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Kerkdiensten  

Zondag 26 maart, 10.00, Wognum (zomertijd!) 

Met medewerking van de 4Cantorij o.l.v. Joost van der Kooij 

Pastor André Martens, Den Helder – Organist: Arjen de Boer 

Ouderling: Arienne Brinkman – Lector: Koos Taanman 
 

Dinsdag 28 maart, 19.00, Sweelinckhof 

Ina Broekhuizen-Slot – Pianist: Arjen de Boer 
 

Zondag 2 april, 10.00, Oostwoud 

Pastor Reijer Pasterkamp, Hemelum  

Deze dienst is ook te volgen op de website van Het Vierkant 
 

Witte donderdag 6 april, 19.00, Sijbekarspel 

Heilig Avondmaal 

Ds. Robert Blaauw, Heiloo – Organist: Harry Toebes  

Ouderling: Tryja Boven – Lector: Lammy Taanman 
 

Goede vrijdag 7 april, 19.00, Benningbroek 

Dienst verzorgd door Taakgroep Vieringen 

Ouderling: Bernice Zuidhof – Lector: Lammy Taanman  
 

Stille zaterdag 8 april, 10.30, Sweelinckhof 

Ina Broekhuizen-Slot en pastor Alvaro Rodriguez Luque 
Met medewerking van Sweelinckkoor o.l.v Marja Borst 
 

Stille zaterdag 8 april, 21.30, Wognum, Paaswake 

Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Jeroen Rijpkema 

Ouderling: Barbara Donker – Lector: Tryja Boven  
 

Zondag 9 april, 10.00, Wognum, Pasen 

Pastor Ton Heijboer, Hoorn – Organist: Harry Toebes 

Ouderling: Bernice Zuidhof – Lector: Koos Taanman 
 

Zondag 16 april, 10.00, Sijbekarspel 

Ds. Hanna Smit, Purmerend – Organist: Arjen de Boer 

Ouderling: Barbara Donker – Lector: Marjon Toebes 
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Zondag 23 april, 10.00, Wognum 

Ina Broekhuizen-Slot – Organist: Jeroen Rijpkema 
M.m.v. het koor De Mannen van Marja o.l.v. Marja Borst  

Ouderling: Tryja Boven – Lector: Barbara Donker 
 

Dinsdag 25 april, 19.00, Sweelinckhof 

Ina Broekhuizen-Slot – Pianist: Arjen de Boer 
 

Zondag 30 april, 10.00, Wognum 

Hugo Pijl – Organist: Harry Toebes 

Ouderling: Barbara Donker – Lector: Bernice Zuidhof 
 

Donderdag 4 mei, 19.00, Gemeentehuis 

Dodenherdenking in een oecumenische dienst, door de  

oecumenische werkgroep Wognum 
 

Zondag 7 mei, 10.00, Benningbroek 

Ds. Herrianne Allewijn, Landsmeer – Organist: Jeroen Rijpkema 

Ouderling/lector: Tryja Boven 

 

Vanuit de kerkenraad           Rens Opbroek 

In deze predikantloze periode wordt in de kerkenraad wat na-

drukkelijker gesproken over de kerkdiensten van de komende 

maanden. Het invullen van de roosters kost moeite. 
Er wordt veel gewerkt met invalvoorgangers, maar er zijn ook 

initiatieven vanuit de Taakgroepen, en dat is verheugend. Zo 

slagen we er met elkaar in de meeste diensten gewoon door te 

laten gaan. Maar ook doen we een beroep op gemeenteleden om 

met suggesties te komen, de muziekdienst van 21 mei bijvoor-

beeld moet nog worden ingevuld. Wie heeft er ideeën? Wie wil 

aan zo’n dienst meewerken? 
 

Mede omdat ds. Jantina de Ruiter tijdens het beroepingsproces 

onze consulent is zijn de contacten met de gemeente THOMAS 

geïntensiveerd. Op Hemelvaartsdag wordt in Oostwoud een spe-
ciale dienst gehouden waarbij Het Vierkant van harte welkom is. 

Ook is er een voorstel om dit jaar een zestal gezamenlijke dien-

sten te houden, om en om in Oostwoud enerzijds en in Wognum, 

Benningbroek of Sijbekarspel anderzijds. Dat wordt uitgewerkt. 
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De derde zondag van de maand staat bekend als Muziekdienst. 

In de kerkenraad is afgesproken dat we niet heel star vasthou-
den aan ‘Sijbekarspeldienst altijd Muziekdienst’, maar vanwege 

de beschikbaarheid van koren of solisten er wat flexibeler mee 

om zullen gaan. Dus ook op andere zondagen in de andere ker-

ken kunnen we iets speciaals organiseren, dat wordt nog verder 

bekeken. 
 

In de Sweelinckhofdiensten die op de laatste dinsdagavond van 

de maand worden gehouden loopt de belangstelling flink terug. 

Besloten is dit toch nog een tijd voort te zetten en de situatie 

dan opnieuw te bezien. Als we ermee zouden stoppen is het 

waarschijnlijk definitief en komt het niet meer terug. 
 

Onze drie kerkgebouwen, allen rijksmonumenten, moeten in 

goede staat worden gehouden, en dat gebeurt dus ook. Werk-

zaamheden aan gebouw en orgel kosten veel geld en worden 

daarom in de kerkenraad besproken. Gelukkig staan er een aan-
tal subsidies tegenover. 

De toekomst van de kerken staat ook op onze agenda. In het 

vorige Klankbord is al iets geschreven over Sijbekarspel en over 

Benningbroek. Er zijn initiatieven die nader worden uitgewerkt. 

Zodra er iets concreets te melden valt zal dat o.a. op een Ge-

meenteavond bekend worden gemaakt. 

Onlangs vond een gesprek plaats met de Stichting Mooi Noord-
Holland in het kader van Kerkenvisie, georganiseerd door de 

Gemeente Medemblik. Het betreft een inventarisatie van beeld-

bepalende gebouwen, erfgoed en monumenten met de bedoeling 

dit zo goed mogelijk in stand te houden. 

 

Beroepingswerk                  Rens Opbroek  

Vanuit het Beroepingsproces valt weinig voortgang te melden. 

De eerste ronde heeft helaas niet veel opgeleverd en daarom 

werd besloten nu een (dure) advertentie in dagblad Trouw te 
zetten. De ervaring leert dat daar doorgaans wel bruikbare reac-

ties op komen. Binnenkort zullen de kerkenraad en de Beroe-

pingscommissie samen bespreken hoe het proces tot dusver 

loopt en welke nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooid. 
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In memoriam Marloes Verzaal-Tijms 

Op 2 februari 2023 overleed in Hoorn Marloes Verzaal-Tijms op 

de leeftijd van 42 jaar. Zij was de echtgenote van Corné Verzaal. 
Het huwelijk van Corné en Marloes is door ds. Peter van Ankeren 

ingezegend in de kerk van Wognum, voorafgegaan door de doop 

van Marloes. Het waren indrukwekkend momenten. Na die dag 

kwamen ze samen naar de kerk maar de laatste tijd was dat niet 

meer mogelijk vanwege de slechte gezondheid van Marloes. Ze 

verbleef in Lindendael in Hoorn waar Corné haar trouw bezocht. 
Helaas kreeg haar ziekte haar steeds meer in de greep totdat ze 

het leven moest loslaten. 

De afscheidsplechtigheid vond onder grote belangstelling plaats 

op donderdag 9 februari in het crematorium in Heerhugowaard. 

Met onroerende woorden werd het leven van Marloes geschetst. 

Ze moest al op jonge leeftijd haar vader missen. Gelukkig leerde 

ze later Corné kennen. Samen verhuisden ze naar een nieuw ap-
partement in de Commandeur in Wognum.  

Boven de rouwkaart staan onder andere deze zinnen: rust nu 

maar uit, je hebt je strijd gestreden, je hebt het dapper gedaan, 

wie kan begrijpen hoe je hebt geleden, wie kan voelen wat je 

hebt doorstaan.  

We wensen Corné, zijn schoonfamilie en zijn ouders van harte 
kracht toe en Gods nabijheid. Mag Marloes rusten in vrede. 

 

Inspiratie     ds. Jantina de Ruiter 
 

Veertigdagentijd, bij Mattheüs 6:17-18a: Maar als jullie vas-

ten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat nie-

mand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het 

verborgene is. 
Dit jaar is de veertigdagentijd begonnen op 22 februari, As-

woensdag. Deze periode is een tijd van voorbereiding op Pasen.  

Het is goed om je voor te bereiden op belangrijke momenten in 

je leven. Zo leef je toe naar de gebeurtenis. Neem je de tijd om 

stil te staan bij wat belangrijk is. Vlieg je niet van de ene ge-

beurtenis naar de andere activiteit, waardoor alles door elkaar 
heen loopt. De focus ligt in deze veertig dagen op wat Christus 
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voor ons betekend heeft. Door zijn sterven en Opstanding, is ons 

leven in een nieuw licht komen te staan. 
Er zijn vele manieren om ons op iets voor te bereiden. We kun-

nen heel praktisch bezig gaan, of juist tijd nemen om na te den-

ken over de dingen. We kunnen ons bezinnen over hoe wij in het 

leven staan. Als we die twee combineren versterken ze elkaar.  

In de Protestantse traditie nam de aandacht voor het vasten in 

de eerste eeuwen na de Reformatie af. De focus lag toen op an-
dere ontwikkelingen. Tegenwoordig is er weer volop aandacht 

voor de waarde van het vasten. 

Met vasten maken wij onszelf vrij van dingen die afleiden. Vas-

ten is loslaten van gewoonten die ons opsluiten. We kunnen er 

voor kiezen om ons op het Paasfeest voor te bereiden door te 

matigen in het gebruik van bepaalde dingen. Bijvoorbeeld geen 

snoep, alcohol of IPad gebruiken. Als je geen snoeper bent, 
maar de hele dag wel op je telefoon of iPad wilt zitten, wat kies 

je dan? Het is misschien wel interessant om te vertellen ‘Ik 

snoep niet in deze periode’, maar het zal weinig doen in je leven.  

Welke weg we ook kiezen, we lezen in Mattheüs dat het niet 

gaat om te laten zien hoe goed je bezig bent. We hoeven niet op 

Instagram of Facebook te laten zien dat we heel goed ons best 
doen om te vasten. Het gaat om de inkeer. We mogen ons wel 

met ons hele hart laten zien aan God. We mogen daarbij ook on-

ze kwetsbaarheid tonen.  

Ik zei laatst tegen mijn dochter Annika: ‘Het is tijd om te gaan 

slapen.’ Zij verzette zich en voelde zich hierover tegelijkertijd 

schuldig. Zij zei toen: ‘Ik ben niet perfect hoor!’ Ik antwoordde: 

‘Dat vraag ik ook niet, ik vraag alleen of je nu wilt gaan slapen.’ 
Wij mensen zijn niet perfect, maar dat hoeft ook niet. Dat kan 

ook niet. We kunnen wel onszelf zijn.  

Een oprechte voorbereiding of vasten, dat kan leiden tot een be-

tere omgang met jezelf en je naaste. Een betere omgang met de 

wereld om je heen. Maar vooral ook een oprechte omgang met 

God. Geen uiterlijk vertoon, maar een vasten vanuit je hart. Een 
vasten dat je helpt met de focus op de dingen die er echt toe 

doen in ons leven.  

Een voorbereiding, die de geluiden van ons dagelijks leven wat 

naar de achtergrond doet verdwijnen en zorgt voor puurheid. 
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Dan kunnen we ons richten op waar we sporen van zingeving 

vinden. Als we vasten vanuit ons hart dan kunnen we ervaren 
dat deze tijd een mooie waardevolle tijd is. Een tijd waarin het 

licht van Pasen ons al helder tegemoet schijnt. 
  

Taakgroep Pastoraat         Ina Broekhuizen-Slot 

Op zondag 22 januari vond er een oecumenische dienst plaats in 

de Hiëronymuskerk in het kader van de Week van de Eenheid. 

Voorgangers waren pastor Anne-Marie van Straaten en Ina 

Broekhuizen. Het thema was: doe goed zoek recht. We ontvin-
gen positieve reacties over de inhoud van de viering en de zang 

van het Sylvidakoor.  

De Sweelinckhofdiensten worden gehouden op de laatste dins-

dag van de maand. Een kleine groep mensen komt luisteren en 

zingen, daarna drinken we koffie of thee en is er ruimte voor ge-

sprekken. De volgende dienst is op dinsdag 28 maart. 
 

Op woensdagochtend 15 maart komen de leden van de Bezoek-

groep bij elkaar in de kerk van Wognum. Het is goed om elkaar 

af en toe te zien en te spreken. 

Wilt u regelmatig bezoek ontvangen of eenmalig een praatje 

maken, neem dan contact op met een van de ouderlingen.  
 

De bloemen zijn de afgelopen zondagen gegaan naar: Hannelore 

Lamers, Lia Kuijper, Henk Hovenier, Cobi Louissen, Henk en 

Gerda de Vries, Ina en Wim Broekhuizen, met de hartelijke groe-

ten van de gemeente Het Vierkant. 
 

Taakgroep Vieringen 

De dienst op Goede Vrijdag in Benningbroek wordt voorbereid 

door de taakgroep. Het wordt een ingetogen dienst waarin we 

het lijdensverhaal vertellen vanuit de evangelist Johannes.  

We komen en gaan in stilte.  

Na Pasen gaan we ons bezighouden met de taken en verwach-

tingen van de taakgroep. Daarbij denken we ook aan het voor-
bereiden van diensten samen met u.  
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Binnen de gemeente leven ideeën en suggesties die we voor vie-

ringen kunnen inzetten. Die kunt u ons aanreiken. Misschien wilt 
u eens helpen voorbereiden, of u doet liever een keer actief mee 

aan de uitvoering van een dienst. Zoals een muziekdienst, de 

top-2000-dienst, een themadienst of juist een traditionele 

dienst. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën.  

Laat het ons maar weten, bij de koffie na een dienst of tijdens 

een ander moment. U kunt ook een bericht sturen naar  
ariennestoffers@gmail.com 
 

Met een hartelijke groet, 

Taakgroep Vieringen.  

 

Taakgroep Diaconaat     Ton Novotný 

Jaardoel 2023 

We zijn begonnen met het jaardoel. Na de toelichting door Ton 
Heijboer over wat het Straatpastoraat doet en betekent, hebben 

wij de eerste collecte mogen ontvangen. Dank u wel voor wat u 

gaf! Het was een overweldigende opbrengst en dat geeft ver-

trouwen voor het vervolg. 

Zo zal op 29 maart de eerste filmavond plaatsvinden en u kunt 

zich daar nog voor opgeven. Het is gezellig om met elkaar in de 

koffiezaal samen te zijn en het belooft weer een fijne avond te 
worden. 

Wilt u ook 26 april noteren u uw agenda? Op die datum name-

lijk zullen wij weer gaan wandelen. Dit keer zal de route echter 

niet in een van onze dorpen starten, maar in Hoorn en wel vanaf 

de parkeerplaats De Nieuwe Wal (gratis parkeren). Halverwege 

zijn we in de gelegenheid om iets te nuttigen en daarna lopen 
we dezelfde route weer terug. Al met al 4 km dus dat is geen 

marathon. Het gaat vooral om samen met elkaar te zijn en ge-

zond te bewegen. En uiteraard is de opbrengst weer voor het 

jaardoel. Nadere berichtgeving volgt nog. Tegen die tijd is de 

zomertijd allang ingegaan, dus het is dan langer licht. Als de 

weergoden dan ook nog meewerken is het helemaal mooi. Doet 
u mee? 

 

mailto:ariennestoffers@gmail.com
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K!ND        Ton Novotný 

Er is nu op elke tweede zondag van de maand in Wognum een 

lekker clubje kinderen aanwezig. We hebben zondag 12 maart 

(voor)gelezen uit een kinderbijbel en getekend of gekleurd. De 

kinderen vinden het leuk om te horen uit de Bijbel. Zondag heb-
ben we geluisterd naar de verhalen die voorafgaan aan Pasen. 

Die zijn best spannend en eigenlijk ook wel een beetje droevig. 

Maar in april als het Pasen is, is het feest! Omdat er dan een 

groot wonder is gebeurd. Daar zullen we ook weer over lezen en 

we gaan een knutselwerkje maken met elkaar. En weet u, de 

kinderen vinden het leuk om bij ons in de kerk te komen. Ze 
voelen zich thuis en dat is toch geweldig?  

In het verleden werd er als afsluiting tegen het begin van de 

zomer een dagje uit georganiseerd voor de kinderen. Dat moe-

ten we dit keer ook maar weer eens doen. Elk kind is bij ons 

welkom, want wij zijn een kerk voor oud én jong. Kerk bij ons is 

niet saai, maar juist erg leuk. Elke tweede zondag van de maand 
opnieuw. En als er meer kinderen komen? Nou, we denken er-

over om dan ook weer elke 4e zondag van de maand weer sa-

men te komen. Wil uw kind ook eens komen? Laat het ons we-

ten, want we hebben plek voor iedereen. Tot gauw! 

 

 

Taakgroep Financiën & Beheer       Jan Hania 

Toekomst kerken in Benningbroek en Sijbekarspel 

De projectgroep heeft een tussenrapportage naar de kerkenraad 

gestuurd. Er komt belangstelling voor de kerken en dat is zeer 
verheugend.  

Op de volgende Grote Kerkenraad gaan we dit rapport bespre-

ken en daarna wordt u als leden geïnformeerd. 

Wel kan ik u mededelen dat wij met de Woningstichting uit Me-

demblik bezig zijn met het ontwikkelen van een bouwplan op het 

gedeelte land tegenover de kerk in Benningbroek. Als er een 
plan ligt wordt u geïnformeerd. Ook de omwonenden worden dan 

verder op de hoogte gebracht alvorens wij het principeverzoek 
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bij de gemeente neerleggen. Houd er echter rekening mee dat 

het nog wel enkele jaren gaat duren voordat de woningbouw ge-
realiseerd wordt. 

 

Energiebesparing 

De afgelopen tijd is, vooral door Peter van der Molen, gekeken 

naar het goedkoper maken van onze energiekosten. Het over-

zicht van de energieleverancier gaf aan dat wij ca € 50,-- per 

dag extra kwijt waren als we een activiteit in de kerk van Wog-
num hadden. In de andere kerken bedroeg dat ongeveer € 30,--. 

Door Peter is daarom zeer kritisch gekeken naar onze leverancier 

en is er besloten naar een andere over te stappen. De meerkos-

ten zijn daardoor ca. 50 % lager. Daarnaast is ook gekeken naar 

andere kosten die wij maken met aansluittarieven. We gaan 

daarom met enkele andere leveranciers aan de slag. 
Verder gaan we in de kerken nog kijken naar de technische mo-

gelijkheden. Een aantal van de cv-ketels zijn al vrij oud. We 

gaan na of vervanging of aanpassing ook nog de nodige bespa-

ring oplevert. 

En nogmaals: heeft u een vergadering met een klein aantal per-

sonen, misschien kan dat thuis. 

 

Beeldje in Sijbekarspel 

Voor de renovatie was het noodzakelijk dat het beeldje op het 

veld voor de kerk in Sijbekarspel verwijderd moest worden. Na-

tuurlijk willen wij het weer terugplaatsen. 

Nu ligt er een voorstel om dat op zondagmiddag 7 mei te laten 

gebeuren. De activiteitengroep uit Sijbekarspel heeft het in haar 

planning opgenomen. Wij willen dat met de nodige publiciteit 
gepaard laten gaan.  

Uiteraard wordt u ook gevraagd daarbij aanwezig te zijn. Via on-

ze website en in de liturgie kunt u vernemen hoe laat de onthul-

ling plaats gaat vinden. 
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Gemeenteavond 

Wij willen u graag weer op de hoogte brengen van enkele zaken 

die er momenteel spelen in onze gemeente, zoals de samenwer-
king met andere kerken, de voortgang van de kerken in Ben-

ningbroek en Sijbekarspel, kerkdiensten, vacatures, etc. 

Daarom vragen wij u alvast woensdagavond 10 mei te reser-

veren. Ons plan is dan de gemeenteavond te houden. De offici-

ele uitnodiging krijgt u nog. 

 

Kerkbalans 2023            Peter van der Molen 

Het toegezegde bedrag is op dit moment circa  

€ 23.000, zo’n 1000,- meer dan vorig jaar, met het 

zelfde aantal reacties. Een mooi resultaat in deze 

steeds duurder wordende tijd. 

Aan de ‘verre’ adressen is gevraagd per mail of per post te rea-

geren, omdat het envelopje niet werd opgehaald. Dat is in de 
brief ook aangegeven. Voor de leden op die adressen geldt:  

reageer op de actie als u dat nog niet gedaan heeft. En wel met 

het terugsturen van het opgaveformulier of een bankoverschrij-

ving.  

Voor degenen die dat al gedaan hebben: hartelijk dank. En de-

genen die nog geen toezegging hebben gedaan vragen wij: doe 
mee en draag bij aan het werk van de kerk. Vooral met de oplo-

pende energiekosten en de tegenvallende opbrengsten van ver-

huur van de kerken het afgelopen jaar is uw bijdrage aan uw 

kerk hard nodig. 

De kerkrentmeesters. 

 

 

Geloof 

Geloof houdt geen zekerheid in  

het houdt moed in  

om met onzekerheid te leven 
 

Jonathan Sacks 
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€ollectes    Rens Opbroek en Peter van der Molen 
 

 Bedrag * Doel Kerk  

22 januari  
In overleg met Hi-

eronymuskerk 
 

29 januari €   88,45 Unicef €   68,35 

5 februari €   51,95 
Inloophuis Medem-

blik 
€   56,10 

12 februari € 146,50 
Straatpastoraat 
Hoorn, jaardoel 

€   65,50 

19 februari €    50,- 
Vrienden van 

Sweelinckhof 
€   28,25 

26 februari €    61,- 
Straatpastoraat 

Hoorn, jaardoel 
€   54,90 

5 maart €   38,70 
Avondmaal, eigen 

Diaconie 
€   24,- 

12 maart €   95,20 Voedselbank €   48,70 

19 maart  Dorcas  

26 maart  
Oekraïense kinderen 

in Nederland 
 

2 april  Kinderkledingbank  

9 april  Nw. Rooseveldthuis  

16 april  
St. Hulpverlening  
Westfriese kerken, 

schuldhulpmaatje 

 

23 april   
Vrienden van Leek-
erweide 

 

30 april  Rode Kruis  

7 mei  
Straatpastoraat 

Hoorn, jaardoel 
 

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn 

(in eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een 
bedrag op de rekening van de kerk: NL 09RABO 0371606020 
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onder vermelding van: Collectemunten voor Naam en Adres. 

De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.  
* De diaconie maakt minimaal € 50 over aan het wekelijkse 

doel, ook als de collecte opbrengst minder is. 

Vanuit de actie Kerkbalans heeft de diaconie een flink aantal 

jaarbijdragen mogen ontvangen. Alle gevers dank! 

Verder heeft de diaconie uit eigen middelen totaal € 300 over-

gemaakt aan Giro 555 en Kerk in Actie na de aardbeving in 
Turkije en Syrië. 

 

Veertigdagentijdkalender 

Vanaf zondag 26 februari ligt er voor iedereen een veertigdagen-

tijdkalender klaar in de kerk. Ook voor mensen in uw omgeving 

die wellicht belangstelling hebben voor zo’n kalender kunt u een 

exemplaar meenemen. De titel is Uit liefde voor jou met als on-

dertitel Ontvangen en delen. 
In de kalender staan Bijbelgedeelten rond het jaarthema Aan ta-

fel. Ook vindt u er korte overdenkingen, vragen, liederen en ge-

dichten. Daarnaast is er aandacht voor de samenleving en de 

kerken in Moldavië. 

Al met al een dagelijkse inspirerende handreiking voor de veer-

tigdagentijd. 
 

Hieronder het gedicht dat staat bij 8 en 9 april, geschreven door 

Werner Pieterse. 
 

Schenk mij het vertrouwen 

dat er een moment zal zijn 

zoals die ochtend: Pasen. 

Nieuw begin van leven 

aan dood en verdriet voorbij. 

 
Geef mij het geloof 

dat ik kracht zal vinden 

om me van het duister af te keren; 

moed om op te staan en te gaan 

het licht van de nieuwe dag 

tegemoet. 
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Klankbordje            Ina Broekhuizen-Slot 
 

Vijf Klankbord-vragen aan Rens Opbroek 

 
1. Hoe klinkt je naam? 

 

Mijn naam is Laurens Roelof 

Opbroek. Laurens is de naam 
van zowel mijn vader als mijn 

grootvader, naar hen ben ik 

vernoemd. Roelof heette mijn 

vaders jongste broer die om-

gekomen is in de Tweede We-

reldoorlog. Ik heb hem nooit 
gekend, mijn grootvader wel. 

In mijn ogen was hij al oud, 

hij liep moeilijk en was in het 

zwart gekleed. Ik was zijn 

oudste kleinzoon en de enige 

die naar hem genoemd was, 

dus ja, ik kreeg een voor-
keursbehandeling.  

Ik wilde de naam doorgeven 

aan mijn eigen kinderen 
maar mijn toenmalige echt-

genote was daar niet voor. 

Wel is het nu de tweede 

naam van mijn kleinzoon, zo blijft het in de familie. 

De genealogie van de familie Opbroek voert terug tot 1620. In 

vroeger tijd was de naam ‘Op het Broek’. Broek is een door wa-
ter omgeven stukje land. De eerste Jan op het Broek was wa-

termolenaar. En ik woon vierhonderd jaar later in Benningbroek 

in een boerderij omgeven door water! 

De affiniteit met de kerk is mij met de paplepel ingegoten: mijn 

vader was secretaris van de diaconie in Den Haag West, een 

gemeente met drie kerken en 2400 belijdende leden. Toen ik 

gevraagd werd als ambtsdrager in het Vierkant koos ik ook voor 
de diaconie. 

Rens Opbroek vindt het plezie-

rig om in de kerk te zijn. ‘Je 
kunt daar je gedachten neer-
leggen bij God.’ 
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2. Naar welke klank luister je graag? 
 

Ik hou van klassieke muziek uit de Romantische periode, zo tus-

sen 1780 en 1920. Thuis luisterden we vaak naar klassieke mu-

ziek. We kwamen eens in het bezit van een stereo-

radiomeubeltje en daar hoorde een aantal platen bij. Eén singel-
tje met L ‘invitation à la valse’, een compositie van Hector Ber-

lioz, sprak mij bijzonder aan, die heb ik ‘grijs’ gedraaid. Later 

bouwde ik een eigen radiootje. Toen ik die op een zondag aan-

zette, hoorde ik fantastische muziek: het Adagio uit het vijfde 

pianoconcert van Beethoven. Ook luister ik met groot plezier 

naar het lied ‘J’ai perdu mon Euridice’. 
In 2003 raakte ik een deel van mijn gehoor kwijt, ik werd plots-

hardhorend. Ondanks mijn hoorapparaat hoor ik de finesses van 

de muziek niet meer, wat ik erg jammer vind. 

 

3. Wat heb je graag op je bord? 
 

Toen ik klein was mocht ik kiezen wat we op mijn verjaardag 

gingen eten. Dat was: bloemkool, aardappelen en een sausijsje. 

Eigenlijk lust ik alles, alleen hou ik niet van vette randen aan het 

vlees. En kluiven vind ik helemaal niks, we deden er lang over 
om met mes en vork te eten, en dan gaan we weer helemaal te-

rug…  

We hebben twee Chinese schoondochters dus er staan ook re-

gelmatig Chinees-Indische gerechten op tafel. 

 

4. Als er een groot bord bij het kerkenhek zou staan, wat 

zou je er dan opschrijven? 
 

‘Hebt uw naasten lief als uzelf.’ Of een modernere versie daar-

van zoals ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een an-
der niet’. Liefde en respect vind ik heel belangrijk. Liefde komt in 

de Bijbel vaak voor. De maatschappij en de natuur moeten het 

hebben van liefde. Iedereen houdt van zichzelf, dat dien je ook 

over te hebben voor je naaste.  

Vind je iets daarvan terug in de kerk?  

Er is zeker een raakvlak met het diaconale, het dienen. Delen 
met degenen die hulpbehoevend zijn of in nood zitten. De kerk is 
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veel breder dan alleen de zondagse dienst, jammer dat dat door 

velen niet wordt gezien.  
 

5. Wie of wat is jouw klankbord? 
 

Natuurlijk mijn echtgenote Tonny. We delen alles met elkaar en 
dat voelt goed. In mijn jeugd vertelden we tijdens de avond-

maaltijd aan elkaar hoe ieders dag verlopen was en wat er goed 

of niet goed was gegaan. Die belangstelling en steun aan tafel 

heb ik altijd heel plezierig gevonden. 

Nu vind ik het heerlijk om in de kerk te zijn. Ik ervaar het echt 

als het huis van de Heer. De dienst is voor mij een rustmoment, 
een bezinningsmoment. Je kunt daar je gedachten neerleggen 

bij God. 

 

Kom-op-adem in de Herberg  

In de prachtige omgeving van 

Oosterbeek drie dagen samen 

optrekken om stil te staan bij 
je (dreigende) burn-out of bij 

het verlies van je geliefde. Dat 

kan bij Pastoraal Diaconaal 

Centrum de Herberg te Oos-

terbeek. In april vinden de volgende twee Kom-op-adem arran-

gementen plaats:  

Van 19-21 april  
In balans – voor mensen met burn-out klachten 

Van 24-26 april  

Leven met verlies – voor wie een dierbare moet missen door 

overlijden 

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen onder deskundi-

ge begeleiding. Er is een luisterend oor voor je verhaal. Het sa-
men in gesprek zijn geeft herkenning en erkenning. Bij een open 

Bijbel bespreek je onderwerpen die passen bij je situatie. Je 

hoeft een paar dagen niet te zorgen, er wordt voor je gezorgd. 

Je hebt een eigen kamer. Maaltijden en activiteiten zijn in 
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groepsverband. In je vrije tijd kan je ontspannen en genieten 

van de mooie omgeving van de Herberg.  
Er zijn nog (enkele) plaatsen vrij! Voor meer informatie ga naar 

www.pdcdeherberg.nl of mail naar  

komopadem@pdcdeherberg.nl  

Aanmelden kan tot en met 10 april.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Zou de letter Z staan voor zondag, 

dag van rust en bezinning? 

mailto:komopadem@pdcdeherberg.nl
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          Piet Rietveld

           

De derde collecte 

Vroeger, bij mijn ouders thuis, lag er iedere zon-

dagmorgen een aantal rijtjes van drie muntjes op 

de tafel klaar. Wij als kinderen kenden de volgorde 
van de collectes uit het hoofd: kerk, diaconie en zending. Dat 

laatste sprak wel tot de verbeelding, want af en toe kwam een 

zendeling in onze kerk iets vertellen over het moeilijke werk dat 

gedaan werd in verre landen.  

Tegenwoordig wordt er in onze kerk niet meer gecollecteerd voor 

de zending. Hebben we als kerk geen ‘missie’ meer, of geen 
drang meer om onze missie uit te dragen? Of gebeurt het wel, 

maar zonder ruchtbaarheid? En, zo vroeg ik me af, op welk mo-

ment is dat allemaal veranderd? Welke ontwikkelingen heb ik 

gemist? 

Wikipedia is altijd handig om het zoeken te beginnen. Op de pa-

gina ‘Christelijke zending’ staat een interessant historisch over-

zicht. Uit de cijfers blijkt dat er in 2000 nog 837 zendelingen 
vanuit Nederland waren uitgezonden. Opvallend is overigens dat 

er toen ook 286 zendelingen vanuit het buitenland in Nederland 

actief waren. Nederland als zendingsgebied dus… Met het geven 

van cijfers van recentere datum zijn de organisaties terughou-

dend, onder andere vanuit veiligheidsoverwegingen, zo staat 

vermeld. Want helaas, christenen zijn in enkele landen hun leven 
niet zeker. 

Wat zegt onze PKN? Op de website vond ik een lezenswaardig 

artikel van Geert Noort, directeur van de Nederlandse Zendings-

raad. Hij schrijft o.a. dat het begrip ‘zending’ onlosmakelijk ver-

bonden is met ons verleden als koloniale grootmacht. Er is veel 

veranderd. De Protestantse Kerk stuurt allang geen zendelingen 

met Bijbels meer naar overzeese gebieden. We noemen ze ook 
geen ‘zendingswerkers’ meer, maar ‘uitgezonden medewerkers’. 

En die werken nu binnen gelijkwaardige partnerrelaties.  

Het is me duidelijk: geen derde collecte meer en het vroegere 

begrip ‘zending’ is achterhaald. Maar wat blijft is de opdracht.  
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Effies Klesse         ©Ina Broekhuizen-Slot 

 
Leeg land 
 
’t Land is leeg 

de skeipe benne vort, 

hai kon gien meer 

kwam aldeur lucht te kort. 

 

Gien oônderstoid 

niet in de nacht ‘r uit, 

’t is stil in ‘t land 

hai mist ’t vertrouwd geluid. 

 

Dut was ’t lest 

van ’t werken op de plaas, 

dik zestig jaar 

was hai hier oigen baas. 

 
Hai leunt op ’t hek 

’t is al herindering 

an hoe ‘t was 

en ok hoe gauw ’t ging. 

 

De dag is leeg 

z’n loif dat doet ‘m zeer 

hai zucht en weet: 

de toid die neemt gien keer. 
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Kerk te Kijk        Piet Rietveld 
 

Cultureel erfgoed 

Dat onze kerken in Wognum, Benningbroek en Sijbekarspel 

rijksmonumenten zijn, wist u waarschijnlijk wel. Alle drie zijn ze 

opgenomen in het Rijksmonumentenregister, dat door iedereen 

geraadpleegd kan worden. Een beetje vreemd misschien, maar 

de torens van onze kerken staan ook alle drie als rijksmonumen-
ten te boek: kerk en toren hebben elk een eigen nummer gekre-

gen in het register. Toch is dit minder vreemd dan het lijkt, als 

we bedenken dat het eigendom ook kan verschillen. Zo kan een 

kerk eigendom zijn van een kerkelijke gemeente, terwijl de toren 

eigendom is van de burgerlijke gemeente. 

Maar cultureel erfgoed is niet beperkt tot gebouwen alleen. Waar 

we als kerk ook mee te maken hebben is het zogenaamde 
‘klinkend erfgoed’. Dat zijn kerkorgels, luidklokken en uurwer-

ken/torenklokken. 

Om met de orgels te beginnen: de drie orgels in onze kerken 

hebben de status van ‘monumentaal orgel’ en staan daarom op 

de lijst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het zijn 

orgels om zowel trots als zuinig op te zijn. Een belangrijk aan-
dachtspunt dus voor het college van kerkrentmeesters. Onder-

houd is belangrijk, maar wel kostbaar. Daarom is het goed dat 

er subsidieregelingen voor zijn. Daar staat tegenover dat onder-

houd, renovatie en veranderingen aan regels zijn gebonden. 

Binnen de PKN is er een commissie orgelzaken (COZ) die de 

kerkrentmeesters hierover adviseert.  

De landelijke lijst van kerkklokken is minder 
lang dan de lijst van monumentale kerken. In 

de Tweede Wereldoorlog zijn veel klokken 

naar Duitsland vervoerd en omgesmolten. 

Daarom zijn in de periode van de wederop-

bouw veel nieuwe klokken gegoten. Deze zijn vaak in serie ge-

maakt en hebben geen monumentale waarde. De klokken in on-
ze drie kerken zijn wel oud, authentiek, en behoren dus tot het 

cultureel erfgoed, net als de uurwerken. Dus als u de klok hoort 

luiden: een monumentaal geluid! 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/documenten/publicaties/2019/01/01/lijst-van-klokken-en-torenuurwerken
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/documenten/publicaties/2019/01/01/lijst-van-klokken-en-torenuurwerken
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Sedermaaltijd 

Tijdens de vastenperiode wordt er op woensdag 22 maart 
2023 een Sedermaaltijd gehouden in de RK Hieronymuskerk van 

Wognum, Kerkweg 1. We beginnen om 17.30 uur en zal tot on-

geveer 19.00 uur duren.  

Tijdens deze Sedermaaltijd wordt uitleg gegeven aan de ver-

schillende onderdelen van de maaltijd. Al de gerechten hebben 

een symbolische betekenis en vertellen het verhaal over de Uit-
tocht uit Egypte van het volk Israël. 

1. De Sederschotel, waarop onder andere een lamsboutje, ei, 

bittere kruiden, radijs en zoete koek ligt. 

2. Een kommetje met zout water. 

3. Drie matses. 

4. Vier bekers wijn. 

Na de Sedermaaltijd houden we een sobere maaltijd van soep 

met brood. Neemt u alstublieft uw eigen soepkom en lepel 

mee. 

Aan het eind van de maaltijd is er een open schaal collecte, de 
opbrengst is voor een goed doel: Stichting Uganda, werkvoort-

zetting van pater Cees Spil. 

Weet u welkom, maar meldt u van tevoren wel aan! 

Dit in verband met het klaarzetten van de tafels, stoelen en  

Sedermaaltijd.  

Dominee Sylvia Neuféglise: sylvia.neufeglise@kpnplanet.nl   
of pastoraal werker Anne-Marie van Straaten:  

anne-marievanstraaten@ziggo.nl   
 

Graag tot ziens 

 

  

mailto:sylvia.neufeglise@kpnplanet.nl
mailto:anne-marievanstraaten@ziggo.nl
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Zanggroep ALOM, St Bonifatiuskerk in Spanbroek 

Tijdens de Goede of Heilige Week op woens-

dag 5 april om 19.00 uur verzorgt Zanggroep 
‘Alom’ een bijzondere Passieviering in de St 

Bonifatiuskerk van Spanbroek. 

Zanggroep ‘Alom’ is een koor van twaalf man-

nen en vrouwen, woonachtig in onze regio. De 

zanggroep wordt begeleid door dirigente Marjo 

Bosch op de piano. 

De naamgeving ALOM is een afkorting van Alpha en Omega, van 

Alles Omvattend. Alom verzorgt eigentijdse bezinningsvieringen 

rondom het verhaal van God en mensen. De thema's zijn door 

Wilma van Ophem geschreven. 

Het thema van de viering in de Goede of Heilige Week: mens 

met een passie, beschrijft op indrukwekkende wijze de laatste 
levensdagen rond het lijden en sterven van Jezus Christus in ze-

ven passages d.m.v. stemmige gedachten, gedichten en medita-

tieve momenten. Deze worden afgewisseld door vierstemmige, 

eigentijdse liederen die 'binnen' mogen komen in ons hart. Her-

kenbaar, voor ieder van ons persoonlijk. 

Iedereen is van harte welkom, om op bezin(g)volle wijze stil te 

worden rond het kruis van een mens met een passie.  
Pastor Jan Verbruggen is de voorganger in de viering.  

 

Wishful Singing       Margo van Langen 

Gehoord en gezien in de Bonifatiuskerk Spanbroek op 24 februa-

ri 2023: 

‘Even stilstaan  

En op adem komen 

dat wenste ons het vijftal van Wishful Singing   

in het voorwoord van het boekje toe.’ 

Met het eerste lied ‘Miserere mei, Domine’, gezongen vanuit ver-

schillende hoeken in de kerk toonden de zangers al meteen hun 

vermogen perfect op elkaar afgestemd te zijn. Ze zongen als uit 
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één adem, en hielden dat het hele concert vol. Gelukkig niet on-

derbroken door applaus bleef de concentratie intact, bij de uit-
voerders zowel als bij ons, die ademloos luisterden. 

Het podium van de altaarruimte leende zich prima voor het vele 

moois dat werd geboden: vijfstemmige liederen (13de - 21ste 

eeuw), in diverse talen, prachtig gezongen vanuit de ontspan-

ning; eenvoudig, zonder opsmuk, met een minimum aan rekwi-

sieten en handelingen. De gezangen werden afgewisseld met 
poëzie van belangrijke dichters. 

Er werd niets teveel gezegd, niets teveel gedaan, en dat was in 

combinatie met het eenvoudige 

juist zo sterk, zo krachtig. Het da-

verende applaus sprak boekdelen. 

Ik vond het allemaal indrukwek-

kend. 
Dank aan de Bonifatiusparochie en 

de West-Friese Ecclesia die dit voor 

ons mogelijk maakte.  

 

Naschrift: We streven naar een volgende uitvoering op zondag-

middag 17 maart 2024 om 15.00 u 
 

 

 

Keerpunt 
 

Christenen vragen 

Naar een verhaal 

Over mijn leven, speciaal naar  

Het keerpunt. 

 

Dat was er al 

Eer ik er was:  

Pasen. 

 

Geert Bogaard  
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Seizoenen  
 

En toen het nieuwe licht kwam  

kwam het nieuwe licht in mij  

en toen het nieuwe groen kwam  

kwam het nieuwe groen in mij  

en toen de nieuwe zon kwam en lachte 

lachte de nieuwe zon in mij.  

 

Zo heeft het moeten zijn  

het donker, de pijn, het verdriet,  

de eenzaamheid, het lag achter mij  

toen het nieuwe licht kwam.  

Je kunt het niet oproepen  

of aansteken  

het komt wanneer het komt.  

Laat het zo  

laat het over je heen komen  

alles komt uit Zijn hand.  

 

Toon Hermans  

 

 

 

 
Overzicht verschijningsdata Klankbord 2022 - 2023 
 

No. 
Inleveren 

kopij 

Verspreiding  

vanaf 
Feestdagen 

6 30 april  8 mei Hemelvaart, Pinksteren 

7 25 juni 3 juli  

  



26 
 

 

 

Enkeling 
 

Wat kan een enkeling  

tegen zovelen?  

Een enkeling die durft te hopen  

tegen zoveel vertwijfeling?  

Een enkeling die afziet van macht  

tegen zoveel corruptie?  

Een enkeling die heel maakt  

tegen zoveel vernietiging?  

Een enkeling die redt-en-bevrijdt  

tegen zovele rechters?  

Een enkeling die leeft  

tegen zovele doden?  
 

Een enkeling is gekomen  

en heeft laten zien  

als een bliksem die flitste  

in een heel klein stukje geschiedenis  

wat een mens zou kunnen zijn. 
 

Een tekst bij een kruisbeeld  

in de Nikolai Kirche in Leipzig 

 

Agenda 
 

Maart 

22 17.30 uur, Sedermaaltijd, Hiëronymuskerk 

29 20.00 uur, Film ‘De kwajongen met de fiets’, jaardoel  
 

April 

5 19.00 uur, zanggroep ALOM, Spanbroek 

26 Wandelen, voor het jaardoel 
 

Mei 

7 Beeldje Sijbekarspel terugplaatsen 

10 Gemeenteavond  
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Wie wat waar  
Kerkenraad 

Predikant: vacature  

Voorzitter: Rens Opbroek [591502 - opbroekbadoux@ziggo.nl 
Scriba: Tiny Irgolitsch [06-46113233 - scriba@protgemwognumbsn.nl 
 

Beroepingscommissie 
Voorzitter: Joost van der Kooij 
 

Taakgroepen  

Pastoraat:  

Barbara Donker [571335,  

Tryja Boven [06-53218523, Arienne Brinkman [06-15828298 

Bernice Zuidhof [572331, Cobi Louissen [572642 
Pastorale taken: Ina Broekhuizen-Slot [572159 
 

Diaconaat: diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com  
Voorzitter: Ton Novotný [757822 / 06-25512477 

Secretaris: Lammy Taanman   

Penningmeester: Rens Opbroek [591502  

Anneke van Eck [571797, Thea Borger [572511, Elly Sprong [572738 
Roel Brinkman 
 

Financiën & Beheer:  
Voorzitter: Jan Hania [572467  

Secretaris: Hilly Kool [06-23201961  

Penningmeester, Ledenadministratie: leden@protgemwognumbsn.nl 

Peter van der Molen, Postbus 24, 1687ZG Wognum [573057 

Adviseur: Rogier Smit [578787 
Boekhouder: Herman Borger [572511 
 

Vieringen: Coördinatie: Lammy Taanman 
Arjen de Boer, Arienne Brinkman, Joost van der Kooij, Bernice Zuidhof 
 

PR & Communicatie 
Website: protgemwognumbsn.nl 

Webmaster: webmaster@protgemwognumbsn.nl 

Facebook: facebook.com/vierkantsamen - vierkantsamen@hotmail.nl 

Facebook beheer: Arienne Brinkman: ariennestoffers@gmail.com 
Klankbord: klankbord@protgemwognumbsn.nl 

Redactie Klankbord: Ina Broekhuizen, Hugo Pijl, Piet Rietveld  

[06-52492709 
 

Kerk-TV WognumBSN: Peter van der Molen [573057 

mailto:leden@protgemwognumbsn.nl
http://www.protgemwognumbsn.nl/
http://www.facebook.com/vierkant
mailto:vierkantsamen@hotmail.nl
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Vertrouwenspersonen 

Mirjam Schreuder  [06-14321390 - m.schreuder@quicknet.nl 
Rien Goedegebure [06-17375959 - mgoedegebure@ziggo.nl 
 

Kerken en kosters 

*Raadhuisstraat 15, 1687AH Wognum [574162  

Hannelore Lamers [06-10631859 

*Kerkelaan 10, 1654JP Benningbroek 
Cees en Annie Wijtman [591371 

*Westerstraat 42, 1655LB Sijbekarspel  

Sam Vlaar [590555 
 

Planning inzet ouderlingen van dienst/lectoren/streamteam 

Tryja Boven [06-53218523, tryjaboven@gmail.com en 

Jan Boven [06-83550545, janboven1950@gmail.com 
  

Vervoer naar de kerk Coördinatie: Hilly Kool [06-23201961 
 

K!ND, kindernevendienst  
 

Organisten  

Arjen de Boer [757178 - adeb74@hotmail.com  
Christine Janssen - christinejanssen13@gmail.com 

Jeroen Rijpkema [06 42140522 -  

johannes_strumpfler1777@hotmail.com 

Harry Toebes [06-22491738 - htoebes@stipte.nl 
 

Lectoren  

Barbara Donker, Tryja Boven, Koos Taanman, Lammy Taanman,  
Bernice Zuidhof, Marjon Toebes 
 

4Cantorij  

Leiding: Joost van der Kooij 

Coördinatie: Peter van der Molen [573057 
 

Bezoekgroep Coördinatie: Barbara Donker [571335  
 

Amnesty International Anneke van Eck [571797 
 

Stichting Opkikker 

Inzameling oude mobieltjes, cartridges en batterijen, Jari Wagenaar, 

Zeggeveen 9  
 

Bankrekening  

NL 09 RABO 0371 6060 20 en NL 86 RABO 0362 0509 10  
t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN  

NL 19 RBRB 0825 0203 87 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 

Wognum/BSN   

mailto:m.schreuder@quicknet.nl
mailto:mgoedegebure@ziggo.nl
mailto:ohannes_strumpfler1777@hotmail.com
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Wie Hij was …  

 

Toen Jezus wandelde op aarde, reisden de scharen met Hem mee. 

Ze kwamen luisteren naar zijn woorden,  

wanneer Hij leerde bij de zee 

Wie Hij was werd niet begrepen. Zelfs niet toen Hij de broden brak. 

Maar niemand had ooit zo gesproken,  

zoals Hij sprak. 

 

   En de blinden werden ziende,  

   de lammen dansten bij de poort. 

   Zwakken en zieken bracht men bij Hem.  

   En Hij genas hen met Zijn woord.  

   Wie Hij was werd niet begrepen.  

   Toch was Hij meer dan een profeet. 

   Want niemand deed nog nooit die dingen,  

   die Hij deed. 

 

En toen de tijd kwam om te lijden, gingen Zijn liefste vrienden heen. 

En in het allerdiepste duister liet zelfs de Vader Hem alleen. 

Wie Hij was werd niet begrepen. 't Was of Hij alles nu bedierf. 

En toch was niemand ooit gestorven, 

zoals hij stierf. 

 

Van toen af ging het leven verder. De mooie droom leek nu voorbij. 

Toch was het moeilijk te vergeten, de wijze woorden die Hij zei. 

Wie Hij was werd pas begrepen, toen 

men Zijn graf gevonden heeft. 

Want Jezus was verrezen.  

En Hij leeft … Hij leeft! 

 
              Rikkert Zuiderveld 


