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Van de voorzitter 
Een waterig zonnetje laat zich even zien, ook hier heeft 

Pluvius niet stilgezeten, de tuin is nog steeds zeer nat na de 

forse buien, gelukkig niet zo fors als in Brabant en 

Limburg. 

Ik schrijf dit nadat gisteren de Engelsen - met een krappe 

meerderheid - besloten hebben om Europa te verlaten. De 

ouderen die in meerderheid wilden uittreden hebben, denk 

ik, nooit Churchill goed begrepen en zijn ook vergeten 

waarom Konrad Adenauer en Charles de Gaulle elkaar de 

vriendschapshand toestaken. Was dat niet om een eind te 

maken aan de waanzinnige oorlogen tussen, vooral 

Frankrijk en Duitsland? 

Op dit moment komt de zon tevoorschijn en zie ik, dat de 

spreeuwen ouders zeer zorgzaam zijn. De ouders vliegen af 

en aan met voedsel voor de jongen, die dan ook groeien als 

kool en dan ook snel zullen uitvliegen! 

Ook de koolwitjes en de kleine vossen laten zich weer zien, 

evenals hommels en andere insecten. Ik vraag mij altijd af 

hoe die vlinders zich tegen regen verstoppen. 

In en rond de kerkzaal is er ook van alles gebeurd en 

gebeurt er nog steeds van alles. De glazenier heeft weer een 

paar ramen aangepakt, een schilder is bezig geweest en 

Anna is voorlopig uitgewerkt. 

Onze verkoopdag van 5 mei heeft € 463,55 opgebracht en 

vorig jaar was dat € 260,00 dus is er een bedrag van 

€ 723,55 en met de collectes voor de preekstoel maakt dit 

alweer een aardig begin voor het laatste stukje wat nog 

moet gebeuren. 
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Met deze gedachte in het achterhoofd, wens ik u - ondanks 

de slechte start - toch een goede zomer toe. 

J.C. Nolthenius  

Vlees en Bloed 

De negentiende eeuw was er een van uitvindingen en ont-

dekkingen. Van ziektes waar men voorheen niets van be-

greep, kon eindelijk een oorzaak of verwekker aangewezen 

worden. Medicijnen er tegen waren daarmee nog niet voor 

handen, maar er kon beginnen met de ontwikkeling ervan. 

Evengoed konden ingenieurs en architecten een tegenoffen-

sief inzetten: alle waterleidingstelsels en rioleringen in de 

grote steden van Europa zijn 19e-eeuwse maatregelen ge-

weest tegen choleraepidemieën en aanverwante ellende, 

veroorzaakt door ooit onzichtbare micro-organismen die 

dankzij de voortschrijdende techniek ontmaskerd waren. 

Voortschrijdende techniek. Microscoop, röntgen-

straling, fotografie en archeologie bewezen of 

ontkrachtten veronderstellingen of vermoedens: 

waarheid en fabel werden gedefinieerd met be-

hulp van technische middelen die alles tastbaar 

of afwezig verklaarden. 

Ook de Bijbel, sedert de Reformatie hét boek der 

Waarheid, werd bij wijze van spreken onder de microscoop 

gelegd. De Franse arts en filosoof Jean d'Astruc (1684-

1766) en de Duitse theoloog Hermann Reimarus (1694-

1768) hadden al eerder, in het voetspoor van Baruch de 

Spinoza (1632-1677), serieus nagedacht over de Heilige 

Schrift als mogelijk menselijke schepping. De gevestigde 

kerken reageerden meestal furieus op dit soort 'ketterijen'. 
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De gedachte dat sterfelijke mensen van vlees en bloed bij-

gedragen zouden kunnen hebben aan de vorming van het 

Bijbels getuigenis was ondraaglijk voor veel dominees en 

pastoors, die daarin ook en vooral een aantasting zagen van 

hun eigen 'van God gegeven' gezag en recht. 

De archeologie, ook zo'n negentiende-eeuwse vinding, aan-

gewakkerd door de mogelijkheid om resultaten van opgra-

vingen te vervoeren met zojuist uitgevonden stoomschepen 

en treinen, deed er een 

schepje bovenop: een Bij-

belse plaats of gebeurtenis 

die niet kon worden aange-

toond met pikhouweel of 

kleitablet werd letterlijk 

naar het land der fabelen 

verwezen. Kritisch lite-

ratuuronderzoek bracht diverse genres en schrijfstijlen aan 

het licht waarmee men verschillende auteurs van Oude en 

Nieuwe Testament van elkaar meende te kunnen onder-

scheiden.  

Er werden zelfs 'regenboogbijbels' gedrukt in welke elke 

verondersteld afzonderlijke auteur zijn eigen letterkleur 

kreeg toebedeeld. Het kritisch literatuuronderzoek werkte 

voor de een bevrijdend en voor de ander bedreigend. De 

eerste groep sloeg nogal eens door in ontmythologisering, 

de tweede groep verzette zich tegen alle nieuwlichterij. 

Charles Darwins "Origin of Spieces"(1859), waarin deze 

zijn theorie over het ontstaan der soorten door natuurlijke 

selectie publiceerde, bracht ook de nodige opschudding te 

weeg. De Bijbel vertelt ons immers dat de aarde en al wat 

daarop leeft, in zes dagen tijd geschapen werd door God. 

De partijen stonde lijnrecht tegenover elkaar. Geen genade 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.antwoordenoverhetchristelijkgeloof.nl/De_Bijbel_vervalst_/body_de_bijbel_vervalst_.html&psig=AFQjCNFJZDMMl0y5WTq-1_dsOOYROyFdRw&ust=1469081806894033


- 5 - 

voor de Bijbelse geschriften bij de een, geen belangstelling 

voor wetenschappelijke ontwikkelingen bij de ander. Voor-

al in Amerika kwamen in die tijd behoudende protestantse 

bewegingen op, in afzet tegen alle nieuwlichterij. 

Natuurlijk waren er ook toen theologen en leken die kant-

tekeningen zetten bij al dat technisch gekrakeel. Ook toen 

waren er predikanten en zielzorgers die het bijbels getui-

genis zagen als bron van troost en herkenning in het dage-

lijks leven. Ook toen waren er geleerden en mensen zoals u 

en ik, voor wie niet de historische figuur van Jesaja van 

belang was, maar zijn getuigenis tegen onrecht en geweld. 

"Troost, troost mijn volk zegt uw God" (Jes. 40:1) Ook toen 

waren er die zich afvroegen 

welk weerwoord de techniek 

had op de verzuchting van de 

psalmist: "Waarom woelen 

de volken en zinnen de na-

tiën op ijdelheid?" (Ps. 2:1) - 

een vraag die nog altijd 

verbijsterend actueel is. 

Doet het er eigenlijk wel toe 

of het bestaan van koning 

David of Jesaja materieel of 

historisch kan worden be-

wezen? Zijn ze niet veeleer 

prototypen van een stem en 

tegenstem zoals die door de 

eeuwen heen hebben geklon-

ken? Menselijke macht en 

misbruik daarvan, en een bitter noodzakelijk tegengeluid, 

geïnspireerd door een gezag dat alle eigenbelang overstijgt? 

Hoe dan ook, zowel Jesaja als koning David levert zijn 
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aandeel in het Bijbels getuigenis dat sinds de Reformatietijd 

werd beschouwd als onwankelbaar woord Gods. Beiden 

zijn mensen van vlees en bloed. Zelfs wanneer ze historisch 

niet bewijsbaar zijn, dan nog zijn ze in de verhalen zoals 

die aan ons zijn overgeleverd, sterfelijke mensen van vlees 

en bloed die elk op hun eigen manier bijgedragen hebben 

aan het ontstaan van de Schrift. Ze zijn ook helemaal niet 

volmaakt in heiligheid; ze begaan soms ontzettende 

stommiteiten of ze verliezen hun geduld. Mozes slaat in 

blinde drift een Egyptenaar dood (Ex.2:12,) Jeftha is een 

'onecht' kind. (Richt.11:1). En toch zijn ze allemaal een 

schakel geworden in die heilsgeschiedenis, omdat zij tot 

inkeer kwamen of omdat ze - tegensputterend (Jeremia) of 

met een air van 'ok, jij je zin' (Jona), deden wat ze moesten 

doen.  

Archeologie en archieven leveren dode getuigen op van de 

materiële geschiedenis. Het grote boek van God en mensen 

voert levende getuigen op van de heilsgeschiedenis. De do-

de getuigen spreken tot ons in dode documenten, afkomstig 

uit lang vervlogen tijden. Maar het levende getuigenis in 

het grote boek van God en mensen spreekt tot ons in gelij-

kenissen en voorbeelden die van alle tijden zijn. En wan-

neer het spreekt over Gods koninkrijk, dan bedient ze zich 

als voorbeeld gewoon van de zomer, dat heerlijke jaarge-

tijde met zijn warmte, en met zijn groene overvloed (Mt 

24:32, Mc 13:28, Lk 21:30).  

Beatrix Jonker-Voort 
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Gedicht 

In de wereld van vandaag 
gaat alles snel en niets nog traag. 
In de wereld van het heden 
wordt er veel te veel gestreden 

In de wereld, waarin wij nu leven 
is het meer nemen dan geven. 
En de wereld van morgen, 
die is nog voor ons verborgen. 

Laat ons hopen, dat 't goed komt 
in de wereld, die ons nog wacht, 
zodat de mensheid minder huilt  
en weer wat vaker lacht. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8xN-dq4LOAhVHuhoKHXL_DvQQjRwIBw&url=http://www.zazzle.nl/wereld%2Bwereldbol%2Bgeschenken&bvm=bv.127521224,d.ZGg&psig=AFQjCNGBoIyMESKoxp0f8sqpVtQBTt6TcA&ust=1469114225521529
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Symposium 
De Protestantse gemeente te Enkhuizen heeft 4 jaar gewerkt 

met Erzsébet Thomasse als jeugdwerkster. Per september 
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verlaat zij ons en het budget waaruit zij kon worden bekos-

tigd is uitgeput. Dat betekent dat ons jeugdwerk "op eigen 

kracht" verder zal gaan. Er is veel tot stand gekomen, maar 

het gemis van de jeugdwerker zal de vrijwilligers 

ongetwijfeld doen inboeten aan zekerheid. 

Op initiatief van Erzsébet 'vieren' wij het afscheid met een 

symposium waarin we, met andere kerken van Enkhuizen 

en omgeving en andere jongerenwerkers, nadenken over de 

kerk in de toekomst en haar relatie met de jeugd. Voor 

Enkhuizen een investering in haar vrijwilligers.  

We vinden het ook belangrijk de contacten met de kerken 

binnen en rondom Enkhuizen te versterken. Kerken waar 

dezelfde vraagstukken rond het jeugdbeleid spelen als bij 

ons.  

Wij hebben Young&Holy (zie www.youngholy.nl) 
gevraagd samen met Erzsébet het symposium op te zetten 

en uit te voeren. Zij bleken daar graag toe bereid.  

We nodigen u - en in het bijzonder de mensen die in uw 

gemeente of parochie belast zijn met jeugdwerk - graag uit 

aan dit symposium deel te nemen. Voor het programma en 

verdere bijzonderheden verwijzen we graag naar bijgaande 

flyer. 

Wanneer u besluit tot deelname aan het symposium 

verzoeken wij u zich per e-mail aan te melden via 

info@pgenkhuizen.nl  

Namens de Kerkenraad van de Protestantse gemeente te 

Enkhuizen, 

Kees van Zijverden, scriba 

  

http://www.youngholy.nl/
mailto:info@pgenkhuizen.nl
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Eucharistie & Avondmaal 

De kerken zijn al dertig jaar in gesprek over eucharistie en 

avondmaal op het gebied van theologie en liturgie en willen 

nu vernemen hoe de gelovige in de kerkbanken hierover 

denkt. Daarom heeft de Raad van Kerken in Nederland vo-

rig jaar een enquête gehouden onder de kerken. 

Aan deze enquête deden 38 

Doopsgezinden mee, een 

aanzienlijk aantal, gezien het 

feit, dat in totaal 611 gelovigen 

van alle kerken deelnamen. De 

uitkomsten en conclusies zijn 

onlangs bekend gemaakt op de 

website van de Raad van Kerken 

(www.raadvankerken.nl) 

Het eerste document dat besproken werd, is het zg. Lima-

rapport over 'Doop, Eucharistie en Ambt'. Verklaringen van 

de Commissie voor Geloof & Kerk-orde van de Wereldraad 

van Kerken uit 1982.  

Over de doop konden de kerken het aardig eens worden, 

over eucharistie en avondmaal wat minder: het grootste 

verschil was te zien in de ambtsopvatting. 

Zeven jaar later - in 1989 - kwam een rapport uit van de 

Nederlandse Commissie Maaltijd des Heren en kerkelijk 

ambt, die een analyse maakte van liturgische teksten van 

verschillende kerken. Aangezien Doopsgezinden geen vaste 

liturgie hebben, die voor alle Gemeenten verplicht is, wer-

den onze gedachten hierover niet specifiek meegenomen.  

Uit de resultaten van de enquête blijkt, dat over de 

Doopsgezinden de Gemeenschap van broeders en zusters de 

sterkste beleving is.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjixe-htIHOAhUF1BoKHT8vD7cQjRwIBw&url=http://www.jobvanstoffelen.nl/praatjes/archief/2010/februari/viering-heilig-avondmaal.html&bvm=bv.127521224,d.d2s&psig=AFQjCNF6xRIhSmNB2xqDiEdLUfPiyG0eaw&ust=1469082307609966
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Voor de meeste gelovigen komt de 'gedachtenis aan Chris-

tus' het sterkst naar voren. Een gemene deler is wel, dat de 

persoon van Christus centraal staat. 

Deelnemers aan de vergadering van de Raad van Kerken in 

Nederland, waar naar aanleiding van de enquête verder over 

de beleving van eucharistie en avondmaal werd gesproken, 

waren voorzichtig positief, dat de kerken eventueel tot een 

gemeenschappelijke verklaring zouden kunnen komen. 

Lydia Penner 

 

Goed eenzaam 

 

In mijn stille huis zit ik te denken  
Aan tijden van weleer.  
Ik hoor de kinderstemmen  
Voetstappen, kinderruzies en muziek  
Hoor deuren slaan en roepen  
En verlang naar rust. 

In mijn stille huis zit ik te denken  
Aan die tijden vol vertier  
Vrienden die aan kwamen wippen  
Avonden vol plezier  
Niet altijd de beeldbuis  
Ik slaak een diepe zucht 
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In mijn stille huis zit ik te denken  
Wat is er mis gegaan?  
De kinderstemmen zijn verdwenen  
De avonden zijn eentonig  
De beeldbuis draait vaak overuren  
En ik, ik kijk niet eens …. 

In mijn stille huis zit ik nog steeds te denken  
Waar zijn die vrienden toch gebleven  
De telefoon gaat haast niet meer  
Appjes, mailtjes, twitter, facebook  
Waar is het menselijk contact  
Ik voel me eenzaam … 

Ik blijf in mijn stille huis zitten denken  
En zou het denken om willen zetten  
In een fijn gesprek met vrienden  
Genietend van koffie of een goed glas wijn  
De agenda's moeten dan worden getrokken  
Want spontaan ….. helaas dat is verleden tijd 

Ik zit nu stil te bedenken  
Wat zou het fijn zijn  
Wanneer onverwachts de bel ging  
Mijn vrienden op de stoep zouden staan  
Maar nee, er is geen tijd meer  
Geen tijd meer voor elkaar,  
Mijn deur, die open staat voor een ander  
Blijft gesloten, de telefoon zwijgt …. Helaas.  
En ik? Ik leg me er bij neer en zwijg …. 

Corrie Westhoven (Bovenkarspel) 
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COLLECTES in de VERMANING 
Uiteraard worden er tijdens de diensten in de Vermaning collectes ge-

houden. De eerste meestal voor een Broederschapsbreed doel. De 

tweede collecte meestal voor 

de eigen Gemeente. Mochten 

er gedachten zijn, dat uw 

Gemeente 'bulkt' van het geld, 

dat moeten wij u helaas 

teleurstellen! Onze boekhouder 

dient elke ontvangen euro's 

bijna tweemaal omdraaien .... 

voordat hij deze kan uitgeven! 

Met andere woorden stuivers, 

dubbeltjes, en 20 cent-munten horen eigenlijk niet in de collectezak! 

Onderstaand het overzicht van de ontvangen collectes vanaf maart t/m 

juni. 

13 mrt. : DG Centrum Gemeenteopbouw €  16,25 

 NL19 ABNA 02434 93886  

 penningm. ADS inzake DCG 

 Coll. eigen Gemeente €  22,75 

24 mrt. Restauratiefonds DG te E. €  13,82 

 NL06 ABNA 04317 41050 

 Coll. eigen Gemeente  €  18,25 

27 mrt. Dg WereldWerk €  18,55 

 NL27 TRIO 07868 80333 

 Coll. eigen Gemeente  €  24,10 

10 april St. DG Monumenten in Friesland  €  14,25 

 NL55 RABO 01419 62542 

 Coll. eigen Gemeente  €  44,00 

24 april St. DG Monumenten in Friesland €  8,95 

 Coll. eigen Gemeente  €  16,35 

8 mei St. DG Monumenten in Friesland  €  10,25 

 Coll. eigen Gemeente  €  7,72 

15 mei  Pinkstercollecte DG Zending €  21,34 

 NL64 ABNA 05454 24976 

 Coll. eigen Gemeente €  30,40 
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22 mei Restauratiefonds DG te E. €  18,06 

 Coll. eigen Gemeente €  29,75 

12 juni Indonesische Broederschappen €  13,55 

 NL19 ABNA 02434 93886 t.n.v. ADS inzake Indo. 

 Coll. eigen Gemeente €  18,95 

Uiteraard in het volgende nummer van TEKEN van LE-

VEN vanaf juli '16. 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 

Koffie drinken & Zendingsdrift 

In het vorige nummer van "TEKEN van LEVEN', dat vlak 

voor de Pasen verscheen, hebben wij u reeds uitgelegd, wat 

dat met elkaar te maken heeft!  

Dus hoeven wij dat nu n i e t meer te doen! Wel wilden wij 

u als trouwe bezoeker van onze diensten op 't Venedie en 

als lezer van dit blad van de Doopsgezinden uit oostelijk 

West-Friesland op de hoogte houden h o e v e e l  er tot nu 

toe in dat kleine groene busje zat voor de 

DOOPSGEZINDE ZENDING.  

Tot en met de eerste LUMEN-dienst van 10 juli jl. stond de 

teller op € 89,26. 

Wanneer u bedenkt, dat er vorig jaar € 101,07 kon worden 

overgemaakt op de IBAN-rekening van de Doopsgezinde 

Zending NL04INGB 00002 52924 dan verwachten wij 

bepaald géén slechter resultaat!  
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In 't Spionnetje  

(korte terugblik op amper 4 maanden 

Doopsgezind leven-in-de-brouwerij)  

HOORDE, dat er nog steeds leden, vrien-

den & belangstellenden zijn, die geen zil-

veren lepeltje bezitten met de zeemeermin 

van onze preekstoel! 

ZAG, dat als u contact opneemt met 0228 - 31 65 12 of met 

0229 -50 30 50 u ook voor € 15,00 de trotse bezitter kunt 

worden van zo'n fraai lepeltje. Woont u echter voorbij de 

Koepoort, tja dan mag u€ 2.00 extra overmaken op de reke-

ning van onze voorzitter br. J.C. Nolthenius (NL38 ABNA 

0538 4970 25 t.n.v. J.C. Nolthenius) en dan brengen de 

dames of heren van de Oranje-brigade de zilveren theelepel 

bij uw thuis! 

HOORDE en ZAG, dat er dankzij een viertal Friese voor-

gangers een fraai boekje op de markt verschenen is: IN 

GESPREK MET MENNO.  

Het boekje heeft verschillende boeiende onderwerpen, als 

'geloven', 'wie is Jezus Christus' en 'het nieuwe leven'. 

Kortom prachtige onderwerpen voor een aantal avonden - 

op 't Venedie - voor verdere studie. Zodra de R in de maand 

zit, komen we daarop terug! 

Wist u, dat u niet alleen in 't buitenland welkom bent in 

fraaie kerken? Ook de Wester- en Zuiderkerk te Enkhuizen 

zijn deze zomermaanden geopend. (van dinsdag tot en met 

zaterdag bent u welkom tussen 13.00 en 17.00 u.) De 

toegang is gratis en niet alleen voor Nederlanders hoor! 

De ZUIDERKERK met zijn fraaie plafondschilderingen en 

Kruiskapel, de WESTERKERK met zijn unieke librije en 
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houten klokkentoren. Raadpleeg ook 'ns de websites van 

deze kerken: www.zuiderkerk-enkhuizen.nl en 

www.westerkerkenkhuizen.nl U begrijpt: u/jij bent van 

harte welkom. 

ZAG, dat de glazenier uit onze stad: KOOS BLOEM van de 

Paulus Potterstraat gedaan heeft, wat hij beloofde . . . de 

glas-in-lood-ramen van onze Vermaning zijn allemaal in 

ere hersteld! Heerlijk om deze ruiten weer terug te zien, 

zoals zij ruim veertig jaar geleden ook waren!  

Vrijdag 3 juni - u kunt het geloven of niet - waren er zo'n 

150 (honderd-en-vijftig) bezoekers in onze Vermaning 

tijdens een huwelijksdienst. Kortom, met een beetje goede 

wil, kan er veel (heel veel) in deze bijna 125 jaar oude 

Vermaning. Neemt u desnoods maar contact op met het 

secretariaat van deze Gemeente. Alle gegevens treft u 

voorin deze uitgave van TEKEN van LEVEN. 

Momenteel beleven wij in Doopsgezind oostelijk West-

Friesland natuurlijk de LUMEN-diensten, om de beurt 

afwisselend in de Breedstraat en op 't Venedie. 

Begin oktober hopen wij de REGIO-dienst te beleven, als 

heel Doopsgezind NOORD-HOLLAND deze kant uit 

komt! Van Texel tot De Rijp hoopt  

SPIONIER 
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Preekrooster en Agenda 

 

Zond. 14 aug. 10.30 u LUMEN-dienst - ds. H.Th Ament 

(Leeuwarden) Vermaning 

Zond. 28 aug. 10.00 u LUMEN-dienst - zr. ds. B. Jonker-

Voort (Breedstraat 40) 

Zond. 4 sept. 10.30 u ds. H.Th. Ament (Leeuwarden) 

Zat.d. 10 sept. Monumentendag - 

(Vermaning geopend: 11.00 - 16.00 u.) 

Zond. 11 sept. Monumentendag - 

(Vermaning geopend: 11.00 - 16.00 u.) 

Zond. 25 sept. 10.30 u ds. G.Tj. Kindt (Koog a/d Zaan) 

Zond. 9 okt. 10.30 u zr. M.A.G. Smit  (Hoorn  NH)  

Zond. 23 okt. 17.00 u Broederschapsdag & Vrienden-

maal - zr. ds. B. Jonker-Voort  

Zond. 13 nov. 10.30 u zr. ds. C.M.A. Frederiks 

(Enkhuizen) 

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

(Avondmaal) 

Zond. 11 dec. 10.30 u ds. H.Th. Ament (Leeuwarden) 

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

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

   

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!  

U kijkt toch ook regelmatig op: www.kerkpleinenkhuizen.nl  

(de moeite waard!) 

  

http://www.kerkpleinenkhuizen.nl/


 

 

 


