ACTIVITEITEN OVERZICH

1 SEPTEMBER 2019 – 1 SEPTEMBE

Programma
1 september 2019 tot 1 september 2020
In dit boekje vindt u een overzicht van allerlei
activiteiten die in en rondom onze kerk worden
georganiseerd.
In het eerste gedeelte staan alle activiteiten die voor
gemeenteleden van onze eigen Westzaanse
(kerk)gemeente worden georganiseerd. Heel
vertrouwd, heel bekend. Nieuw is dat wij voor
sommige activiteiten vrijwilligers zoeken. Er zijn altijd
mensen nodig om hand- en spandiensten te
verrichten. Dus als u iets ziet waarvan u denkt ‘ja,
daar zou ik bij willen helpen’, geeft u dat dan aan?
Dat zou erg fijn zijn!
In het tweede gedeelte staan de activiteiten die wij
samen met de kerken van Zaanstreek Noord
organiseren. Door samenwerking is het mogelijk om
een mooi verdiepingsprogramma samen te stellen.
Immers, meer kerken betekent meer deelnemers!
Dit jaar is het regionale thema “Duurzaamheid’.
Een mooi boekje dat u kunt bewaren. Kijkt u ook
regelmatig op onze website www.pgwestzaan.nl.
Daar worden de activiteiten vaak wat uitgebreider
weergegeven. Ook vindt u er actuele zaken, foto’s en

Creatief met afval
Creatieve workshop over hoe je oude
gebruiksvoorwerpen een nieuw leven in kunt blazen. Je
zult versteld staan over de mogelijkheden. Wat kun je
doen met plastic flessen, lege kartonnen dozen, oude
panty’s, jeans, t-shirts, stropdassen en bananenschillen.
100 creatieve ideeën waar je zo mee aan de slag kunt.
We maken zelf een mooi gebruiksvoorwerp naar keuze
van oud materiaal.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact:

Woensdag 12 februari
19.30 – 22.00 uur
De Ontmoeting, Parklaan 1
Zaandijk
ds. Mirjam Sloots,
mirjamsloots@planet.nl

Bijbelstudiekring
Al twee jaar verdiepen wij ons in het Evangelie
Marcus. We doen dit aan de hand van het boek
“Doorns Evangelie- Marcus opnieuw”. Het is g
onder redactie van Alida Groeneveld, Stephan
en René van der Rijst (ISBN 978 90 435 7788 9)

Binnen de groep voerden we mooie gesprekke
kwamen tot verrassende conclusies. De reactie
discipelen op de handelingen van Jezus waren
herkenbaar. Alleen met dit verschil, wij kennen
van het verhaal en de discipelen niet!

Naar mate we verder lazen in het boek van Ma
zagen we ook dat Jezus veranderde. In het beg
Jezus zich voornamelijk tot het Joodse volk, ma
loop van de tijd maakt Jezus de andere volken
steeds vaker deelgenoot maakte van de blijde
boodschap. Blijde boodschap, dat is de beteken
Evangelie.

Ook dit seizoen lezen en praten we verder over
verhalen in Marcus. Wilt u instappen, dan ben
harte welkom op onderstaande avonden.
Het is wel aan te bevelen het boekje aan te sch
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
Nanda de Vries, telefoon 6217798

Data:

Locatie:
Tijd:
Kosten :

2019: 16 september, 14 oktober,
18 november.
2020: 13 januari, 10 februari,
9 maart, 11 mei.
Grote Kerk
20.00-22.00 uur
Aanschaf boekje (Dit is ook
tweedehands goed verkrijgbaar.)

SIG – samen in gesprek
‘Samen in gesprek’ (SIG), is een gespreksgroep
voor 30-ers 40-ers en 50-ers.

Zaanstreek aansluiten bij de wandelaars in Uitd
Datum:
Tijd:
Locatie:

6 mei
09.30 uur
kerk van Uitdam,
Uitdammer Dorpsstraat 43
Aanmelden: ds. Cornelis Visser,
predikant@pgwestzaan.nl,
06-49726636
o.a. voor de coördinatie van het

We komen maandelijks bijeen op zondagavond
en gaan samen in gesprek aan de hand van het boekje
‘Doornse Levenskunst: mooi, goed en waarachtig leven’.
Zestien dominees putten uit de christelijke traditie om
antwoord te vinden op de vraag hoe wij goed kunnen
leven met God, met onszelf en met de ander. Aan de hand
van dit boekje zoeken we naar hoe wij zelf het geloof in de
moderne tijd handen en voeten kunnen geven. De avonden
staan onder leiding van ds. Cornelis Visser.
De hoofdstukjes die we als voorbereiding thuis lezen zijn kort
en staan op zichzelf. Als je een keertje niet kunt komen is dat
daarom geen probleem.

Al eeuwenlang komen mensen samen in de kerk van
Telefoon 6281095, e-mail potkok@hotmail.com.
Uitdam om hun zoektocht naar zin te delen. Om de stilte
te zoeken. Om ruimte te maken voor gebed, een lied te Data:
2019: 27 oktober, 24 november
zingen, elkaar te ontmoeten rondom oude verhalen.
2020: 1 maart, 29 maart, 19 april, 17
Precies waar Amsterdam ophoudt, begint een andere
21 juni
wereld. Tussen de koeien en de grutto’s gaan we
Tijd:
19.30-21.00 uur
mijmerend door het landschap ongeacht het weer.
Locatie:
Grote Kerk
Tijdens de wandeling worden we stil, bezinnen we ons
op een vraag, en delen we onze inzichten. Inspiratie in Speerpunt groep 25 tot 40-jarigen
Uitdam.
Wij vinden het belangrijk om mensen met elkaar in
te brengen die iets met elkaar gemeen hebben. Al
jaren kiezen wij voor leeftijdscategorieën als
gemeenschappelijk kenmerk.
Dit jaar stellen wij de groep 25-40-jarigen centraal.
In een ongedwongen setting willen we elkaar ontm
datum nog onbekend- en met elkaar praten over v
• Wat houdt ‘de nieuwe generatie ‘bezig?
• Op welke manier kunnen we jullie het beste
betrekken bij de kerk?

Elke eerste woensdag van de maand, het hele jaar door,
komen we vanaf 9.30 uur samen in de kerk van Uitdam
(Uitdammer Dorpsstraat 43). We beginnen met koffie en De levensvragen zijn er nog steeds en God is dezelf
thee. Daarna vieren we om 10.00 uur een korte,
gebleven, maar de kerk krijgt zijn eigen vorm die pa
eenvoudige dienst geïnspireerd vanuit Iona. De
deze tijd en cultuur.
wandeling duurt ruim een uur. Als we terugkomen in de
kerk, delen we onze zelf meegebrachte lunch.
Een persoonlijke uitnodiging volgt.

De tieners van 12 t/m 18 jaar komen één keer per maand bij
elkaar op
zondagavond. De
avond zou je een
combinatie van soos
en catechese
kunnen noemen. De
ontmoeting met
elkaar is belangrijk,
maar ook het
inhoudelijk gesprek.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van modern materiaal (o.a.
via internet).
Begeleiding:
Annet Versteeg, Tel. 06-20704093,
E-mail: annet@daamschijf.nl
Gerda Rijken, Tel. 6224245,
E-mail: joost-gerda@kpnplanet.nl
Richard ten Cate, Tel. 6873606,
E-mail: richard-margriet@planet.nl
Data:

Tijd:
Locatie:

Meditatie
Meditatie bestond al in de eerste christengeme
zijn vele vormen van meditatie, waaronder chr
meditatie. Het doel is verdieping, op een ander
met geloof bezig zijn, het bereiken van innerlijk
Bezig zijn met vragen als: ‘Kan ik iets vernemen
wat heeft wat ik waarneem mij te vertellen?’

Elke eerste vrijdag van de maand van oktober t
er een meditatiebijeenkomst onder leiding van
Beitler en Maartje Hoogendoorn. Samen medit
soms tot een intense ervaring leiden.

Aanmelden van tevoren is prettig, maar niet
noodzakelijk. Opgeven kan bij de contactperso

2019: 8 september, 13 oktober, 10 november, Data:
8 december
2020: 12 januari, 9 februari, 15 maart, 19 april,
17 mei, 14 juni
Tijd:
19.00-21.00 uur
Locatie:
Jeugdzaal Grote Kerk
Contact:

‘Reunie’ Rock Solid
Na het succes van de vorig jaar wordt ook dit jaar weer een
gezellige avond georganiseerd voor ‘oud-rockers’
Er is nog niet veel over de avond bekend maar de voorlopige
datum is 27 maart 2020. Zet je de datum in je agenda?

2019: 4 oktober, 1 november, 6
2020: 3 januari, 7 februari, 6 ma
en 1 mei.
14.30 – 16.00 uur
De Stolp, Koog aan de Zaan
Maas Beitler, menmbeitler@zigg
Maartje Hoogendoorn,
maartjehoogendoorn@hetnet.n

ogen van vijf iconische dieren: de
majestueuze zeearend, de immer
ijverige bever, de haas cheeta van de
polder, de migrerende driedoornige
stekelbaarzen en de zeldzame vlinder,
het pimpernelblauwtje. Elk dier neemt
ons mee naar een ander facet van de
delta; van macro naar micro; van mysterieuze
onderwaterwerelden tot panoramische vergezichten.

Ieder jaar organiseren wij 3
bijeenkomsten in huiselijke kring. Er
wordt dan gesproken in een groep
van ongeveer 10 gemeenteleden
over een vooraf bepaald thema. Voor 2020 is het th
goed verhaal’. De Bijbel is een boek vol prachtige v
Echter, het wordt pas een goed verhaal als we het
vertalen naar ons eigen leven.
Data:

8 januari 20.00 uur
Het zal een bijzondere belevenis zijn om deze natuurfilm
14 januari 10.00 uur
na een vaartocht in molen ‘De Prinsenhof’ te zien met
21 januari 20.00 uur
uitzicht op de polder en met de geluiden van de polder Locatie:
Nog niet bekend. Informatie volgt la
als achtergrond.
Aanmelding: U wordt te zijner tijd in de gelegenhe
om u in te schrijven.
Let op: deze avond GEEN collecte bij de uitgang.
Zingen in Lambert Melisz
Entree:
€ 7,50
Elke eerste woensdagmiddag van de maand wordt
Leden van de molenvereniging betalen op Lambert Melisz een zangmiddag georganiseerd wa
vertoon van hun lidmaatschapskaart €5,--. christelijke liederen van vroeger en nu worden gez
Toegang:
te voet via het Relkepad of met de bootjesDeze zangmiddag is voor iedereen toegankelijk.
die vanaf 18.40 uur vanaf de Weelbrug
varen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen me
Datum:
29 juni 2020
C. Slegers, telefoon 6353506 of met Mevr. A. Korts
Tijd:
19.30 uur
telefoon 6179498.
Locatie:
Westzaan, molen “Het Prinsenhof” aan
het Relkepad
Data:
Iedere 1e woensdag van de maand
Tijd:
15.00-16.00 uur

Leonard Cohen Popdienst

‘Home’ is een prachtige documentaire van de F
fotograaf, journalist en ecoloog Yann Arthus-Be
film is bijna geheel opgebouwd uit luchtopnam
verschillende plaatsen over de hele wereld. He
prachtige maar ook verontrustende beelden de
diversiteit van het leven op aarde en hoe de m
het ecologisch evenwicht op onze planeet bedr

Arthus-Bertrand is oprichter van de Good Plane
Foundation die net als zijn werk tot doel heeft
bewust te maken van de schoonheid van de aa
evenzeer van de dreigende teloorgang. Bijzond
dat op ‘Home’ geen copyrights zitten. Het is om
meerdere redenen een film die je moet zien.
Dit jaar is het alweer de 10e (!) Popdienst bij kaarslicht in de
Datum:
Grote kerk van Westzaan.
Tijd:
Veel mensen zijn vervreemd van de kerkelijke muziek. In de Plaats:

1 mei 2020
20.00 uur
Nieuwe Kerk
Wormer

popdiensten staat muziek centraal die men kent van de radio
maar waarvan de teksten hen keer op keer verrassen
wanneer deze in kerkelijke context worden gebruikt.
Dit jaar laten we ons inspireren door de muziek van Leonard Holland-Natuur in de Delta
Van de makers van ‘de nieuwe wildernis’.
Cohen. Zijn lied ‘Halleluja’ werd bij de jongere generatie
Holland – Natuur in de Delta is een film, die in
bekend door de vertolking van Lisa in de talentenshow
‘the X-factor’. Het lied ‘Suzanne’ werd bij ons zo bekend doorwonderlijke scènes de schoonheid van de polde
de Nederlandse versie van Herman van Veen. Deze songs onze waterrijke gebieden vastleggen, met intie
zullen in de dienst uiteraard niet ontbreken. Maar er zijn nog oogverblindende, soms hartverwarmende port
van alles wat in ons uitstroomgebied leeft.
veel meer liederen van Cohen met religieuze diepgang.

Ook dit jaar organiseren wij weer enkele
(37 jaar). Martijn heeft een prachtige donkere, war
filmavonden met ‘films die ertoe doen’.
waarmee hij je van de sokken blaast. Hij begeleidt z
Mogen we u (ook) dit jaar begroeten?
gitaar. Het thema van de dienst is
De films zijn steeds op vrijdagavond.
‘De schoonheid van gebrokenheid’
Ter dekking van de onkosten is er een collecte na afloop,
tenzij anders vermeldt. Het richtbedrag daarvoor is €5,-- Datum:
zondag 17 november
Tijd:
17.00 uur (kerk open vanaf 16.00 uu
An Inconvenient Sequel: Truth to power
Locatie:
Grote Kerk
Een decennium nadat AN INCONVENIENT TRUTH
klimaatverandering in het hart van de populaire cultuur Sing In
heeft gebracht, komt een fascinerend en aanmoedigend Eén keer per maand worden er op maandagavond,
pianobegeleiding, nieuwe liederen uit het Liedboek
vervolg dat laat zien hoe dicht we tegen een echte
ingestudeerd. Daarnaast leren we (nog) onbekende
energie-revolutie staan.
die passen bij de tijd van het jaar. Regelmatig verle
onze medewerking aan de dienst op de eerste zond
maand.
Dirigent is Ben Slegers. Pianiste is Nelly Jongh.
Vice-president Al Gore strijdt onvermoeibaar verder
door wereldwijd een leger klimaatkampioenen op te
Data:
2019: 26 augustus, 23 september,
leiden en het internationaal klimaatbeleid te
28 oktober, 25 november
beïnvloeden. De camera's volgen hem achter de
2020: 20 januari, 24 februari, 23 maa
schermen - in zowel privé als publieke momenten 20 april, 25 mei, 29 juni
wanneer hij zijn inspirerende idee nastreeft, namelijk datTijd:
19.45 uur-20.45 uur
de gevaren van klimaatverandering kunnen worden
Plaats:
Grote Kerk
overwonnen met menselijke vindingrijkheid en passie.
Datum:
Tijd:
Locatie:

Vrijdag 11 oktober
19.30 uur
De Ontmoeting, Parklaan 1,

Jaarlijks vieren wij mét en vóór kinderen het
kinderkerstfeest. Het thema van ‘Bijbel Basics’ staat dan
centraal.
In de dienst spelen de kinderen van de kinderkerk een grote
rol. Hoe leuk is het als hierbij ook de ouders, grootouders,
vriendjes en vriendinnetjes aanwezig zijn!

Een lezing en gesprek over duurzaamheid op b
boerderij Watervliet, een (zorg)boerderij in pol
Engewormer met ‘passie voor mens en natuur’
(www.watervliet.nl).

Vanuit de boerderij wordt een mini natuurgebi
hectare beheerd. Er wordt 100% biologisch gew
Bij het kinderkerstfeest is iedereen welkom, jong en oud!
gecertificeerd door SKAL - en de producten kun
Na afloop staat er een kopje koffie/thee of chocolademelk gelabeld worden met het EKO en het maximale
klaar. De kinderen krijgen nog een leuk presentje mee naar Beterleven keurmerk.
huis.
Datum:
Tijd:
Locatie:

22 december
16.30 uur
Grote Kerk

De lezing zal ingaan op de bedrijfsvoering op W
en van daaruit een brug slaan naar duurzaamh
ieders eigen leven en leefomgeving.

Een prima gelegenheid om kennis te maken me
biologisch bedrijf en om met elkaar meer zich t
op duurzaamheid en de alledaagse mogelijkhed
een duurzamer leven. Lezing en gesprek: dhr. H
Boerma uit Wormerveer.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact:

zaterdag 16 mei
11.00-12.30 uur
Boerderij Watervliet,
Engewormer 28,
1531 MX Wormer
ds. Bart Vijfvinkel,

dit oer-Hollands cultuurgebied – een van de belangrijkste
Europese vogelgebieden – van de grutto’s, tureluurs en Eten moet je toch
andere weidevogels. Daarnaast zijn riet-, moeras- en
Elke eerste maandag of woensdag van de maand is
roofvogels duidelijk aanwezig.
mogelijkheid om met elkaar te eten. We gaan om z
We varen af om 14.00 uur. Vooraf kunnen degenen die aan tafel en zijn rond half acht klaar, zodat er nog
dat willen, samen lunchen. Graag opgave vooraf.
gelegenheid is om deze avond iets anders te gaan d
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:
Opgave en
informatie:

zondag 19 april
14.00-15.30 uur
(eventuele lunch 13.00 uur)
Poelboerderij, Veerdijk 106,
1531 MB Wormer
€ 10,00 euro zonder lunch
€ 22,50 met lunch
ds. Bart Vijfvinkel
bart.vijfvinkel@live.nl,
06 19685110

De mensen die koken, proberen een zo gevarieerd
maaltijd te serveren. Gezelligheid staat altijd vooro

Een 3-gangen maaltijd, inclusief een glaasje wijn, b
kost slechts € 5,-.
U kunt zich opgeven bij:
Gerda Steenbergen, telefoon 0612805499 of per
mail eten@pgwestzaan.nl
Data:

Tijd:
Locatie:

2019
Maandag: 2 september, 4 november
Woensdag: 2 oktober, 4 december
2020
Maandag: 6 januari, 2 maart, 8 juni
Woensdag: 5 februari, 1 april, 6 mei
18.00-19.30 uur
Grote Kerk

Iedereen is welkom! Eet u mee?

Deze ochtend is bedoeld als
ontmoetingsochtend voor mensen
van 65 jaar en ouder. Ook nietgemeenteleden zijn van harte
welkom. Dit keer is de ochtend
gepland in de ‘week van de eenzaamheid’.
Een schrikbarende hoeveelheid mensen geeft aan eenzaam
te zijn. Ook in Westzaan is dat maar liefst 38 procent.
Hoe komt dat? Kunnen we er iets aan doen?
Onder leiding van Ds. Cornelis Visser gaan we hierover in
gesprek.
Datum:
woensdag 2 oktober
Tijd:
10.00-12.00 uur
Locatie:
Grote Kerk
Kerstviering Lambert Melisz
Ook dit jaar is er weer een kerstviering in Lambert
Melisz voor de 70-plussers van Westzaan.
Deze wordt georganiseerd door de gezamenlijke
kerken van Westzaan.
Dit jaar werken kinderen van basisschool De Rank
mee.
Datum:
Tijd:

Dinsdag 17 december 2019
9.45 uur

perioden een handleiding voor bestaat. Wat is
van het ouder worden? Wat is je levenswijshei
je om met een snel veranderende samenleving
je levensverhaal, etc. Genoeg stof voor twee b
ochtenden.
Deze ochtenden zijn anders van
inhoud en opzet de bijeenkomsten in
het vorige seizoen. Ze kunnen dan ook
prima als vervolg daarop bezocht
worden
Data:
Tijd:
Locatie:
Contact:

11 februari Westzaan
3 maart Wormer
10.00-11.30 uur
Grote Kerk Westzaan en
Nieuwe Kerk Wormer
ds. Cornelis Visser,
predikant@pgwestzaan.nl
ds. Bart Vijfvinkel, bart.vijfvinkel

Varen vanaf de Poelboerderij
Een vaarexcursie onder leiding van gids Jan Boe
een prachtig stuk natuur.
Het 2000 hectare grote Wormer- en Jisperveld
uniek veenweidegebied (in zijn soort het groot
natuurgebied van Europa). De contrasten zijn e
Aan de horizon staan fabrieken en silo’s en in h
midden van het veld groeien in alle rust de zon

hoofdzonden als hoofddeugden liegt er niet om bij de Inloopochtenden in de zomervakantie (2020)
voorbeelden die we laten zien. Bronnen voor de
In de zomer zijn er 3 inloopo
schilderijen komen uit de Griekse en Romeinse
in de kerk.
mythologie, de Bijbel, de Catechismus, de fantasie en
Iedereen – kerkelijk en niet
waarneming van de schilder. Wat het meest duurzaam
is van harte welkom om bin
is, de hoofdzonde of de hoofdeugd, laten we aan uw
lopen.
eigen beoordelingsvermogen over…
De rustige zomermaanden z
In ieder geval is er deze middag veel te smullen en te
en voor sommigen ook stil.
overdenken.
mooie aanleiding om met elkaar een kopje koffie o
drinken, gezellig te kletsen of een spelletje te spele
Datum:
16 januari
Tijd:
14.30 uur
Data:
15 juli, 29 juli en 12 augustus
Locatie:
Nicolaaskerk Krommenie
Tijd:
10.00-12.00 uur
Begeleiding: ds. Neeltje Reijnders (theologische visie) Locatie:
Grote Kerk
Cor Treffers (kunsthistorische visie).
Verander-dag Stichting Present
In de 40 dagentijd doen we mee met de verander-d
De kunst van het ouder worden
Stichting Present. Met een aantal vrijwilligers helpe
Evenals als afgelopen seizoen bieden de predikanten
een sociale klus. Bijvoorbeeld hulp aan of een uitje
Cornelis Visser en Bart Vijfvinkel twee ochtenden aan mensen uit een verzorgingshuis.
over ‘de kunst van het ouder worden’. Waren onze
Een dankbare dag voor iedereen.
ouders met vijfenzestig jaar `oude mensen`, vandaag de
dag begint er juist dan voor veel mensen een nieuwe
Helpt u ook mee? De datum kunt u tegen die tijd vi
periode met veel tijd en mogelijkheden maar ook met het Kruispunt en in de Hoort zegt het Voort en op d
afnemende krachten, het vaker overlijden van
website.
leeftijdgenoten en met de beperkingen die ‘komen met
de jaren’.
U kunt zich aanmelden bij de diaconie:

Minnesma medeverantwoordelijk voor de histo
Dorcas actie.
klimaatzaak tegen de Nederlandse staat. De sta
In november, rondom Dankdag voor gewas en arbeid,
weinig doen om gevaarlijke klimaatverandering
organiseert Dorcas de landelijke voedselactie. Dat is dit jaar voorkomen. De rechter oordeelde in het voord
in de week van 3 tot en met 10 november.
Urgenda, en verplichtte de overheid de uitstoo
broeikasgassen met 25 procent terug te dringe
Binnen onze kerk wordt deze actie al jaren ondersteund doorEen revolutionaire uitspraak en een wereldwijd
de diaconie. Ook dit jaar houden wij - op zaterdag 9
november - in de 2 supermarkten van Westzaan een
Datum:
21 november
voedsel-inzamelingsactie voor Dorcas.
Tijd:
19.30 uur
Locatie:
Kerk Wormerveer
Wij zoeken vrijwilligers die op die dag 2 uurtjes van hun tijd Contactpersonen:
ds. Mirjam Sloots,
doneren om te helpen met het uitdelen van de
mirjamsloots@planet.nl
boodschappenlijstjes en het in ontvangst nemen van de
Wil Renaud
gekochte artikelen.
v.renaud@upcmail.nl
Vele handen maken licht werk…
Kleine moeite groot plezier…
Wie goed doet, goed ontmoet...
Alstublieft? Helpt u ook mee?
U kunt zich opgeven om te helpen bij de diaconie:
e-mail secretarisdr@pgwestzaan.nl
Orgelconcerten
Ons orgel dateert van 1866 en is gebouwd door Flaes &
Brünjes. Jaarlijks organiseert de orgelcommissie meerdere
concerten. Wij mogen ons verheugen op een behoorlijk

Duurzame waarden in de kunst
De 7 hoofdzonden en de 7 hoofddeugden
De hoofddeugden worden gezien als duurzame
Enkele voorbeelden: wijsheid, moed, eerlijkhei
zelfbeheersing. Voorbeelden van schilders zijn
Vermeer, Botticelli, Dou.

De hoofdzonden worden gezien als schijnwaard
bv aan ijdelheid, hebzucht, lust en jaloezie. Jero
was daar duidelijk in. Daarnaast o.m. Quinten M
Titiaan, Botticelli.

De organisten die op ons orgel een concert geven z
landelijk bekende organisten. In samenspraak met
organist wordt voor een concert een programma
samengesteld dat voor iedereen goed toegankelijk

Bezoek Kunstgalerie Staphorsius
In het kader van het jaarthema zullen we in het najaar
een bezoek brengen aan Kunstgalerie Staphorsius in
Westzaan.
Daar wordt de expositie ‘Natuurlijk natuur’ gehouden In het najaar van 2019 zijn de volgende concerten g
over kunstwerken van natuur en dieren en er komt een
kunstenaar spreken.
30 augustus Minne Veldman
Op een beeldscherm kunt u Minne a
De precieze datum is op dit moment nog niet bekend,
het werk zien
maar zal later in het jaar gepubliceerd worden via de
4 oktober
Jaap Zwart
gebruikelijke kanalen, o.a. op onze website.
8 november Wybe Kooiman
Verzoekprogramma.
Contact:
ds. Neeltje Reijnders,
Uw verzoeknummer opgeven via:
e-mail n.reijnders@xs4all.nl
orgelconcerten.westzaan@live.nl
18 december Sander van Marion
Is het tij nog te keren?
Kerstsamenzang en orgelconcert
Marjan Minnesma (Urgenda) deelt haar ervaring
Marjan Minnesma is directeur van de Stichting Urgenda Aanvang:
20.00 uur. Kerk open vanaf 19.15 uu
en al jarenlang vaste docent bij
een kopje koffie of thee.
de Transition Academy. Ze
Locatie:
Grote Kerk
studeerde bedrijfskunde,
Kosten:
De concerten zijn gratis toegankelijk
filosofie en rechten en werkte
zal er een collecte zijn voor het orge
achtereenvolgens bij Novem,
en om de kosten te dekken.
Greenpeace (campagne directeur), het Instituut voor
Milieuvraagstukken aan de VU en was directeur van
Voor 2020 zijn de concerten nog niet bekend. Deze
Drift, het Instituut voor Transities aan de Erasmus
te zijner tijd via de gebruikelijke kanalen aangekond
Universiteit.

Stuur dan een mail naar
orgelconcerten@pgwestzaan.nl

Tijd:
Locatie:
Contact:

20.00 uur
de Stolp, Koog-Zaandijk
Anneke Röhling, anneke@rhlng.

Gemeenschappelijke viering Zaanse PKN kerke
Op zondag 7 juni 2020, gewoontegetrouw de z
Pinksteren, vieren de Protestantse Kerken in de
Zaanstreek voor de derde keer hun gemeensch
kerkdienst. Het blijkt iedere keer weer een fees
zoveel mensen samen te zijn om God elkaar te
ontmoeten. De viering wordt ieder jaar door an
voorgangers en gemeenteleden voorbereid, m
doel is altijd een goed verzorgde, bijzondere en
feestelijke dienst.

Op vrijdag en zaterdag van het eerste weekend van
november staat de Grote Kerk weer in het teken van de
jaarlijkse bazar.
Ons monumentaal kerkgebouw wordt die dagen omgetoverd
tot een feestelijke plek waar voor iedereen wat te beleven Datum:
valt.
Tijd:
Locatie:
Op vrijdagavond vanaf 19.00 uur en zaterdag vanaf 11.00 uur
bent u van harte welkom voor een kop koffie met gebak in
het restaurant, dé ontmoetingsplek voor vele dorpsgenoten.
Onder het genot van een drankje kunnen de belevenissen
worden besproken; ook voor de inwendige mens wordt
gezorgd met diverse hapjes en broodjes.
Vindt uw waardevolle aankoop op de rommelmarkt, of een
spannend boek of de lang gezochte LP bij de boeken- en
platenstand. Uw geluk beproeven bij

7 juni 2020
10.00 uur
Oostzijderkerk

te maken?

te winnen die door de vele sponsors beschikbaar zi

Op 5 maart neemt ds. Carola Dahmen uit
Voor de kinderen zijn er ook diverse
Oostzaan u mee in de wereld van de
activiteiten.
ecotheologie. Zij zal een aantal theologen
Natuurlijk gaat u niet naar huis
en hun gedachtegoed uitlichten.
zonder een aankoop bij de
Europese theologen als Jürgen Moltmann
aansprekende plantenstal.
en Dorothee Sölle komen langs. Uit de
Engelstalige wereld horen we iets over Sallie McFague enOp de uitnodigings-flyer, die huis aan huis versprei
Elizabeth Johnson. En ook paus Franciscus laten we aan Westzaan, staan ook dit jaar weer twee consumpti
het woord komen.
afgedrukt voor een gratis kopje koffie/thee.

Al deze theologen zijn het met elkaar eens, dat ons
Kom langs! Gegarandeerd een paar gezellige uurtj
geloof ook iets met de natuur te maken heeft. Sterker
nog, dat we als christenen een roeping hebben om goed Datum:
vrijdagavond 1 november vanaf 19.0
met het milieu om te gaan. Welke redenen ze daarvoor
Zaterdag 2 november vanaf 11.00 uu
aanvoeren, wat de verhouding is tussen mens en natuur Locatie:
Grote Kerk
en welke rol God in het geheel speelt, daarin verschillen
ze echter wel. Ze openen ons de ogen voor nieuwe
Kerstmarkt
ideeën, inspireren ons en stellen ons kritische vragen. De 12e kerstmarkt in de Grote Kerk wordt ingevuld
Van harte welkom om mee de diepte van de
exposanten die, veelal zelfgemaakte, producten in
ecotheologie in te gaan!
kerstsfeer verkopen.
Bijzonder is dat de netto-opbrengst geheel wordt
Carola Dahmen is predikant in Oostzaan, onderzoeker en
geschonken aan een goed doel of een organisatie d
psycholoog. Ze is bezig met een proefschrift over feministische
sociale bijdrage levert dicht bij Westzaan.
ecotheologie en dialectische theologie aan de Protestantse
Theologische Universiteit in Amsterdam.

De kerstmarkt kenmerkt zich door gezelligheid in e
omgeving. Er is volop gelegenheid om elkaar te ont

versnaperingen.
Uw kerstinkopen doet u in muzikale sfeer. Gedurende de dag
worden er orgelrecitals gegeven. ’s Middags zingt het koor
“zingen aan de Zaan”. Kortom een dag die u niet mag
missen.
Ook dit jaar weer een pannenkoekendienst!
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij Peter
Huisman, telefoon 6280057e-mail:
kerstmarktPGWestzaan@gmail.com
Datum:
Tijd:
Locatie:

zaterdag 14 december 2019
van 10.00 tot 17.00 uur
Grote Kerk

SPIRITUEEL EN MEDITATIEF

Dit keer zal de kerk van Wormerveer naar pann
ruiken!
Jongeren uit Zaandijk en Wormerveer hebben e
bijzondere kerkdienst voorbereid. Wat er preci
gebeuren, dat is nog geheim. De dienst eindigt
geval met het eten van heel veel (of te veel)
pannenkoeken.

Iedereen is welkom in deze dienst. Dus… neem
en vriendinnetjes mee!

Wandelgangers
Datum:
1 maart 2020
Elk woensdagmorgen wordt er van 09.00-10.00 uur
Tijd:
10.00 uur
gewandeld. Vertrek vanaf de Grote Kerk. Bij terugkomst is er Locatie:
Protestantse Kerk Wormerveer
koffie. U bent van harte welkom elke week mee te lopen,
maar ook als u één keer of af en toe wilt meewandelen.
Lezing ecotheologie
Natuurlijk mag u ook alleen een kopje koffiekomen drinken. Wij weten allemaal dat er veel aan de hand is m
Data:
Tijd:
Locatie:

elke woensdagochtend
09.00-10.00 uur wandelen
10.00-10.30 uur koffiedrinken
Grote Kerk

milieu, met de natuur en de aarde. Klimaatvera
plastic in de oceaan, insecten-sterfte, fijnstof,
verminderde biodiversiteit, discussies rond de
industrie…Maar heeft dit ook iets met het gelo
maken? Is de Bijbel alleen een boek voor en ov

Zaanse Bijbelquiz
Voor velen is het een bekend
fenomeen: de jaarlijkse Bijbelquiz
van het NBG.
Dit jaar zal een kleurrijke
schakering aan kerken in de
Zaanstreek met hun teams aan de Zaanse Bijbelquiz
meedoen. Het zijn altijd heel gezellige avonden, waarbij
natuurlijk publiek van harte welkom is om aan te
moedigen of zelf mee te spelen.
Er zijn verder geen kosten aan deze avond verbonden.
Het Bijbelgenootschap heeft de quiz gemaakt en stelt
deze gratis beschikbaar.
Echter, een vrijwillige bijdrage voor het NBG en de
gemaakte onkosten wordt op prijs gesteld.
Na afloop is er tijd om gezellig na te praten bij een hapje
en een drankje.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Contact

31 oktober 2019
20.00 uur (half 8 kerk open; koffie/thee)
de Ontmoeting, Parklaan 1, Zaandijk
Ine Reijling, ina.reijling@upcmail.nl of
ds. Mirjam Sloots, mirjamsloots@planet.nl

Het is bijna iedere dag in het nieuws: onze omg
het milieu, duurzaamheid, klimaatverandering.
van mensen, planten en dieren worden bedreig
Een goede reden voor de Samenwerkende Prot
Kerken Zaanstreek om komend seizoen stil te s
het thema ‘duurzaamheid’.
Op verschillende manieren willen we dit thema
en hebben hiertoe een breed aanbod gecreëer
We hopen dat deze activiteiten aanzetten tot g
bezinning, bewustwording en misschien wel he
van andere keuzes.

Daarnaast vindt u in dit programma ook ons ‘re
aanbod: de Zaanse Bijbelquiz, de kunst van het
worden, een pannenkoekendienst, meditatie
bijeenkomsten, een wandeling en de jaarlijkse
PKN-viering in de Oostzijderkerk op de zondag
Pinksteren.

We hopen dat het programma uw interesse we
het vele mensen uit de Zaanstreek samenbreng
leerzame, prettige en mooie bijeenkomsten ge

Samenwerkende PKN kerken Zaanstreek Noord
Adressen en contactgegevens
Kogerkerkgemeente (PKN)
Kerkstraat 12-14, (hoek Raadhuislaan-Verzetstraat),
1541 HA Koog aan de Zaan
Contactpersoon is mw. Anneke Röhling
tel. 06 54716988, e-mail anneke@rhlng.net
De Ontmoeting (PKN)
Parklaan 1,
1544 AK Zaandijk
Contactpersoon: ds. Mirjam Sloots,
tel. 0631778282, e-mail mirjamsloots@planet.nl
PG Assendelft,
Dorpstraat 364,
1566 BR Assendelft
Contactpersoon: mw. Boon
tel. 075-6873101, e-mail nettieboon@kpnmail.nl
PG Westzaan,
Kerkbuurt 37 (ingang Torenstraat)
1551 AB Westzaan
Contactpersoon: ds. Cornelis Visser,
tel. 06-49726636, e-mail predikant@pgwestzaan.nl

PG Wormer
Nieuwe Kerk
Kerkstraat 8
1531 HL Wormer
Contactpersoon: ds. Bart Vijfvinkel
tel 06-19685110, e-mail bart.vijfvinkel@live.nl

PG Wormerveer, De Kosterij,
Noordeinde 20,
1521 PA Wormerveer
Contactpersoon: ds. Christiaan Ravensbergen,
tel. 06-38545779, e-mail predikant@pknwormerveer.
PG Krommenie
Nicolaaskerk
Kerkplein 1
1561 DA Krommenie
Contactpersoon: ds. Neeltje Reijnders
tel. 621 43 28, e-mail n.reijnders@xs4all.nl

