
1 
 

Stichting Westfriese Ecclesia 
Koperslager 40 
1625 AK Hoorn 

NIEUWSBRIEF (september 2018) 
Introductie 
Op zondag 2 september starten we het nieuwe seizoen van de Westfriese Ekklesia, het negentiende 
seizoen. Door middel van deze nieuwsbrief wil het bestuur u op de hoogte brengen van nieuws 
betreffende onze Ekklesia. Indien nodig komt er een nieuwe nieuwsbrief uit.  
 
Thema van het Seizoen 18-19: “Inspiratie zoeken in de Westfriese Ekklesia” 
Sinds bijna 20 jaar bestaat er midden in West-Friesland een plek waar mensen inspiratie kunnen 
vinden voor hun levensbeschouwelijke vragen: De Westfriese Ekklesia. 
De Ekklesia zelf laat zich inspireren door de teksten en liederen van Huub Oosterhuis en de Ekklesia 
Amsterdam. 
In volledige vrijheid van denken, ervaren en zingen gaan wij niet ten onder aan de letter en het 
leergezag van de dogmatische kerk van deze tijd. Net als in het begin van het christendom zijn wij 
een vrije en autonome gemeente, gemeenschap, ekklesia. 
In het komende seizoen gaan we aan de slag met 10 vieringen in de Protestantse kerk van Wognum 
en twee thema-avonden in dezelfde kerk. En alles staat in het teken ‘Waardoor en door wie laten wij 
ons inspireren?’ 
In de vieringen komen de denkwerelden van verschillende personen uit de geschiedenis van het 
Christendom naar voren. Zoals Meister Eckhardt, een mysticus uit de middeleeuwen, maar ook het 
zogenaamde 5e evangelie van Thomas. We verdiepen ons ook in het gedachtegoed van Dorothee 
Sölle , een bekend Duits theologe en Martin Buber, een joodse geleerde. De belangrijkste vraag die 
wij aan deze inspirerende personen stellen: Hebben jullie denkbeelden iets te betekenen voor de 
vragen waar wij mee leven in deze moderne tijd 
 
Thema-avonden in de plaats van Leerhuisavonden 
We gaan wat anders proberen met de leerhuisavonden. Vanwege de geringere belangstelling voor de 
leerhuisavonden het afgelopen seizoen 17-18 heeft het bestuur besloten in plaats van de 
leerhuisavonden als proef twee thema-avonden te houden en wel op woensdagavond 10 oktober en 
op dinsdagavond 13 november a.s.  
De eerste avond zal worden verzorgd door de ons bekende Peter Vermaat met een avondvullend 
programma over Franciscus van Assisi onder de titel “Francesco, een verhaal over een 
middeleeuwer”.  
En de tweede avond zal worden ingevuld door onze pianist Dick Grasman, die Geanne van Soelen 
begeleidt bij het zingen van liederen van Huub Oosterhuis. Samen met Kees Kok, die deze avond zal 
inleiden, heeft hij een aantal liederen geselecteerd rond de 5 belangrijke thema’s uit het werk van 
Huub Oosterhuis. 
 
Bestellen Kaarten Thema-avonden 
 
Kaartverkoop optreden Peter Vermaat (10-10-18) 
Toegangskaart: € 10,00 per kaart 
Kaarten reserveren op naam via email of telefoon: 

 'maretty@hetnet.nl' of  tim.zaal@hotmail.com 
  en 06-10875975 (17.00-19.00 uur) 
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Kaarten kopen door het geldbedrag over te maken aan:  
Stichting Westfriese Ecclesia 
NL13ABNA0574975780 
o.v.v. uw naam en optreden Peter Vermaat (10-10-18) 

De gereserveerde en de betaalde kaarten liggen klaar bij de ingang. 
Let op: Er is geen PIN aanwezig bij de ingang. 
 
Kaartverkoop liederenavond Huub Oosterhuis (13-11-18) 
Zie hierboven 

 
Bestuurssamenstelling 
Sinds de laatste bestuursvergadering van 21 mei jl. hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: 
Tim Zaal is afgetreden als penningmeester aan het einde van het seizoen 17-18 en wordt nu gewoon 
bestuurslid. 
Marco van Aalst wordt in plaats van bestuurslid de nieuwe penningmeester met ingang van het 
nieuwe seizoen 18-19. 
Tiny Gitzels is afgetreden in verband met persoonlijke omstandigheden. 
Annemiek Schouten is in haar plaats ons nieuwe bestuurslid. 
Nieuwe penningmeester Marco van Aalst stelt zich voor 
Ik ben Marco van Aalst. Geboren in Hillegom en sinds 2012 woon ik samen met Nynke in Zwaag. We 
hebben een dochter Jitske van 6 jaar en een zoon Rinze van 4 jaar. De 3e is op komst en zal ergens in 
de komende weken op de wereld gezet gaan worden. Voordat ik kinderen had, was ik in mijn vrije 
tijd erg druk met voetbal. Ik was voetbaltrainer en coach naast mijn gewone werk als Controller op 
de financiële afdeling. In Hillegom was ik actief in de Protestantse gemeente. Daar zat ik in het 
College van Kerkrentmeesters. Een drukke periode, omdat in mijn periode de Gereformeerde en 
Hervormde kerk van Hillegom nauwer gingen samenwerken en ik deels verantwoordelijk ben 
geweest voor het samenvoegen van de 2 administraties. En nu ga ik de financiële kant van de WFE 
beheren. 

Ons nieuwe bestuurslid Annemiek Schouten-Appelman stelt zich voor 
Beste bezoekers van de Westfriese Ekklesia. Mij werd gevraagd mij even voor te stellen als een van 
de nieuwe bestuursleden van de Westfriese Ekklesia. Mijn naam is Annemiek Schouten-Appelman, 
woonplaats Schellinkhout. Van oorsprong kom ik uit Wognum. Inmiddels al 40 jaar getrouwd en 
moeder van twee dochters met aanhang en twee kleinkinderen. Sinds afgelopen maart 2018 ben ik 
toegetreden als algemeen bestuurslid. Al jarenlang kom ik tijdens de maandelijkse vieringen mijn 
inspiratie opdoen zoals velen van u. Voor mij is de Ecclesia een bron van inspiratie, en bij toeval is dat 
ons jaarthema dit jaar. 
Waar vinden we inspiratie? En dan vooral op het gebied van geloof, religie en spiritualiteit. Hoe 
blijven we betrokken op elkaar? Hoe brengen wij die boodschap heden ten dage aan de man/vrouw? 
Ik ga graag de komende jaren deze uitdaging aan met de rest van de bestuursleden om onze 
geloofsgemeenschap gezond en vooral levend te houden. Dit doe ik vanuit een achtergrond als 
financieel adviseur, psycholoog en geestelijk verzorger. Als vrijwilliger werk ik in de ouderen- en 
terminale zorg en ben ik redactielid van ons plaatselijke dorpsblad. Bestuurlijk heb ik, in 44 jaar, 
alweer van alles langs zien komen: van ontspannings- en sportverenigingen tot schoolbestuur aan 
toe, in even zovele functies. Op dit moment ben ik voorzitter van de vrouwenvereniging in 
Schellinkhout, bestuurslid van de plaatselijke zonnebloemvereniging en redactielid van ons 
dorpsblad.  
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Begroting en Resultaat 17-18 
Het seizoen 17-18 is afgesloten met een klein negatief saldo van € 20,65, wat het bestuur op zich tot 
tevredenheid stemt. Wat wel tot zorg stemt is de relatieve achteruitgang van de inkomsten, in het 
bijzonder de giften van onze donateurs/begunstigers en de kleine daling van de aantallen bezoekers, 
waardoor de opbrengsten van de collectes ook wat achterblijven. Wat betreft de uitgaven hebben 
we het afgelopen seizoen zo scherp mogelijk op de kosten gelet. Het bestuur zal nog actiever achter 
fondsenwerving aangaan. 
 
Koor 
Onze dirigent  
Zoals U weet is onze dirigent Alwies Kok in het vroege voorjaar getroffen door hartproblemen. 
Daardoor hebben we moeten improviseren met allerlei mensen ter vervanging. En dat is gelukt door 
bijzondere medewerking van Peter en Wilna. 
Op dit moment is Alwies druk bezig te revalideren en dat verloopt succesvol. Hij doet veel aan 
conditietraining, maar is ook iedere dag actief achter de piano. 
Vooralsnog gaat hij ervanuit dat hij op 10 september weer kan beginnen met de koorrepetitie. 
Tijdens de viering van 2 september wordt hij vervangen door Marco Walter uit Utrecht. 
We wensen Alwies beterschap en hopen dat hij in september weer kan meedoen. 
 


