeente. 
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Onderstaand het overzicht van de ontvangen collectes  

vanaf juli t/m oktober. 

10 juli : Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling €  13,85 

 NL19ABNA 02434 93886 

  Coll. eigen Gemeente €  24,90 

14 aug. Pastoraal Diaconaal Fonds €  26,00 

 NL79FVLB 06999 47685 

 Coll. eigen Gemeente  €  31,20 

  Bijdrage Restauratiefonds €  30,00 

 NL06ABNA 04317 41050 

4 sept. Doopsgez. WereldWerk €  10,20 

 NL27TRIO 07866 80333 

 Coll. eigen Gemeente  €  37,10 

10/11 sept. Open Monumentendagen  

 Bijdrage Restauratiefonds €  41,50 

 NL06ABNA 04317 41050 

25 sept. Vrouwen ZendingsHulp €  16,95 

 NL60INGB 00005 15726 

 Coll. eigen Gemeente  €  28,07 

2 okt. Veelkleurige Kansen Suriname €  73,42 

 NL47INGB 0000 10717 

 Coll. eigen Gemeente  €  92,10 

9 okt. Doopsgezinde Zending €  11,70 

 NL64ABNA 05454 24976 

 Coll. eigen Gemeente  €  21,80 

23 okt. Projecten Gemeente Opbouw €  8,40 

 NL19ABNA 02434 93886 

 Coll. eigen Gemeente  €  7,15 

Giraal storten loont! Mag u soms in mindering brengen van uw 

inkomsten (zie www.netietsmeernotaris.nl)  

Wanneer u, door wat voor oorzaken ook, niet in de Vermaning was: 

NL97 ABNA 04714 17262: Doopsgezinde Gemeente  

NL06 ABNA 04317 41050: Restauratiefonds DG 
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In 't Spionnetje  

(korte terugblik op amper 4 maanden 

Doopsgezind leven-in-de-brouwerij)  

HOORDE, dat er ongewild een einde is 

gekomen aan de Lumen-diensten in de 

zomer.  

ZAG in een uitgebreid stuk in de 

Enkhuizer Courant, dat de kerk van de Lutheranen is 

verkocht. Geldgebrek én een tekort aan jonge mensen 

hebben hier een belangrijke stap voor gezet! 

B e z i n n e n kan natuurlijk op vele (stille) plaatsen, zelfs 

sinds kort in het Westfries Gasthuis te Hoorn. Zonder enig 

godsdienstig religieuze symboliek. Wie dat wil, kan zich 

hier terugtrekken om gevoelens als dankbaarheid, verdriet, 

hoop en verlangen te verwerken. Deze ruimte staat nu 

bekend onder de naam 'de Luwte'. 

THANS leven wij in de tijd van a d v e n t - op weg naar 

het Licht - (lees maar Jesaja 2:1-5). Vandaar, dat wij van de 

Doopsgezinde Zending een adventskalender mochten 

ontvangen. Echt 'n klein kunstwerkje op het bureau! 

Tijdens het tweede weekend van september hielden wij - en 

niet alleen wij (gelukkig) de deuren van VENEDIE 17 

wagenwijd open tijdens de MONUMENTENDAGEN. 

Meer dan 400 bezoekers bezochten de Vermaning die 

dagen. Heel Enkhuizen werd trouwens niet vergeten, 

integendeel. Wanneer een stad meer dan 350 monumenten 

telt, trekt dat natuurlijk vele belangstellenden. Het juist dit 

jaar honderd-jarige bestaande V.V.V. kon mede dankzij het 

prachtig uitgevoerde boekje - als wegwijzer - voor de open 

gestelde monumenten dan ook honderden geïnteresseerden 

verwelkomen. 
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ZAG op zondag 2 oktober bijna vijftig geloofsgenoten op 't 

Venedie, tijdens de twee-jaarlijke REGIO-dienst vanuit 

Noord-Holland Noord. Zij zagen, dat de preekstoel bijna af 

was, dat de glas-in-lood ramen weer in ere waren hersteld, 

maar dat geldgebrek de belangrijkste oorzaak was, dat de 

afronding nog op zich laat wachten. Een bijdrage aan het 

RESTAURATIEFONDS  

NL06 ABNA 04317 41050 of zelfs de aankoop van zo'n 

fraai zilveren theelepel, voorzien van een sirene (twee-

staartige zeemeermin) zijn natuurlijk wél degelijk weer een 

stap in de goede richting. 

Behalve vier keer per jaar een "TEKEN van LEVEN" op 

uw mat, ontvangen de meeste Doopsgezinden ook elke 

maand een DOOPSGEZIND NL. Zij die een computer 

hebben zelfs elke veertien dagen een mail met de laatste 

nieuwtjes en activiteiten uit de Mennisten wereld. Zo niet, 

dat gaat u contact opnemen met de secretaris van uw 

kerkenraad . . . komt het vanzelf in-de-bus!  

0228 - 316 512 of 06 - 38 94 13 06. 

En omdat de bijeenkomsten op DOPERSDUIN van onze 

Regio dusdanig in goede aarde vallen, dankzij de inzet van 

de vier predikanten Van der Molen, Santema, Kindt & 

Pondman komt er binnenkort nog een medium bij, die u als 

geïnteresseerde nog meer achtergriond-gegevens zal 

verschaffen! Houdt dus uw brievenbus maar in de gaten! 

(tussen twee haakjes: uw financiële bijdrage voor TvL al 

gestort op NL82 INGB 0000 126875 ?) 

Zullen wij NU een afspraak maken, dat u - voor PASEN '17 

- wederom een "TEKEN van LEVEN" op uw mat zult 

aantreffen? 

SPIONIER 
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Preekrooster en Agenda 

 

Zond. 11 dec. 10.30 u zr. ds. E. van Harlingen-Laan 

(Callantsoog) 
Zat.d.  24 dec. 20.00 u zr. ds. B. Jonker-Voort  

(na afloop: warme chocolade, 

glühwein & kerstbrood) 
Zat.d.  31 dec. 20.00 u br. Anne de Jong (Schoorl)  

Zond. 8 jan. 10.30 u zr. ds. B. Jonker - Voort 
Zond. 8 jan. 16.00 u Nieuwjaarsbijeenkomst - 

Noorderpoort 1 - 1601 PT 

Enkhuizen 

Zond. 22 jan. 10.00 u Oecumenische dienst - 

R.K.-kerk, Kwakerspad 3 

Woe. 25 jan. 17.00-

20.00 u 
REGIO-bijeenkomst 

'DOPERSDUIN'  Schoorl 
Zond. 12 feb. 10.30 u ds. B. Santema  

(Broek op Langedijk) 
Zond. 26 feb. 10.30 u zr. ds. B. Jonker - Voort 
Zond. 12 mrt 10.30 u br. J.C. Nolthenius (Wijdenes) 
Zond. 26 mrt. 10.30 u zr. ds. B. Jonker - Voort 

Voor de meest actuele wijzigingen in dit rooster kijkt u 

natuurlijk op www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl  

Bovendien is ook de facebookpagina van de Doopsgezinde 

Gemeente Enkhuizen actief voor laat nieuws!  
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