
ACTIVITEITEN RING ZAANSTREEK  
 
Hieronder vindt u het programma van Ring Zaanstreek (voorheen de samenwerkende PKN-
gemeenten… etc.) voor 2022-2023.  Het jaarthema is wederom – vanwege de blijvende urgentie - 
`duurzaamheid`, maar er zijn ook enkele programmaonderdelen die hier los van staan. 
 
Iedere activiteit beslaat in dit document één pagina. U kunt het zo overnemen. 
 
Enkele activiteiten zijn nog niet `rond`. Daarover krijgt u in de loop van het jaar nadere informatie 
(staat aangegeven in de tekst hieronder  `NADERE INFO VOLGT`) 
 
Onder het programma van Ring Zaanstreek worden nog enkele `losse` activiteiten van plaatselijke 
PKN-gemeenten genoemd. Deze maken geen deel uit van het aanbod van Ring-Zaanstreek. 
 

Agenda 
 
10 september   Zaanse Floriadedag 
21 september (1e repetitie) Jazzy liederen:  los project 2022 vaste afspraken met elkaar  
19 september (1e bijeenk) Hoe leef ik groen en gelovig. Franciscus inspireert 
5 oktober   De Kunst van het ouder worden 
16 oktober   Wandelen Riettoppad. Start: Grote Kerk Westzaan 
27 oktober   Duurzaam dichten/creatieve workshop 
6 november   Pannenkoekendienst 
18 november   Film: My Octopus Teacher 
17 februari   Theater: De poppenspeler van Warschau 
10 maart                Film: Beasts of the Southern Wild 
7 juni    Wandelen in Uitdam 
4 juni    Zaanse Spirit, dienst Oostzijderkerk 
23 juni    Film: De Vogelwachter 
 
Alle verdere info in de aankondigingen hieronder 
 
nadere info volgt over: 

- avond met Marjan Minnesma (datum nog onbekend) 
- film `My octopus teacher` (plaats nog onbekend)   

 

 
VIEREN 
 
Pannenkoekendienst 
 



 
 
Op 6 november 2022 is er pannenkoekendienst voor alle kinderen in de Zaanstreek. In De 
Ontmoeting in Zaandijk gaat het die zondag over pannenkoeken. Daar gaan we het natuurlijk over 
hebben, maar dat niet alleen. We gaan ze ook ruiken, zien, proeven, en… opgooien. Dit laatste doe je 
namelijk niet alleen in de keuken, maar ook op straat, bij een pannenkoekenrace.  In Engeland wordt 
ieder jaar een pannenkoekenrace gehouden. Dat zouden we in Nederland ook kunnen doen, om te 
beginnen in Zaandijk. Het wordt in ieder geval een groot feest, niet alleen voor de kinderen, maar 
voor alle mensen die van pannenkoeken houden. Het is ook een goede gelegenheid om kinderen en 
(groot)ouders uit naburige gemeenten te leren kennen.  
 
Plaats: De Ontmoeting, Zaandijk 
Datum: 6 november 2022  
Aanvang: 10.00 uur 
Meer informatie:  
ds. Mirjam Sloots, 06-31778282,  mirjamchristasloots@gmail.com 
en ds. Christiaan Ravensbergen, 06-38545779, predikant@pknwormerveer.nl 
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De `Zaanse Spirit` 
Gemeenschappelijke viering op de zondag na Pinksteren 
 

 
 
Voor de vierde keer vieren we – alle PKN-gemeenten in de Zaanstreek – de `Zaanse Spirit`. 
Het is inmiddels dus een traditie: een bijzondere eredienst in een volle Oostzijderkerk op de zondag 
na Pinksteren. 
Afgelopen keer zongen we voor het eerste het speciaal voor deze gelegenheid geschreven en 
gecomponeerde Zaanlands Kerklied dat we ook dit maal zeker weer zullen zingen. 
Twee voorgangers uit de Ring zullen de dienst voorbereiden. Een in de loop van het voorjaar samen 
te roepen projectkoor zal haar medewerking verlenen. Nadere informatie volgt, maar noteer het 
alvast in uw agenda. 

 
Plaats: Oostzijderkerk, Zuiddijk 1, Zaandam 
Datum: 4 juni 2023  
Aanvang: 10.00 uur 

 

  



EXCURSIE 
 
‘Zaanse’ Floriadedag o.l.v. predikanten Olde en Sloots en Zomeractie Floriade 
 

 
 
Ds. Burret Olde en Ds. Mirjam Sloots zorgen voor een speciaal programma en viering in en rondom 
de Tiny Church, de tuin en de kunstwerken over de Geest (zie: www.fruitfulcity.nl ). Het programma 
begint om 11.00 uur en duurt tot 14.00 uur. Aansluitend is er een keuzeprogramma, waarbij je zelf of 
in groepsverband de Floriade verder kunt bekijken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Mirjam Sloots 
via email:mirjamchristasloots@gmail.com of telefonisch: 06 31778282 Na aanmelding ontvangt u 
meer specifieke informatie.  
U kunt een ticket bestellen via floriade.nl Parkeren kan ook kosteloos bij het adres 
Maastrichtkwartier 137 te Almere. Vandaar moet u 800 meter lopen naar de ingang van de Floriade 
(Weerwater-ingang).  

 
Datum:  zaterdag 10 september 2022 
Aanvang:  11.00-13.00 uur 
Aanmelden: mirjamchristasloots@gmail.com  . 06 31778282 Na aanmelding ontvangt u meer 

specifieke informatie. 
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ZINGEN 
 
Jazzy liederen los project 2022 vaste afspraken met elkaar 

Jazz is een gevoel, een ritme, een 
zweving alsof je op een surfplank 
door de  
golven wordt bewogen. Het is 
uitdagend om deze muziekstijl met 
elkaar te  
beoefenen en ook neer te zetten in 
uitvoeringen voor anderen. Daarin 
kan wat  
gebeuren, je vormt de zee met al 
haar krachten, maar dan weer voor 
anderen.  
Eén van de nummers die we zullen 
instuderen is ‘Wade in the waters’ 
van Eva  
Cassidy. Zij heeft nummers 

opgenomen die met haar stem nog steeds ontroeren.  
Voor de kwaliteit van de muziek tekent de musicus Jos Martens. Hij is onze  
repetitor. Met de uitvoeringen staan we onder leiding van allerlei dirigenten.  
Het hele project staat onder leiding van Pieter van der Woel, voorganger en  
begeleider in een piepkleine ‘zolderkerk’, die steeds meer vooral voor  
muziekuitvoeringen geliefd is. 
 
Doorgeven wanneer u kun komen zingen 
 
□  21 september eerste koorrepetitie 20.15 
□  5 oktober tweede koorrepetitie 20.15 
□  9 oktober koormiddag in PKN Assendelft met generale repetitie 16.00 o.l.v. en met Jos 

Martens als pianist 
□  12 oktober derde koorrepetitie 20.15 
□  optreden 23ste oktober in PKN Wormerveer 10.00 o.l.v. Corry van Gorp 
□  2 november vierde koorrepetitie 20.15 
□  optreden 6 november in PKN Westzaan 10.00 
□  ‘Ja, ik kan dan en ik kom dan ook!’ 
 
Meld u aan met naam en telefoonnummer of email bij pjwoel@gmail.com  
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CREATIEF 
 
Duurzaam dichten/Creatieve workshop 
 

 
 
Marlou Avontuur is een Amsterdamse woordkunstenares die heel beeldend over de natuur kan 
dichten. Ze zal als voorbeeld uit haar eigen werk voordragen en aan de hand van eigen aansprekende 
beelden gaan de deelnemers aan de slag met een eigen gedicht. 
Op dezelfde avond kunt u er ook voor kiezen om o.l.v. ds. Mirjam Sloots een schilderij te maken over 
het thema duurzaamheid. 
 
Plaats: De Ontmoeting, Zaandijk 
Datum: donderdag 27 oktober 2022 
Aanvang: 19.30 uur  
Aanmelden via mirjamchristasloots@gmail.com, 06 31778282 
Kosten: € 5,- 
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THEATER 
 
Theatervoorstelling: ‘Poppenspeler van Warschau’,  
over moed en overlevingskunst 
 

 
 
Warschau 1939. De Duitsers vallen Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog begint. Mika 
Hernsteyn, een joodse tiener probeert te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van 
zijn opa, vol met verborgen zakken, vindt hij enkele handpoppen. Samen met zijn nichtje Elly brengt 
hij die tot leven. Met zijn poppenspel vrolijkt hij zieke kinderen op, verslagen buren en wanhopige 
familieleden. Iedereen in het getto heeft het over de magie van die poppenspeler die niet alleen 
afleiding, maar ook troost biedt. Tot de jongen op een dag staande wordt gehouden door een Duitse 
soldaat en gedwongen wordt tot een geheim leven. Dat levert zowel gevaren als kansen op. 
Wanneer het getto wordt ontruimd lijkt ontsnappen onmogelijk. Wie overleeft die hel op aarde? 
Welke keuzes kun je nog maken als het er echt op aankomt? De poppenspeler van Warschau is een 
ontroerend verhaal over levens die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend én vijand. 
Een vertelling over hoe de hoop levend blijft zelfs in tijden van oorlog en chaos.  
Deze muzikale vertelvoorstelling is gebaseerd op de gelijknamige roman ‘De poppenspeler van 
Warschau’ van de Engels-Duitse schrijfster Eva Weaver. Zij gebruikte ware feiten en werkelijke 
personages als basis voor haar roman. 
Vertelling & klarinet: Gottfrid van Eck, viool: Jiska ter Bals en accordeon: Juul Beerda.  
 
Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan 
Datum: 17 februari 2023 
Aanvang: 20.00 uur, duur ca. 70 minuten, na afloop hapje en drankje 
Entree: €7,50 
Reserveren: Fijn als u reserveert via ZaanstreekPKN@gmail.com . Betaal uw kaarten vervolgens via 
rekeningnummer NL82 INGB 0690 4638 47 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Koog-Zaandijk, Koog aan 
de Zaan o.v.v. ‘Poppenspeler van Warschau’, dan is uw bestelling definitief. 
 
Een kaartje kopen bij de kassa aan de deur is ook mogelijk mits er na de reserveringen vooraf nog 
kaartjes over zijn. 
  



DE KUNST VAN HET OUDER WORDEN 
 
De kunst van het ouder worden (en de kunst van het loslaten) 
 

 
 
Op 5 oktober 2022 is er weer een bijeenkomst rond `de kunst van het ouder worden` onder leiding 
van de predikanten Cornelis Visser en Bart Vijfvinkel. In vorige bijeenkomsten hebben zij zich onder 
meer laten inspireren door ontmoetingen in hun `vergrijzende` gemeenten, door hun eigen 
`vergrijzing` en door de boeken `Zin in ouderdom` (zin in dubbele betekenis) en `Eindelijk volwassen. 
De wijsheid van de tweede levenshelft`.  
De `kunst van het ouder worden` heeft vele facetten. Dit keer willen zij zich met u richten op 
`loslaten`. Dat loslaten begint al met het eerste zogenoemde seniorenmoment (het niet op een 
woord kunnen komen) en het niet meer halen van je eigen pr. Leuk of niet: bij het ouder worden 
moet je gaandeweg steeds meer loslaten. Alle reden om ons deze keer bezig te houden met `de 
kunst van het loslaten`. 
 
Plaats: Grote Kerk, Kerkbuurt 37, Westzaan 
Datum: Woensdag 5 oktober 2022 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur 
Opgave:  
ds. Cornelis Visser, predikant@pgwestzaan.nl , 06 49726636 
ds. Bart Vijfvinkel, predikant@pknwormer.nl , 06 19685110  
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LEZING 

 

‘Is het tij nog te keren?’ Avond met Marjan Minnesma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marjan Minnesma is directeur van de Stichting Urgenda en al jarenlang vaste docent bij de Transition 
Academy. Ze studeerde bedrijfskunde, filosofie en rechten en werkte achtereenvolgens bij Novem, 
Greenpeace (campagne directeur), het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de VU en was directeur 
van Drift, het Instituut voor Transities aan de Erasmus Universiteit. 
  
Met haar activistische organisatie Urgenda is Marjan Minnesma medeverantwoordelijk voor de 
historische klimaatzaak tegen de Nederlandse staat. De staat zou te weinig doen om gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen. De rechter oordeelde in het voordeel van Urgenda, en verplichtte 
de overheid de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug te dringen in 2020. Een 
revolutionaire uitspraak en een wereldwijd unicum. 
 
Datum:   Nader te bepalen  
Tijd:    20.00 uur  
Locatie:   Nader te bepalen NADERE INFO VOLGT 
Contactpersoon:  ds. Mirjam Sloots, mirjamchristasloots@gmail.com , 06 31778282 
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LEEFSTIJL 
 

Hoe leef ik groen en gelovig? Franciscus inspireert 
 

 
 
Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk? We laten ons 
in de cursus inspireren door Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn broeders ontwikkelde hij zijn 
leefstijl: kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en vredelievend leven en vooral leven vanuit de vreugde 
om je leven op deze mooie planeet dat je zomaar toevalt.  
 
We zullen ontdekken hoe je vanuit zijn thema’s stappen kunt zetten om duurzaam te leven. Wat 
motiveert je om te verduurzamen, welke keuzen maken meer en minder verschil en hoe kun je 
verduurzamen en een eerlijke verdeling verbinden? We maken kennis met de Duurzame 
OntwikkelingsDoelen en we krijgen vuistregels om je energiegebruik, eten, wonen, kleding en spullen 
te verduurzamen. We dromen tenslotte met een student sustainability van een mooie duurzame 
toekomst.  
 
Elke avond maken we kennis met een thema van Franciscus door in gesprek te gaan en/of een 
meditatieve oefening. Daarna gaan we met een duurzame oefening bij het thema aan de slag. We 
wisselen ideeën uit en je kunt elkaar helpen om een duurzame leefstijl te vinden die bij jou en je 
leefsituatie past. Een leefstijl die plezier geeft omdat je leeft uit je inspiratie of geloof. Een leefstijl die 
je verbindt met velen die werken aan een duurzame planeet. Van harte welkom om mee te doen, 
want samen verduurzamen is erg leuk!  
 
We werken met het nieuwe cursusboek van de auteur Corinne Groenendijk, VerduurSamen met 
Franciscus. Naar een groene en geïnspireerde leefstijl, dit verschijnt eind augustus. 
 
Plaats: Foyer in de Noorderkerk in Zaandam (beh. 20 febr. en 20 mrt) 
Data: 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december (2022)  16 januari, 20 februari, 20 
maart. (2023)  
Tijd: 20 uur 
Begeleiding en aanmelding: ds. Sjaak Visser, sjaakvisser.ds@gmail.com  
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WANDELEN 

Wandeling Riettoppad Westzaan 
 

 
 
Bij deze willen we graag een oude traditie in ere herstellen: een wandeling met mensen vanuit de 
kerken op de zondagmiddag. Graag nodigen we jullie uit voor een wandeling met gidsen op het 
Riettoppad in Westzaan op zondagmiddag 16 oktober om 14.00 uur. De wandeling heen en terug 
duurt ongeveer 1,5 uur. We staan stil bij een poldermolentje, waar water van de ene polder naar de 
andere polder wordt gepompt. Bij de kikker vertelt Martin Kruidenberg het een en ander over 
insecten, Dirk Jan Booij vooral over de vogels en Joke en Fred Eerenberg over de plantjes en de 
geschiedenis van het pad. Trek waterdicht schoeisel aan, het kan erg drassig zijn.  
Na afloop wordt u koffie/thee aangeboden.  
 
 
Startpunt wandeling (verzamelen): Grote Kerk, Kerkbuurt 37 (ingang Torenstraat), Westzaan 
Datum: zondag 16 oktober  
Aanvang: 14.00 uur 
Opgave: ds. Cornelis Visser, predikant@pgwestzaan.nl , 06-49726636 (uiterlijk 9 oktober) 
Kosten: geen 
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De woensdagwandeling in Uitdam 

 

 
 
Al eeuwenlang komen mensen samen in de kerk van Uitdam om hun zoektocht naar zin te delen. Om 

de stilte te zoeken. Om ruimte te maken voor gebed, een lied te zingen, elkaar te ontmoeten rondom 

oude verhalen. Precies waar Amsterdam ophoudt, begint een andere wereld. Tussen de koeien en de 

grutto’s gaan we mijmerend door het landschap ongeacht het weer. Tijdens de wandeling worden 

we stil, bezinnen we ons op een vraag, en delen we onze inzichten. Inspiratie in Uitdam. 

 

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 thee. Daarna vieren we om 

10.00 uur een korte, eenvoudige dienst geïnspireerd vanuit Iona. De wandeling duurt ruim een uur. 

Als we terugkomen in de kerk, delen we onze zelf meegebrachte lunch. 

 

Op woensdag 7 juni 2023 willen we met een groep uit de Zaanstreek aansluiten bij de wandelaars in 

Uitdam.  

 

Datum:   7 juni 2023 

Tijd:   9.30 uur  

Locatie:   kerk van Uitdam, Uitdammer Dorpsstraat 43 

Aanmelden:  ds. Cornelis Visser, predikant@pgwestzaan.nl , 06-49726636 

o.a. i.v.m. de coördinatie van het vervoer.  
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FILM 
 
Beasts of the Southern Wild 
 

 
 
Een film over een jong meisje en haar verbeeldingskracht. De zesjarige Hushpuppy maakt met haar 
vader Wink deel uit van een gemeenschap die leeft in het deltagebied van de Mississippi, in het 
zuiden van de Verenigde Staten. Wanneer hun nederzetting overspoeld wordt door de rivier, moet 
iedereen vertrekken. De alcoholistische vader van Hushpuppy wil van geen wijken weten, ook al 
brengt hij zijn jonge dochter daarmee in gevaar. Het meisje fantaseert ondertussen over 
reuzenbisons uit de oertijd. Zij is de grote held en het stralende middelpunt van dit aangrijpende en 
indringende verhaal, waarin het gaat over mensen die leven aan de rand van de maatschappij en bij 
wie het water naar de lippen stijgt. (Behn Zeitlin, Verenigde Staten, 2012, 93 minuten) 
 
Plaats: Kerk aan het Noordeinde, Wormerveer 
Datum: 10 maart 2023 
Aanvang: 19.30 uur 
Entree: minimaal €5,-  
Meer informatie: ds. Christiaan Ravensbergen (06-38545779; predikant@pknwormerveer.nl ) 
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FILM 
 
De Vogelwachter in Molen Het Prinsenhof in Westzaan 
 

 
 
De vogelwachter woont al bijna een halve eeuw moederziel alleen en zielsgelukkig op een afgelegen 
eiland. Op een dag krijgt hij bericht dat zijn post wordt opgeheven. Aan zijn gelukkige bestaan in en 
met de natuur komt abrupt een einde. De afgedankte vogelwachter weigert echter te gaan en trekt 
op geheel eigen wijze ten strijde. Een film met Freek de Jonge in de hoofdrol.  
 
Entree (let op):  € 7,50 (€ 5 als u lid bent van de Zaansche Molenvereniging). Deze avond GEEN 
collecte bij de uitgang. 
Plaats: Molen Het Prinsenhof, Relkepad, Westzaan 
Toegang: te voet via het Relkepad of met de bootjes die vanaf 18.45 uur vanaf de Weelbrug varen.  
Datum: 23 juni 2023 
Aanvang: 19.30 uur 



FILM 

My Octopus Teacher 

 

 

De documentaire ‘My Octopus Teacher’ is gemaakt door de Zuid-Afrikaanse filmmaker Craig Foster. 
Hij was zwaar overspannen en wilde nooit meer een camera aanraken. Als freediver zwemt hij elke 
dag zonder wetsuit en zuurstoffles in het Zuid-Afrikaanse kelpwoud vlakbij zijn woning. Een 
onderwaterbos met metershoge, deinende bomen. Grote algenvliezen zweven er tussendoor, op de 
bodem kleurrijke vissen, glinsterende schelpdieren en pyjamahaaien. Steeds langer kan hij 
ontspannen onder water blijven. Hij krijgt weer zin in filmen en besluit elke dag naar dezelfde plek te 
duiken om die op film te leren kennen. Op een dag ziet hij een raar creatuur van schelpen. In een flits 
schiet er een flinke octopus uit; het bleek haar zelfgefabriceerde harnas. Gebiologeerd hangt hij rond 
bij haar stenen hol. Arm voor arm kruipt ze naar buiten en er komt een dag dat ze met haar 
zuignapjes zijn vinger aanraakt. Als hij haar per ongeluk afschrikt en kwijtraakt, besluit hij onder 
water te gaan spoorzoeken. Een andere keer komt zij hem achterna, en kruipt tegen zijn borst. Thuis 
duikt hij de wetenschap in. Over haar intelligentie. Over de 2000 zuignapjes die ze onafhankelijk van 
elkaar kan gebruiken. 
‘My Octopus Teacher’ is meer dan een uitzonderlijke natuurfilm. Het is een film over de menselijke 
worsteling hoe je je onderdeel van iets kunt voelen. (overgenomen uit dagblad Trouw) 
 
Plaats: NADERE INFO VOLGT 
Datum: 18 november 2022 
Aanvang: 19.30 uur 
Entree: €5,- 
 

 
  



ACTIVITEITEN IN DE AFZONDERLIJKE PKN GEMEENTEN 
 
KOGERKERKGEMEENTE 
 

Kogerkerkconcerten 
Iedere eerste zaterdag van de maand, aanvang 16.00 uur, kerk open om 15.15 uur. Van klassiek tot 
jazz.  
Zaterdag 17 december: kerstconcert door Vocaal Ensemble Intermezzo o.l.v. Frank Hilberink met Bas 
Westerhof, orgel. Op het programma Engelse traditionals en kerstliederen uit de hele wereld in 
afwisseling met orgelmuziek. Voor de programmering zie: kogerkerk.nl/concerten. 
 

Zincafé: ‘De Illusie van Zelfredzaamheid’ 
Veel mensen kunnen niet goed meekomen in de huidige samenleving, onder andere omdat steeds 
meer digitaal met de overheid gecommuniceerd moet worden. Spreker Arre Zuurmond, 
regeringscommissaris informatiehuishouding en voormalig Ombudsman voor de metropoolregio 
Amsterdam, is uitgenodigd om zijn gedachten hierover te delen.  
 
Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan 
Datum: 28 oktober 2022 
Aanvang: 20.00 uur 
 

Leeskring: ‘Het Verstoorde Leven’ 
De dagboeken en brieven van Etty Hillesum hebben over de hele wereld weerklank gevonden. Sinds 
de publicatie van ‘Het Verstoorde Leven’ in 1981 is zij het symbool geworden voor geweldloze 
weerbaarheid tegen het barbarendom waarin zij, en iedereen, in de oorlogsjaren moest leven.  
Tussen maart 1941 en september 1943 schreef ze vrijwel onafgebroken aan haar dagboek, en 
leverde ze een constant gevecht om haar evenwicht te bewaren en niet te verzinken in haat tegen de 
nazi’s die op haar ondergang uit waren en op die van haar hele volk. Poëzie tegenover terreur, 
mystiek tegenover verwarring, liefde tegenover macht, schoonheid tegenover vervolging: je moet 
maar durven. Een leeskring voor wie voor het eerst of opnieuw wil kennismaken met haar werk via 
een selectie uit haar dagboek in drie bijeenkomsten onder leiding van ds. Rien Jansens en Bert Valk.  
 
Plaats: De Stolp, het bijgebouw van de Kogerkerk, Kerkstraat 12, Koog aan de Zaan 
Data: 28 september, 26 oktober en 30 november 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur  
eelezen? Opgeven via bertvalk1953@gmail.com 

 
Leeskring: ‘De symboliek van het Hebreeuwse Alfabet’ 
Er is een rabbijns verhaal, dat vertelt hoe de Hebreeuwse letter ‘bet’ bij God kwam. Hij zei: ‘Ik heb 
één wens: mag ik de eerste letter van de Bijbel zijn? Op de vraag van de Eeuwige waarom hij dat zo 
graag wilde, antwoordde de bet: ‘Omdat de ‘berachot’, de zegeningen, met mij beginnen. Laat de 
Bijbel beginnen met de zegen.’ De Eeuwige antwoordde: ‘Het is goed, je wens zal worden vervuld. Jij 
mag de eerste letter zijn: Beresjiet, in den beginne.’ Met dit verhaal begint ds. Klaas Goverts zijn 
uitleg over de letter ‘bet’. In zijn vierdelige werk ‘De symboliek van het Hebreeuwse Alfabet’ belicht 
hij elke letter van vier kanten: een letter heeft een lichaam, een ziel, krijgt adem en wordt 
opgenomen in een Bijbelverhaal. In de leeskring verdiepen we ons in de symboliek van enkele letters 
en de betekenis die Klaas Goverts er aan geeft. Onder leiding van ds. Hanna van Dorssen. 
 
 



Plaats: Het Atelier, Breestraat 103, Koog aan de Zaan 
Data: 6 oktober, 3 november, 1 december 
Tijd: 15.00 – 16.30 uur 
Meelezen? Opgeven via predikantkogerkerk@gmail.com 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE WORMER 
 
Bijbelkring 
 

 
 
Op de tweede dinsdag van de maand is er Bijbelkring in de consistorie van de Nieuwe Kerk te 
Wormer. De opzet is eenvoudig. Na een inleiding lezen we samen een bijbelgedeelte dat we 
vervolgens met elkaar bespreken: Wat spreekt je aan? Wat stoort je? Wat voor vragen roept de tekst 
op? 
 
We vergelijken verschillende vertalingen (de en vertaling is de andere niet) en proberen met elkaar 
op het spoor te komen wat de vreemde verhalen en teksten die samen de bijbel vormen ons nu te 
zeggen zouden kunnen hebben. 
 
Plaats: Nieuwe Kerk, Kerkstraat 8, Wormer 
Data: in de regel de 2e dinsdag van de maand van september t/m mei 
Tijd: 19.30 – 21.00 uur 
Opgave vooraf is verstandig zodat u zeker weet dat de bijbelkring op die datum doorgaat. U kunt zich 
opgeven bij predikant@pknwormer.nl (Bart Vijfvinkel) 
 
 
 

mailto:predikantkogerkerk@gmail.com
mailto:predikant@pknwormer.nl

