Kerkblad 5 februari 2021 NOORDERKERK.
NOORDERNIEUWS
Kerkdiensten.
Zondag 7 februari:
Morgendienst om 9.30 uur: ds. Jan Meijer.
Avonddienst om 19.00 uur: ds. Pieter Boonstra.
Ouderling van dienst: Tijmen Kok, Gr. van Prinsterersingel 57.
Corona en lockdown.
Het is fijn dat de kinderen volgende week weer naar school kunnen, maar er is voorlopig nog geen
zicht op kerkgang en blijven we als gemeente verbonden met elkaar dankzij de live kerkdiensten die
via YouTube en de Kerkomroep worden uitgezonden. Ook de (huis)bezoeken blijven opgeschort. De
ambtsdragers zullen de pastorale en diaconale contacten onderhouden door zoveel mogelijk te
bellen. Alleen bij dringende noodzaak zullen er fysieke bezoeken plaatsvinden, maar schroom dan
niet om uw ouderlingen, diakenen en wijkzusters te bellen als u daaraan behoefte heeft.
Voor pastorale hulp of bijstand heeft de kerkenraad gezorgd voor een “werkgeversverklaring
avondklok”, zodat eventueel bezoek ´s avonds ook mogelijk is.
Financiële actie 2021
Iedere 5 jaar wordt door de commissie van beheer (CvB) de financiële situatie en de lange termijn
planning doorgenomen. Gezien de huidige situatie in de Noorderkerk en vanwege de
coronamaatregelen willen wij graag uw aandacht vragen voor de financiële actie 2021.
De CvB zal alle gemeenteleden een brief sturen met de details en het verzoek om de vaste bijdragen
aan te passen en zoveel mogelijk door middel van een automatische incasso te voldoen.
Wij rekenen op uw medewerking en vertrouwen erop dat we met ons allen de kosten van 2021
zullen opbrengen en er geen betalingsachterstanden zullen ontstaan.
U zult hebben gemerkt dat we weer zijn begonnen met de ´virtuele deurcollecte´ (derde collecte) op
de laatste zondag van de maand. We willen deze collecte koppelen aan een concreet doel, zoals we
vorig jaar hebben gedaan voor het kinderkerstfeest, het videosysteem en de piano. Op dit moment is
de verlichting aan de beurt, omdat er meer licht nodig is in de kerkzaal voor mooie opnames van o.a.
de kerkdiensten. Vooral ´s avonds komen we lumen tekort en we willen dit zo snel mogelijk gaan
aanpakken.
Communicatie
Naast het kerkblad wordt steeds meer gebruik gemaakt van Scipio en scocial media voor de
communicatie binnen en buiten de gemeente. De jongeren zijn succesvol aan de slag gegaan met de
eigen YOUTH kanalen en het is voor iedereen aan te raden om die te gaan volgen. Op dit moment
wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe website en de daaraan gekoppelde kanalen van
YouTube, Instagram, etc.
We zijn nog steeds op zoek naar gemeenteleden die het leuk vinden om hieraan mee te werken en
alle hulp is welkom. Het gaat zowel om het leveren van inhoud, het beheer van de verschillende
kanalen en de meer technische werkzaamheden. Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur een
berichtje naar Klaas van de Geest, 06-53132666.
Video- en beamteam
Vanwege de coronamaatregelen zijn we enorm afhankelijk geworden van de uitzendingen via
kerkomroep en YouTube maar tegelijk is deze digitalisering een prachtig middel geworden voor de
gemeente (denk aan de uitzendingen tijdens de kerstdagen). We mogen dankbaar zijn voor de

vrijwilligers die iedere week weer zorgen voor de online (kinder)kerkdiensten en de
rouwsamenkomsten.
We krijgen veel positieve reacties uit de gemeente en de uitzendingen worden heel veel bekeken. Dit
doet ons goed en motiveert om door te gaan. Er wordt hard gewerkt aan de techniek om storingen
zoveel mogelijk te voorkomen en de kwaliteit te verbeteren. Zo gaat de CvB aan de slag met de
verlichting in de kerkzaal en is de streaming opgesplitst in twee kanalen. Als kerkomroep een storing
heeft weten we zeker dat YouTube door blijft gaan en hebben we een backup.
Reacties, storingen, ideeën, (technische) adviezen, wensen en allerlei andere vragen zijn van harte
welkom. Stuur een berichtje naar kerkomroep@spakenburg-noord.nl of beamteam@spakenburgnoord.nl.

Jeugdpastoraat
In de afgelopen maanden zijn wij als jeugdpastoraat een aantal keer bij elkaar gekomen om na te
denken over onze rol in de Noorderkerk. In oorsprong is het jeugdpastoraat bedoeld om nabij te zijn
bij jongeren die het moeilijk hebben en behoefte hebben aan gesprek. Dit is en blijft een taak van het
jeugdpastoraat. Toch willen wij ook een nieuwe weg inslaan waarin wij willen bijdragen aan een
klimaat waarin jongeren worden gezien in de kerk. Ook op de momenten, dat het juist goed gaat.
Denk hierbij aan de overstap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs, het maken van
eindexamens en verjaardagen. Op dit moment zijn we druk als jeugdpastoraat om na te denken over
hoe we dit vorm willen geven. Daarnaast zijn we ook opzoek naar versterking! Je hoeft hiervoor niet
goed te zijn in het voeren van gesprekken met jongeren. Als je goede ideeën hebt, een drive om een
klimaat te creëren waarin jongeren zich gezien voelen en/of gewoon op praktische manier een
steentje wil bijdragen, dan ben je meer dan welkom! Interesse? Stuur een mail naar:
Jeugdwerk@spakenburg-noord.nl

UIT DE GEMEENTE

WIJK B
IN MEMORIAM: zr. Petertje de Graaf- de Graaf
Geboren: 12 juni 1929
Overleden: 25 januari 2021
Wij hebben bij de begrafenis van Peetje op 30 januari stilgestaan bij dat woord van David in Psalm
55:23A "Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen…" In de oude NBG vertaling van 1953 staat het
zo: "Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen''.
Deze tekst vonden de kinderen in een inlegvel dat elke bewoner van De Haven invult als hij of zij daar
komt wonen. Op dat inlegvel staan enkele gegevens zoals of je nog een partner hebt en of je
kinderen hebt en wie dat dan zijn. Daar staat ook ruimte bij een vraag: welke tekst uit de Bijbel
spreekt je erg aan? En dan kan je daar wat neerschrijven. En zo had Peetje daar ook een tekst
neergeschreven. Deze tekst sprak haar aan. Daar had ze iets mee.
Peetje heeft in haar leven een hele last met zich mee moeten dragen. Zij kreeg met haar man Wouter
vijf kinderen, een rijk bezit. Maar toen hun derde kind was geboren, Klaasje, bleek enkele maanden
later dat zij het syndroom van Down had. Dat was voor Peetje en Wouter wel even schrikken. Dat
draag je heel je leven met je mee. Verder verdronk hun tweede kind op drie jarige leeftijd in de
haven. Dat was een zware slag voor hen, ook al gaf de Here daarna nog twee andere kinderen. Haar
man kreeg op latere leeftijd Parkinson, werd dementerend en kreeg uiteindelijk kanker waaraan hij
na de ontdekking ervan binnen een aantal dagen is overleden.

Toch had Peetje een opgewekt karakter en was ze bewogen met andere mensen. De kinderen kijken
terug op een moeder die voor haar gezin veel heeft betekend, die haar vader in huis nam toen die
niet meer alleen kon wonen en ook voor haar man veel heeft betekend. We hebben afgelopen
zaterdag Peetje begraven. Zij is nu niet meer onder ons. Zij is ons voorgegaan naar de Here toe. De
verbondsbelofte van de Here, dat een ieder die gelooft behouden zal worden, is voor haar nu
werkelijkheid geworden.
Peter van der Horst
WIJK C
Het goede, Romeinen 12:9
“Wees het goede toegedaan”.
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?
Er is in de wereld heel veel kwaad. Laat je er niet door overweldigen. Zoek daarom steeds naar het
goede en wees dat goede toegedaan. Geef er aandacht aan. Ontdek de goedheid van mijn Vader in
de bijzondere en de gewone dingen van elke dag. Ervaar mijn goedheid door andere mensen heen.
Wees stil en bid: Heer Jezus, leer me om me te richten op het goede in het leven.

Meeleven.
Ons meeleven, gaat uit naar Ria Duijst- van Duinkerken, Groen van Prinsterersingel 38, vanwege het
overlijden van haar vader Jan van Duinkerken in de leeftijd van 87 jaar. Wij wensen haar en de
verdere familie toe dat ze in hun verdriet troost mogen vinden in het Evangelie en een schuilplaats
bij God om dit verlies te dragen en verwerken.

Zieken:
Atie Renkema, Eemmeerlaan 4, is even geleden geopereerd en toen is er bij haar een stukje huid
weggenomen dat kwaadaardig was. Zij heeft onlangs een gesprek gehad met de oncoloog en die was
positief. Het bloed bleek na onderzoek goed te zijn. Verder was het beenmerg schoon. Zij krijgt nu
gedurende het komende jaar immuun therapie en ze moet nog een bestraling ondergaan voor een
ander plekje op de huid. In elk geval lijkt het de goede kant op te gaan ook al is ze er nog niet. Wij
wensen haar sterkte en hopen en bidden dat de Here het haar geeft dat ze weer helemaal gezond
mag worden.
Bij Lammert Zwaan, Oude Bocht 40, is prostaatkanker geconstateerd. Bij verder onderzoek (MRI)
bleken er geen uitzaaiingen te zijn. Hij krijgt een kuur van 20 bestralingen, elke dag tot en met 19
februari as. Lammert voelt zich nog goed en kan tot heden zelfstandig naar het ziekenhuis. Wij
wensen hem sterkte en hopen en bidden dat de kuur aanslaat en hij weer beter mag worden. Zijn
vrouw Agnes wensen we sterkte om hem bij te staan.
Jubilea:
D.V. donderdag 11 februari a.s. is het echtpaar Henk en Marry Bos- Hartog , Flevolaan 12, 50 jaar
getrouwd. Ze zijn God dankbaar dat ze al die jaren in voor- en tegenspoed voor elkaar en hun gezin
bewaard en gespaard zijn gebleven. Wij feliciteren hen van harte gefeliciteerd met dit jubileum en
wensen hen Gods zegen voor de toekomst. Onze felicitaties zijn er uiteraard ook voor hun kinderen,
kleinkinderen en de verdere familie.

Verjaardagen wijken A, B en C:
06 februari

B 7, Grietje de Graaf- Vedder, Colijnstraat 55, 86 jaar
B 6, Jan Blokhuis, Talmastraat 81, 73 jaar
07 februari
A 7, Gerrit de Graaf, Peter Dorleijnplein 7, 75 jaar
08 februari
B 3, Willem van Dijk, Colijnstraat 2, 90 jaar
09 februari
A 7, Henk Koelewijn, Voor Anker 29, 87 jaar
11 februari
C 4, Hendrikje Heek, Op de Ree 36, 92 jaar
12 februari
B 4, Wijmpje Koelewijn- de Graaf, Op de Ree 161-323, 85 jaar

D.V., allemaal van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen gewenst voor het nieuwe
levensjaar. “Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw”.
Hartelijke groet en in Christus verbonden:
Peter van der Horst, Pieter Boonstra en Adri Kardol.

