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Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen 

     _____________________________________________________________________________ 

 
Zondag 5 januari 2023      

 
Voorganger  : Jantina de Ruiter 

Voorlezer  : Mineke Brouwer 

Pianist   : Johan Gootjes 

Collectedoel  : Voedselbank West-Friesland 

Liederen  : Lied: 982  Lied: 216  Lied 103c: 1, 2  Lied: 162  Lied 62: 1, 4  Lied: 422 

Lezingen  : Lezing: Genesis 1: 1 – 5  Lezing: Lucas 15: 11 – 24  

 

Bij de dienst 
 

'Hij bewoog mijn ziel om Hem te zoeken, terwijl Hij mij zocht'. Dit is een zin uit een favoriet lied van Jerry en 

Donna. Het is Hymne 387 (Jean Sibelius en bewerkt door Seymour Swets). Een vrije vertaling van een deel van 

dit lied is als volgt: Ik zocht de Heer en na afloop wist ik dat ik niet degene was die vond, maar die gevonden 

werd. Dit lied licht een tipje van de sluier op over het thema van de dienst. Jerry en ik hebben samen nagedacht 

over de inhoud van de viering. De rode draad door de dienst is de vraag: Wat voor een soort God hebben wij 

eigenlijk? ds. Jantina de Ruiter 

 

 

Collectedoel diaconie 

 
Dit is de vierde week dat we voor de Voedselbank West-Friesland collecteren. 

De Voedselbank West-Friesland helpt waar het echt nodig is. Ze zamelen voedsel in dat 

anders verloren gaat en zorgen ervoor dat het bij mensen terecht  komt die het ’t hardst 

nodig hebben. 

Een flink aantal bedrijven levert voedsel aan de voedselbank. Het zijn kwalitatief goede 

producten die om verschillende redenen niet meer in aanmerking komen voor verkoop. 

Te veel ingekocht, annulering van een order, afgekeurde verpakking of lichte beschadiging. 

Kinderen van klanten van de voedselbank willen ook graag hun verjaardag vieren. 

De voedselbank zorgt ervoor dat deze kinderen cadeautjes krijgen en kunnen trakteren 

op school. 

De Voedselbank West-Friesland krijgt geen subsidies en daarom zijn giften en donaties 

essentieel voor de Voedselbank West-Friesland. Daarom collecteren we 6 weken lang 

voor de Voedselbank West-Friesland. 

Mocht u zondag niet naar de kerk komen dan kunt u altijd een gift overmaken op het 

volgende rekeningnummer:  NL88 RABO 0333 0073 28  t.n.v. diaconie gemeente Thomas 

 

Alvast hartelijk dank voor uw gift! 
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Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort verslag van onze bespreking op 26 januari 

Concert rondom het orgel: … (iets meer dan 40 bezoekers hebben op 29 januari genoten van een prachtig 

concert met orgel, fluit en altviool.) 

Film: altijd in Activiteitencentrum Woudrust in Oostwoud om 19.30 uur: 

• 10 februari: zie hierna 

• 21 april: een film uit het genre ‘oorlog & vrede’ 

• 8 september: een film uit het genre ‘feel-good’ 

Passievesper: op 2 april, aanvang 16.30 uur: met Nieuwe Westfriese Cantorij o.l.v. Tineke Broers, begeleidend 

pianospel van Johan Gootjes en verbindende teksten door ds. Chris Mataheru.  

Excursie: nog even geen echte plannen, ideeën genoeg.  

Gezamenlijke maaltijd: in het kader van het landelijke thema van PKN ‘Aan tafel’, hierover volgt nadere 

informatie.  

Kerst: één of andere muziek-met zang-activiteit, wordt nader uitgewerkt. 

 

’t Was goed weer als activiteitencommissie bij elkaar te zijn. De laatste bespreking was op 15 januari 2020. We 

gaan ervan uit dat we in alle rust de besproken activiteiten kunnen organiseren. Wij staan open voor ideeën van 

al of niet gemeenteleden. 

 

Filmavond op vrijdag 10 februari 

Wij organiseren dit jaar drie filmavonden. De eerste keer is er een Deense tragikomische film.* We lichten een 

tipje van de sluier op. De film is af en toe best melancholisch. Maar viert vooral het leven. Er zit veel symboliek in 

de film. Niet alleen de acteerprestaties, maar ook het camerawerk, het kleurgebruik en de belichting zijn sterk. 

En er zitten een paar beeldbepalende dansscènes in de film. 

 

De film begint om 19.30 uur. En is in Activiteitencentrum Woudrust, Woudrust 13 te Oostwoud. Toegang 

(inclusief een kopje koffie of thee): 2 euro. Drankje na de film voor eigen rekening. 

 

Van harte welkom bij deze filmavond en onze andere activiteien! 
 

Activiteitencommissie PG THOMAS (Ina Metselaar-Bak, Rita Vrieze en Carin Zwagerman) 

 

* Helaas kunnen we de naam hier niet noemen, omdat THOMASNieuws ook op de website komt. We vragen voor het vertonen van de film 

een eenvoudige licentie aan. En dan mag dat niet. U kunt de naam en meer informatie vinden in de laatste uitgave van Rondom THOMAS. 

Degenen die THOMASNieuws per e-mail ontvangen, krijgen over een paar dagen een doordeweekse uitgave over de filmavond. 
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Ingezonden gedicht 

 

      Vergeet de mooie dagen niet 
   

Als je moe bent, als je overhoop ligt met je omgeving, 

als je geen raad meer weet en je je diep ongelukkig voelt, 

denk dan even terug aan die mooie dagen,  

 dat je lachte en danste, 

dat je tegen iedereen vriendelijk was 

als een kind zonder zorgen! 

  

Vergeet de mooie dagen niet! 

Als de horizon, zover je kunt kijken, donker blijft 

zonder een teken van licht, 

als je hart vol verdriet is en misschien vol bitterheid, 

als schijnbaar alle hoop op nieuwe vreugde 

en geluk verdwenen is, 

zoek dan toch zorgvuldig in je herinnering, 

ik vraag `t je, de mooie dagen, 

De dagen dat alles goed was, geen wolkje aan de hemel, 

toen er iemand was, bij wie je je thuis voelde, 

toen je enthousiast kon zijn over die ander 

die je nu ontgoocheld heeft en misschien bedrogen. 

Vergeet de mooie dagen niet! 

Want als je ze vergeet komen ze niet meer terug! 

Neem jezelf opnieuw helemaal in handen. 

Vul je hoofd met blijde gedachten, 

je hart met vergevingsgezindheid, tederheid en liefde 

en je mond met een lach en alles wordt weer goed 

 

  Phil.Bosmans 

 

Onze Jarigen 

 
De jarigen van komende week. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want corona kan zo weer 

toeslaan. We merken het om ons heen. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! U 

weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of 

telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS). 

 

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:  
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Op boerenbezoek 
 

Frederike Meerstad regelde het voor ons en wat werd het een leuke 

boeiende dag. Eerst gingen we naar het grote tulpen bedrijf van Coburg. 

Wat werden we hartelijk ontvangen. Eerst aan de koffie en luisteren hoe het 

allemaal zo was ontwikkeld en gegroeid. Daarna het bezoek aan het bedrijf 

zelf. O wat hebben wij veel geleerd over tulpen en gezien in verschillende 

stadia van de groei en bloei van bol tot volwassen tulp. Oude soorten, 

nieuwe soorten gewoon prachtig het was zo boeiend. Het hele proces 

konden we door de hallen heen volgen. Alles geregeld door de grote 

computers en het laatste deel met hulp van tientallen mensenhanden. 

Werkelijk duizenden bossen gaan er wekelijks door vele mensenhanden en 

worden verspreid via computer en veiling over de gehele wereld. Aan het 

eind van het bezoek kregen we een mooie bos mee voor thuis aan de 

randen van het blad glanst een mooi wit randje heel bijzonder . 

Het volgend bezoek was aan de Fam. Schipper, Vader Piet en zoons Bart en 

Pim. We bekeken de stallen van twee van hen. Met hun eigen kijk op de 

bedrijfsvoering zijn ze al ver gekomen. Met melk en vleesvee zelfs 

waterbuffels, dat is voor onze begrippen toch wel heel bijzonder. 

Natuurlijk waren er kleine kalfjes sommige pasgeboren, dat is even 

genieten. Ik kan echt zeggen dat het heel leerzaam was voor ons 

allemaal. Ze hadden ook prachtige verhalen te vertellen over hun 

sportieve schaatsleven. Gewoon heel boeiend. Ook de jongens hebben 

zo hun eigen kijk op het tegenwoordige niet al te gemakkelijke 

boerenbestaan. Je moet aan heel veel regels en eisen voldoen 

tegenwoordig. Dat is niet eenvoudig en vraagt ook veel tijd en aandacht. 

Het gaat ze goed af en niet onbelangrijk, ze hebben er veel voor over 

om het goed te doen. Aan het eind van het bezoek gekomen werden we 

uitgenodigd voor een heerlijke maaltijd.  De boerin had een heerlijke 

soep gekookt en hebben we samen genoten van het eten en gezellige 

gesprekken. Heel hartelijk dank aan allen die deze dag mogelijk hebben 

gemaakt. Wat hebben we veel gezien en geleerd. 

 

      Namens Ida, Sip, Peter en Mineke. 
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Samen tafelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
HWK organiseert op 19 februari weer een open maaltijd voor  

              iedereen die  liever niet alleen wil eten.  
     

                 Henri Redan  
kookt weer een heerlijk driegangendiner en wij zorgen voor mooie muziek,  

een goed verhaal, een mooi glas wijn en de ambiance van het Foreestenhuis.  
 

Je bent vanaf 17.00 uur van harte welkom op het adres Grote Oost 43, in Hoorn  
 Je eigen bijdrage is minimaal €10, – 

Opgave voor 15 februari 
(op die dag besluiten we of de maaltijd doorgaat) 

 
               Je kunt je opgeven via hwk@hulpverleningwestfriesekerken.nl 

of 0229-271684.                     
 

 

 

AGENDA: 
 

Maandag 6 februari  GEEN REPETITIE v.d. CANTORIJ 

 

Vrijdag 10 februari  film in Woudrust, Oostwoud   19.30 uur  

 

Dinsdag 21 februari  vergadering diaconie     10.00 uur 

 

Woensdag 22 februari  Aswoensdag, sobere maaltijd    17.30 uur 

    aansluitend vesper    18.30 uur   

 

Woensdag 1 maart  vergadering Kerkenraad 

 

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende 

de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl 

mailto:hwk@hulpverleningwestfriesekerken.nl
mailto:ina-bak@hetnet.nl
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LIEF EN LEED 
 

Op zondag 29 januari waren de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet van 

PG THOMAS bestemd voor  
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Lieve mensen, 
 

Het is weer bijna sobere maaltijd tijd. 22 februari is de eerste sobere maaltijd en we zouden het heel fijn 

vinden als jullie de lijst bij de uitgang v d Ark, in willen vullen. 

Wanneer jullie willen komen, of soep willen maken, voor 1 van de woensdagen. 

Er kan in de Ark soep gekookt worden. Mineke en ik hebben de sleutel, dus even een 

belletje naar ons en dan maken we de deur open voor jullie. 

 

Groetjes namens de diaconie, Ida 

 

 

 

 Informatie volgende dienst op 12 februari: 
 

Voorganger : Siep Rienstra uit Barsingerhorn 

Voorlezer : Annie de Beurs 

Pianist  : Johan de Vries 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183  
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 


