
0  
  

EKKLESIABERICHTEN  

2016                         2017  

Westfriese Ekklesia  

  
  

   

Plaats van de vieringen  

De protestantse kerk te Wognum  
  
  
  
  
  
september 2016  



1  
  

De Westfriese Ekklesia  

  

De Westfriese Ekklesia is in 2000 opgericht, een initiatief van een aantal mensen uit verschillende 
kerkgenootschappen in West-Friesland. De Ekklesia wil vanuit een oecumenisch uitgangspunt 
een plek bieden aan mensen die   op zoek zijn naar inspirerende vormen van liturgie en 
bijbeluitleg.                                                                   

De Westfriese Ekklesia werkt nauw samen met de Amsterdamse Ekklesia. Elk jaar zijn er tien 
vieringen, vanaf september tot en met juni, op de eerste zondag van de maand. Het jaarthema, 
dat elk jaar met zorg wordt gekozen, wordt in dit seizoen,  (1 januari valt op zondag) in negen 
vieringen uitgediept.                                                                                        

De vieringen zijn geënt op de benadering van de Schrift en het liedrepertoire in de Amsterdamse 
Ekklesia vormgegeven door met name Huub Oosterhuis.                

Het Oude Testament wordt in zijn structuur en gezag serieus genomen. Het Nieuwe Testament, 
de boodschap van Jezus Christus, wordt uitgelegd in het brede kader van de verkondiging van  
Mozes en de Profeten.                                                        

De samenstellers van de vieringen stemmen schriftlezing, toespraak, gebeden en liederen 
zorgvuldig op elkaar af. De voorgangers, zij die de toespraak houden, komen uit West-Friesland 
en de Amsterdamse Ekklesia. De vaste liturg gaat voor in alle vieringen. Er is veel samenzang 
met het koor, dat een vaste dirigent en pianist/organist heeft.  

Gezien het aantal kerkgangers dat naar de maandelijkse vieringen komt, menen wij te mogen 
concluderen, dat deze vorm van liturgie tóch in een behoefte voorziet.  We hopen u hier dan ook 
weer regelmatig te ontmoeten. Voor wensen en of vragen over de vieringen kunt u altijd bij het 
bestuur terecht.       

                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Thema van Seizoen 2016-2017: Leven op aarde  

1.(4/9) Alex van Ligten : ‘Waartoe zijn wij op aarde?’                                                                        
Zo luidde de eerste vraag van de oude rooms- katholieke schoolcatechismus.                 Wat is 
daarop vandaag ons antwoord?  

  
2.(2/10) Geeske Hoving: ‘Mens en dier zult Gij bevrijden’                                                      
Wij  moesten heersen over de dieren: ze ‘beheren’ niet manipuleren of uitroeien. We moesten 
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de aarde behoeden, niet leegroven en uitputten. Hoe kunnen wij bijdragen aan een ommekeer 
in onze houding ten opzichte van flora en fauna?  

  
3.(6/11) Kees Kok: ‘Menswaardig leven’                                                                                                
Alle mensen willen een veilige plek om te wonen, zinvol werk doen en genoeg verdienen om 
redelijk van te leven, vrienden maken, plezier hebben. Maar is dat niet langzamerhand 
voorbehouden aan een minderheid, terwijl een meerderheid het met steeds minder moet 
doen?  

  
4.(4/12) Kees Swan: ‘Geloven in het leven’                                                                                           
Waarover gaan religie en geloof? Over iets buiten en boven ons, over wat er meer is tussen 
hemel en aarde? Over mysteries en wonderen? Of gaat het over ons, over ons leven op 
aarde?  Waar geloven wij in?  

  
5.(5/2) Peter Vermaat: ‘Messiaans leven’                                                                                
Voorbeelden van andere ‘Messiaanse’ mensen in de geschiedenis: monniken / de rol van de 
religieuze orden (Franciscus); maar ook het gevaar van messiaanse pretenties.  

  
6.(5/3) Juut Meijer: ‘Wie als een mens wil leven’                                                                            
Over Jezus van Nazareth als voorbeeldmens.                                                                            
Leven voor anderen, je leven geven en delen, ja ‘sterven voor elkander’. Dat is wat Jezus heeft 
gedaan. Is dat voor ons een optie? Hem achterna? Of is dat te hoog gegrepen?  

  
7.(2/4) Colet van der Ven: ‘Leven en dood’                                                                              
Kies het leven, niet de dood, dat is het refrein van het boek Deuteronomium. Moeten we onder 
alle omstandigheden, ook de verschrikkelijkste, blijven kiezen voor het leven? Of wordt kiezen 
voor de dood dan een optie?  

  
8.(7/5) Bettine Siertsema: ‘Over leven in tijden van oorlog’                                                                
Verhalen over: hoe het leven in tijden van oorlog intensiever wordt geleefd, en hoe moeilijk het 
leven daarna, in vredestijd, is van overlevenden en ex- militairen.      

  
9.(4/6) Alex van Heusden: ‘De Geest die levend maakt’                                                        
Over een nieuw begin gaat het verhaal van Pinksteren: een oproep tot onderlinge solidariteit,  
elkaar bevrijden.                                                                                                                                        

  
  
  
De Westfriese Ekklesia hoopt u regelmatig te ontmoeten bij de vieringen.    Om samen 
met liturg, predikant en koor, inspirerende, tot nadenken stemmend, goede vieringen te 
beleven. Als een houvast in ons ‘LEVEN OP AARDE”!  

  

Plaats en tijd  

Waar: Plaats van de vieringen: Protestante kerk, Raadhuisstraat 15, Wognum.                                           

Wanneer: Elke eerste zondag van de maand.  

Tijd: 11.00 uur tot  12.15 uur.                                                                                                                         
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 Na de vieringen is er gelegenheid om koffie/ thee te drinken en eventueel na te praten met de 
predikant, het bestuur en uiteraard met elkaar. In de hal kunt u de toespraak vinden die u, om 
thuis nog eens door te lezen, mee kunt nemen.  De tekst van de toespraak en de voorbeden staan 
ook op de website: www.westfrieseekklesia.nl  

Deurcollecten  

 Na de vieringen is er steeds een deurcollecte voor een goed doel. Over ‘het doel’ wordt u tijdens 
de viering geïnformeerd. Geprobeerd wordt naast de goede doelen in de oorlogsgebieden, 
ontwikkelingslanden en voor de vluchtelingen, ook te collecteren voor diverse goede doelen in de 
directe omgeving. Denk bv aan inloophuis Pisa, het hospice, beiden in Hoorn en de Westfriese 
voedselbank.  

De deurcollectes:    

September en oktober: voor het inloophuis Pisa in Hoorn.                                             

November en december: voor de stichting ’Leergeld’. Deze stichting helpt kansarme jongeren om 
ook te kunnen gaan studeren.   

                      Graag uw steun aan deze goede doelen.  

  

De voorgangers van dit seizoen.  

Een korte kennismaking  

Alex van Ligten: Geboren in Amsterdam, studeerde theologie in Utrecht. Werd in 1973 benoemd 
in enkele Fries plaatsen o.a. Koudum, tot predikant. In 1978 werd hij in Sneek benoemd. In zijn 
eigen Sneeker Leerhuis en daarbuiten is hij met taal en vertalen bezig. Hij is lid van de  redactie 
van het Bijbels- Theologisch tijdschrift.    Sinds 2001 is hij vaste predikant bij de Ekklesia in 
Amsterdam.  

Geeske Hoving: Vertrok na de middelbare school voor 8 maanden naar Ghana om daar 
vrijwilligerswerk te doen. Dat deed haar besluiten Culturele Antropologie te gaan studeren en 
daarna ook: Maatschappijleer. In 2005 studeerde ze af op ontwikkelingswerk en migratie 
vraagstukken. Ze raakte betrokken bij de Ekklesia en kwam in 2006  officieel in dienst van de 
stichting: Leerhuis & Liturgie. Haar taken zijn vooral gericht op de twintigers en dertigers.  

Kees Kok: Volgde het gymnasium aan het Klein Seminarie Hageveld. Daarna studeerde hij 
theologie aan de toenmalige Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Tijdens zijn 
studie kwam zijn muzikale kennis al tot uiting: hij was 2 jaar dirigent van een jongenskoor en 10 
jaar van het koor van de Lucaskerk in Osdorp. In 1980 studeerde hij af op: Liturgie tussen wal en 
schip. Direct daarna kwam hij in dienst bij de stichting Leerhuis & Liturgie. Hij heeft in de loop der 
jaren talloze lieddagen georganiseerd.  

Kees Swan: Na het gymnasium aan College Hageveld , behaalde hij zijn bevoegdheid voor het 
basisonderwijs te Bergen. Studeerde daarna theologie in Amsterdam en in Tilburg 
maatschappijwetenschappen. Is gedurende 43 jaar docent maatschappijleer en  
levensbeschouwing op diverse scholen in West-Friesland geweest, waarvan 35 jaar op het Tabor 
College in Hoorn. Sinds een paar jaar is hij voorzitter van de Westfriese Ekklesia.   

Peter Vermaat:Theoloog, dichter, verteller, theatermaker. Treedt op voor kinderen en 
volwassenen.  Hij vertelt of speelt theater over poëtische of biografische verhalen. Hij is 
gefascineerd door de grote vragen en de kleine verhalen van het menselijk bestaan. Op zijn 
manier geeft hij daar vorm aan in zijn theater, of bij Kerken of anderen die hem daarvoor 
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uitnodigen. Hij laat zich inspireren door de verhalen uit de grote spirituele tradities van Oost en 
West.   

 Juut Meijer: Ze studeerde theologie met predikantenopleiding en pastorale psychologie aan VU. 
Daarna: godsdienstonderwijs en vormingswerk aan de UVA. Ze is vanaf 1989  ( halftijds) als 
pastor verbonden aan de Dominicus gemeente. Ze werkte in het godsdienstonderwijs in 
Amsterdam en volwassen educatie o.a. in Driebergen. 12 jaar lang was ze predikant voor 
studenten en vluchtelingenstudenten uit Azië, Afrika en Latijns Amerika. Ze heeft met haar gezin 
tussen 1994 en 1996 in Zuid India gewoond waar zij geboeid raakte door deze volstrekt andere 
wereld vol tegenstellingen op velerlei gebied. Dat is van invloed geweest op haar denkpatroon en 
de kijk op onze maatschappij.            

 Colet van de Ven:  Zij studeerde orthopedagogiek en werkte enkele jaren o.a. in een 
jeugdgevangenis en in een opvanghuis voor drukverslaafden in Amsterdam. Ze werkte ook als 
vrijwilliger in India en Haïti met de zusters van Moeder Theresia. In 1985 maakte ze de omslag 
naar de journalistiek. Ze publiceerde in landelijke dag- en weekbladen. Presenteerde op de TV het 
programma ‘het vermoeden’ en vele radioprogramma’s. Sinds 2007 is zij gastspreker in de 
Nieuwe Liefde en daar waar zij gevraagd wordt.   

Bettine Siertsema: Ze studeerde Nederlands aan de VU in Amsterdam. Na haar afstuderen in 
1985, werkte ze voor de gemeenteraad van Amsterdam en de bestuursraad. van het VU.  In 1990 
werd ze studenten secretaris van ‘Leerhuis en Viering. Ze organiseerde maandelijks Leerhuizen 
waarin de nieuwe theologische inzichten aan de orde kwamen en waarbij ook op experimentele 
wijze aan de liturgie vorm werd gegeven. Bettine maakte deel uit  van de werkgroep: Nieuwe 
Nederlandse liederen. Sinds 1985 gaat ze regelmatig voor in diverse Ekklesia’s.  

Alex van Heusden: Studeerde in Nijmegen filosofie en theologie in Amsterdam.Van 1974- 1980 
behoorde hij tot de orde van de Jezuïeten. Hij heeft zich toegelegd op de Bijbelwetenschappen, 
Judaïca en de geschiedenis van het vroege christendom. Sinds 1997 werkt hij als studiesecretaris 
en vaste uitlegger mee aan het project: ‘De hele Bijbel gelezen en uitgelegd’.  In 2002 kwam hij als 
studie secretaris in dienst bij Leerhuis & Liturgie. 1n 2001 kwam hij bij de Nieuwe Liefde in dienst. 
Hij verzorgt de Leerhuizen en voordrachten in de Nieuwe Liefde maar ook op veel andere 
plaatsen, o.a. ook bij de Westfriese Ekklesia.   

Leerhuizen  

Het Leerhuis. Waarom?  

Het bestuur van de Westfriese Ekklesia organiseert de laatste jaren een viertal avonden per jaar 
waarin breder wordt ingegaan op de lezingen en toespraken van de vieringen. Als u luistert naar 
de toespraken denkt u vast wel eens: dat gaat mij even te snel, of wat wordt nu precies bedoeld? 
Daar zou ik wel eens over willen discussiëren. Of: daar ben ik het niet mee eens, of ik begrijp er te 
weinig van, wat moet ik ermee? Deze vragen zijn terecht maar de viering zelf is niet het kader om 
daaraan tijd en ruimte te geven. En ook daarna, tijdens de koffie, is een gesprek vaak te luchtig. 
Blijft staan dat een vorm van vraag en antwoord, woord en weerwoord van groot belang is voor 
het begrijpen en verstaan van de Bijbelse verhalen. Daarvoor is nu juist het leerhuis bestemd. In 
het leerhuis kunnen alle vragen aan bod komen: over de bredere context van de lezingen in de 
vieringen, over de manieren van lezen van Bijbelse verhalen, over alle  vragen die er over de 
lezingen en/of toespraken in u opkomen. Over de betekenis van deze verhalen voor ons doen en 
laten, over de gevolgen voor het maatschappelijk handelen.                                                                         
Alex van Heusden, Bijbelkenner bij uitstek, is op de leerhuisavonden de gespreksleider. U kunt de 
preken meenemen en aan de hand daarvan, vragen stellen, in discussie gaan met hem. Hij gaat  
op deze avonden in op al uw vragen. Daarnaast kunnen door hem in een breder verband worden  
geplaatst.                                                                                                         Dit seizoen zijn er vier  
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leerhuizen  gepland. Zij vinden plaats in de Protestante kerk van Wognum, in de koffiekamer. Ze 
duren van 20.00 uur tot 22.00 uur. De leerhuizen worden meestal goed bezocht en zijn heel 
leerzaam en interessant.                                                                       

De data van de Leerhuizen zijn:  

 2016  

Woensdag  12 oktober                                                                                                                    
Woensdag 23 november  

2017  

Woensdag  22   maart                                                                                                                       
Woensdag  26 april                                                                                                                                

De kosten: 5,00 Euro per keer. Inclusief  koffie!                                                                                              
Info en opgave: Kees Swan, tel. 0229-572933.   

  

  

Afscheid  

Aan het eind van het seizoen 2015/2016 moeten we afscheid nemen van 3 belangrijke mensen. 
De koster Vincent Geurtsen, Hester Smits en Gert Oerlemans. Van de eerste twee hebben we 
uitvoerig afscheid genomen in de viering van 1 mei. En Gert Oerlemans zullen we uitzwaaien in de 
viering van september.  
  
Vincent Geurtsen  
Vincent heeft samen met zijn vrouw Elly voor de Ekklesia jarenlang de faciliteiten verzorgd voor de 
vieringen en de leerhuisavonden. De liturgische ruimte werd steeds aangepast en klaargemaakt. 
Zij zorgden ook voor de koffie en thee bij vieringen, repetities en leerhuisavonden. Daarvoor 
hebben we onze dank uitgesproken in de viering van 1 mei.  
  
Hester Smits  
In dezelfde viering van 1 mei heeft Tim Zaal Hester toegesproken en hij heeft haar  in het 
perspectief geplaatst van de ontstaansgeschiedenis van onze Ekklesia. Zij behoorde samen met 
Tim tot de oprichters van onze Ekklesia. Daarnaast behoorde zij jarenlang tot onze vaste 
predikanten. Bij het officiële afscheid van Hester waren Tim en andere bestuursleden aanwezig 
om haar nogmaals te bedanken.  
  
  
  
Gert Oerlemans  
  
Gert is 5 jaar lang secretaris geweest van onze Ekklesiabestuur. Daarnaast was hij  de spil 
tussen koor en bestuur. Gert was een zeer actieve secretaris die op professionele wijze de 
vergaderingen tot in de puntjes voorbereidde.   
Verder was hij zeer rustig en in balans, zeker bij “crisismomenten “.waardoor er altijd oplossingen 
konden worden  gevonden  die tot tevredenheid stemden  bij alle partijen.   

Welkom  
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Als opvolger voor Gert als zal Jan Wolke zijn taken overnemen .Jan was al 2 jaar lid van ons  
bestuur, waar hij met name de PR regelde. Jan, succes !  

Kees Swan, voorzitter  

  

Nieuwe koorleden gezocht!!!  

Het koor heeft dringend behoefte aan versterking bij de   bassen en tenoren. Wie meldt zich aan 
bij het bestuur? U weet toch hoe gezond en ontspannen zingen is?  

Muzikale leiding:                                               Liturg:  

Dirigent; Alwies Cock,                                         Marga de Groen                                                                  
Pianist:   Dick Grasman  

Donaties/Giften U kunt uw bijdrage storten op rekening nr. NL 13 ABNA0574 9757 80, t.n.v.  
Stichting Westfriese Ekklesia, Koperslager 14 1625 AH Hoorn                              

Bestuur van de Westfriese Ekklesia                                                                                                            
Voorzitter:                     Kees Swan                                                                                                                 
Secretaris:                    Jan Wolke                                                                                                                  
Penningmeester:          Tim Zaal                                                                                                 

              

  

                                                                                                                                                      


