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In dit nummer: 
 

 Dodenherdenking 4 mei 

 Zondagmiddagconcert 7 mei 

 Hemelvaartsdag 25 mei 
 
 



 

kerkdiensten 

 
Donderdag 4 mei 
Protestantse Kerk  19.00 uur  pastor F. Litjens en ds. G. van de  
       Meeberg 
       Oecumenische bijeenkomst  
       voorafgaand aan Dodenherdenking 
 
Zondag 7 mei 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
 
Maandag 8 mei 
Eigen Haard   18.45 uur  pastor F. Litjens 
 
Zondag 14 mei 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. L.J. Rasser uit Amsterdam 
 
Zondag 21 mei 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
 
Maandag 22 mei 
Eigen Haard   18.45 uur  pastor P. van Zaalen 
 
Donderdag 25 mei 
Tuinen van West   10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
       Hemelvaartsdag 
 
Zondag 28 mei 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. N. van Voornveld uit Capelle aan  
       de IJssel 
 
Zondag 4 juni 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
       Eerste Pinksterdag 
 
Oppasdienst 
Zondag   7 mei  Collen Dhliwayo en Ria Bakker 
Zondag 14 mei  Renske de Vries 
Zondag 21 mei  Gerda van den Heuvel en Marit Parlevliet 
Zondag 28 mei  Marianne Kromhout 
Zondag   4 juni  Ellen en Marjolein Oostwouder 
 
Diensten in het Spaarne Gasthuis 
Elke zondag om 10.30 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp 
een kerkdienst plaats. Het is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch 
karakter. Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt 
zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 21). Voor meer informatie: 
tel. 023-2242966. 



 

TER OVERDENKING 
 
De week voor Pasen, waarin de kopij voor ons Kerkblad ingeleverd moest worden, 
was heel erg druk. Naast de diensten, die in de Stille Week gebruikelijk zijn, en de 
Paasdienst, waren er ook drie uitvaarten. Elders in dit Kerkblad vindt u de stukjes om 
de overleden gemeenteleden te gedenken. Vanwege die drukte, heb ik er deze keer 
voor gekozen om een ‘ter overdenking’ te gebruiken, die ik een keer eerder in ons 
Kerkblad geschreven heb. Niet in de laatste plaats, omdat het goed past bij 
Hemelvaartsdag, die we deze maand op 25 mei zullen vieren.  
 
• Hemelvaart en paardenbloemen 
Een paardenbloem lijkt heel gewoon, maar is eigenlijk heel bijzonder. Het viel me op 
dat de blaadjes van de plant, in een cirkel groeien. Als je zo’n cirkel van blaadjes 
bekijkt, dan zie je dat precies in het midden een bloemknop groeit. De stelen groeien 
groter en het duurt maar even voor je een mooie felgele bloem ziet bloeien. Zo’n 
bloem gaat alleen open als de zon schijnt. Als zo’n paardenbloem een paar dagen 
gebloeid heeft en hij verdort, dan verandert deze in een bolletje met pluizen. Dat 
kwetsbare bolletje pluizen vliegt uiteen als de wind waait of als wij zelf er op blazen. 
Zo is die mooie gele bloem veranderd en kiest hij uiteindelijk het luchtruim door als 
pluisjes in de hemel te verdwijnen.  
 
Maar wat heeft het met Hemelvaart te maken? Dat zal ik u vertellen. Jezus was ook 
zo’n mooie bloem, Hij was een bijzonder mens. In zijn doen en laten verwees Hij 
naar God, net zoals een paardenbloem verwijst naar de zon. De bloeitijd, de tijd dat 
Jezus voor iedereen te zien was, de tijd dat Hij het koninkrijk van God verkondigde, 
de tijd dat Hij in alles verwees naar de liefde van God, was maar kort. Net zoals de 
tijd van de bloei van een paardenbloem maar kort is. Daarna stierf Hij. Maar daar 
bleef het niet bij. Hij stond op uit de dood en verscheen aan zijn leerlingen, in een 
gedaante die ze uiteindelijk allemaal herkenden, maar die toch anders was dan 
eerst. Daarin herkennen we ook hoe het de paardenbloem vergaat. Eerst staat hij 
mooi te bloeien, te midden van een cirkel van bladeren, wijzend en verwijzend naar 
de zon. Zo bloeide Jezus ook, te midden van een cirkel vrienden en volgelingen, 
wijzend en verwijzend naar God. Daarna sterft de bloem, om niet veel later weer 
opnieuw te verschijnen in een gedaante, die anders is dan de bloem, maar die toch 
te herkennen is. Jezus stierf ook, om op de derde dag op te staan en opnieuw te 
verschijnen als de opgestane Heer, anders dan eerst, maar toch te herkennen voor 
zijn leerlingen. 
 
Veertig dagen lang verschijnt Jezus aan hen. Dan gaan ze samen naar de Olijfberg. 
Daar belooft Hij dat zij de hulp van zijn Geest zullen krijgen en dat zij daarna het 
evangelie, de boodschap dat God van mensen houdt, moeten verspreiden, over de 
hele wereld. Als zijn laatste woorden geklonken hebben, wordt Jezus voor hun ogen 
omhooggeheven en opgenomen in een wolk. Daarna is Hij uit hun zicht verdwenen. 
Ook de pluizen van de paardenbloem worden met de wind omhooggeheven en 
meegenomen de lucht in. Daarmee lijkt de bloem voorgoed weg, maar dat is zeker 
niet het geval. Want aan de pluizen zitten bloemzaden, die later overal verspreid op 
de aarde komen. En voor je het weet, staan er overal, tot aan de uiteinden van de 
wereld, van die zonnig gele paardenbloemen te bloeien.  
 



 

Het verhaal van de paardenbloem stopt nooit. Steeds opnieuw komen op nieuwe 
plaatsen, nieuwe bloemen op. Het verhaal van Jezus stopt ook nooit (gelukkig maar), 
zijn goede boodschap van vrede en gerechtigheid wordt nog steeds over de hele 
aarde verspreid en komt overal tot bloei. Zullen wij op onze beurt helpen om, met de 
hulp van zijn Geest, die boodschap te verspreiden, zodat het geloof in Gods liefde 
voor alle mensen, wereldwijd zal groeien en bloeien? Denk maar eens aan het mooie 
en wonderlijke verhaal van Jezus, als je een paardenbloem ziet bloeien. Want dan 
blijkt zo’n gewone paardenbloem, ineens heel bijzonder te zijn.    
         

ds. Gert van de Meeberg 
 
PASTORALE BERICHTEN 
 
• Meeleven 
Huwelijksjubileum 
Op 18 april mochten dhr. en mevr. Wim en Bep Mels  vieren dat zij 50 jaar getrouwd 
zijn. Samen met Wim en Bep en hun kinderen en kleinkinderen, zijn we God 
dankbaar dat zij deze mijlpaal mochten bereiken. Namens ons allen van harte 
gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor jullie beiden en voor allen die jullie lief 
zijn. 
 
Geboortebericht 
Leo en Ria Bakker zijn opnieuw opa en oma geworden; op 10 april werd Elin 
geboren, dochter van Marleen Bakker en Cas Evers, zusje van. Ouders én 
grootouders, namens ons allen: van harte gefeliciteerd met jullie (klein)dochter en 
Gods zegen toegewenst.  
 
ANDERE BERICHTEN  
 
In herinnering, Lammert de Waardt 
Op 21 maart is overleden Lammert de Waardt in de leeftijd van 84 jaar. Hij woonde, 
na vele opnames, sinds kort weer in zijn vertrouwde Zwanenburg, op de 
verpleegafdeling van Eigen Haard. We herinneren Lammert als een lieve echtgenoot 
en zorgzame vader, als een betrokken lid van onze gemeente. De dankdienst voor 
zijn leven is op 28 maart gehouden in onze kerk. We wensen zijn vrouw Janny, hun 
kinderen en zijn familie, die hem nu moeten missen, sterkte toe. We vertrouwen erop 
dat hij geborgen is bij God. 
 
In herinnering, Ans van Baren-Wilner 
Op 4 april is overleden Ans van Baren-Wilner, in de leeftijd van 95 jaar. Ans was een 
lieve moeder en oma, die veel betekend heeft voor haar man, die ze al een heel 
aantal jaren moest missen, en voor haar zoon Frans en voor haar klein- en 
achterkleinkinderen. De dienst van Woord en Gebed, voorafgaande aan de 
begrafenis, was op 11 april, in de aula op de begraafplaats te Zwanenburg. We 
wensen haar zoon, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe nu ze haar moeten 
missen. We vertrouwen erop dat zij geborgen is bij God. 
 
In herinnering, Maria Malipaard-Olij 
Op 7 april is overleden Maria Malipaard-Olij, in de leeftijd van 88 jaar. We herinneren 
Rie als een lieve en zorgzame vrouw, die haar geloof en haar vertrouwen in God 



 

treffend in haar gedichten kon verwoorden. De dankdienst voor haar leven was op 13 
april in onze kerk. We wensen haar man Jan, met wie ze 70 jaar getrouwd was, hun 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, sterkte toe nu ze haar moeten missen. We 
vertrouwen erop dat zij geborgen is bij God. 
 
In herinnering, Gerard Adrianus van Houwelingen 
Op 8 april is overleden Gerard Adrianus van Houwelingen in de leeftijd van 76 jaar. 
We herinneren Gerard als een rustige, zorgzame en lieve man. Die rust heeft hij tot 
het laatst toe gehad en in vertrouwen op God is hij overleden. De dankdienst voor 
zijn leven was op 14 april in de aula. We wensen zijn partner Janneke, zijn zoon, 
dochter en kleindochter, zijn zus en huisgenote Lien en de verdere familie Van 
Houwelingen sterkte toe nu ze hem moeten missen. We vertrouwen erop dat hij 
geborgen is bij God. 

ds. Gert van de Meeberg 
 

VARIA 
 
• Bijzondere diensten 
 
Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag 
Zoals u elders in dit Kerkblad kunt lezen, hebben we op deze bijzondere dag één 
dienst, in de buitenlucht, vlakbij Halfweg, op de zogenaamde ‘Polderheuvel’. Verdere 
informatie vindt u dus verderop in dit Kerkblad. Mocht het regenen, dan gaan we de 
dienst in de kerk houden. Iedereen, hartelijk welkom, de openluchtdienst begint om 
10.00 uur. Het belooft bijzonder te worden! 
 
Zondag 4 juni, Pinksteren, doopdienst 
Op deze feestelijke dag zal in onze dienst de heilige doop bediend worden aan 
Michelle Henriëtte Jonker, dochter van Renske en René Jonker. Ik kijk er naar uit, 
graag tot ziens in de dienst.  
 
• Studieverlof predikant 
Zoals u al in een vorig Kerkblad in het verslag van de kerkenraad kon lezen, heeft 
onze kerkenraad ingestemd met mijn studieverlof. Hieronder zal ik u een en ander 
toelichten.  
 
Permanente educatie 
De PKN verplicht haar predikanten om 12,5 studiepunten te halen. Ik heb nu de 
mogelijkheid om in één keer 6,5 studiepunten te halen. De andere 6 studiepunten 
heb ik al eerder gehaald. 1 Studiepunt staat voor 28 uur studiebelasting, 6,5 
studiepunten is dan 182 uur. Dat aantal uren is gelijk aan 5 werkweken.  
 
Thema van het studieverlof: “De Maaltijd van de Heer” 
De PKN schrijft hier over: “Het is opmerkelijk dat allerlei mensen, binnen en buiten de 
PKN, bezig zijn met een bezinning op de Maaltijd van de Heer. Heel direct vanuit de 
praktijk kan de vraag opkomen: ‘Wat ben ik eigenlijk aan het doen?’ We stuiten op 
een verlangen, dat de Tafel een thuis en een inspiratiebron kan zijn in tijden van 
droogte. We horen ook over vragen naar de verhouding van doop en avondmaal en 
hoe de liturgie van de zondag het leven vorm kan geven.” 
 



 

Docenten van de PKN zullen lezingen en colleges geven over dit thema, 
onderverdeeld in drie delen: een nieuwtestamentisch, een praktisch-theologisch en 
een systematisch deel. Daarvoor zal ik, in die vijf weken, regelmatig een aantal 
dagen naar het seminarie in Doorn (‘Hydepark’) gaan. De andere tijd moet gebruikt 
worden voor studie en voorbereiding van die cursusdagen.  
 
Data 
Het studieverlof loopt van 5 juni t/m 7 juli 2017; daarna heb ik 3 weken 
zomervakantie. Dat betekent dat ik van 5 juni t/m 31 juli, in totaal 8 weken, niet 
beschikbaar zal zijn voor het werk in onze gemeente. De zondagen die daardoor 
opengevallen zijn, zijn inmiddels door gastvoorgangers ingevuld. Voor de momenten 
waarop dringend een predikant nodig is, en voor uitvaarten, zullen er collega-
predikanten beschikbaar zijn. In het Kerkblad van juni zal ik hierover het laatste 
nieuws schrijven. Ik zie er naar uit om weer even ‘in de boeken te duiken’ en 
uiteraard vertel ik u daarna over mijn bevindingen.  
Met vriendelijke groet,       ds. Gert van de Meeberg 
 
NIEUWS OUD GEMEENTELEDEN 

 

Overlijdensbericht mevr. Hinderks-Klaassen 

 

 

  

 

Op 2 april is overleden ons oud-gemeentelid mevr. Trijntje Geertruida Hinderks-
Klaassen in de leeftijd van 98 jaar (geboortedatum 18 augustus 1918). Zij is de 
(schoon)moeder van onze gemeenteleden Netty en Martin Hinderks, Arie Hinderks, 
C. Jonker-Hinderks en van L.H. Hinderks-Krijger. 

Mevr. Hinderks vertrok 10 jaar geleden uit onze gemeente om in Hoofddorp te gaan 
wonen. Toch bleef zij sterk betrokken bij onze protestantse gemeente. De 
Kerkbrieven en Kerkbladen die zij via Netty en Martin Hinderks onder ogen kreeg, 
werden steeds met grote interesse gelezen. Ook werd er geregeld vanuit onze 
gemeente naar de gezondheid van mevr. Hinderks gevraagd aan Netty en Martin. 

Mevr. Hinderks had heel graag een eeuw oud willen worden, maar dat mocht helaas 
niet zo zijn. 

De dienst van Woord en Gebed ter afscheid werd gehouden op vrijdag 7 april in de 
Marktpleinkerk te Hoofddorp, waarna zij ter aarde is besteld op de begraafplaats 
Houtrijk en Polanen aan de Kerkhoflaan in Zwanenburg. 

Als u nog een blijk van medeleven wilt sturen dan kunt u dat doen naar 
correspondentieadres: C. Jonker-Hinderks, Populierenlaan 199, 1161 SK  
Zwanenburg. 

Leo Kranenburg 
 

Genade Gods zo rijk en vrij 

Die poort staat open, ook voor mij 

https://www.pthu.nl/PAO_PThU/PAO1617/D-PAO-1617-03S/
https://www.pthu.nl/PAO_PThU/PAO1617/D-PAO-1617-04P/
https://www.pthu.nl/PAO_PThU/PAO1617/D-PAO-1617-05B/


 

MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd :   Dhr. W.A.P. Haverhals 

Fam. Bos-Feenstra  
Dhr. R. Zeldenrijk  

         
Overleden :   Op 21 maart 2017 in de leeftijd van 84 jaar dhr. L. de Waardt 

Op     4 april 2017 in de leeftijd van 95 jaar mevr. A. van Baren-Wilner  
Op     7 april 2017 in de leeftijd van 88 jaar mevr. M. Malipaard-Olij 

           Op     8 april 2017 in de leeftijd van 76 jaar dhr. G.A. van Houwelingen 
  

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 

Uit de kerkenraadsvergadering van 22 maart 2017 

Tijdens deze vergadering is de commissie Zondagmiddagconcerten aanwezig om 
verslag te doen van het werk van de afgelopen periode. 
De voorzitter opent de vergadering met lezing en gebed, waarin hij dankt voor 
muziek als verbinder van kerk en gemeente. 
 
Zondagmiddagconcerten 
Dhr. Jütte dankt voor de uitnodiging van de kerkenraad om verslag te doen van het 
werk van de commissie. Hij wil terugkijken, spreken over de huidige stand van zaken 
en kijken naar de toekomst. 
De doelstelling van de commissie is om op regelmatige basis in het kerkgebouw 
populair klassieke concerten te houden voor de gemeente. Deze activiteiten staan 
niet haaks op de activiteiten van de kerkelijke gemeente. 
De commissie is begonnen zonder ervaring. 
In het begin moest de commissie op zoek naar mensen die willen optreden. Nu 
komen er zelfs vragen om te mogen optreden. Het bezoekersaantal verschilt per 
concert, van 90 tot 20 personen. Het gemiddeld aantal bezoekers is 52. Er wordt veel 
aan publiciteit gedaan.  
De kerkenraad waardeert deze activiteiten en het werk van de commissie, waarin de 
kerk laagdrempelig openstaat voor de mensen uit de burgerlijke gemeente. Muziek 
verbindt. 
Er ligt ook een plan om een kinderconcert te organiseren.  
 
Vaste agendapunten 
De verslagen en notulen van moderamen worden doorgenomen. Zo ook de postlijst 
en de actiepunten. Wat betreft deze lijst: een aantal mensen van de commissie 
eredienst is naar het terrein in de polder geweest om te onderzoeken of de 
Hemelvaartdienst daar kan worden gehouden. Als het goed weer is kan het op de 
Polderheuvel prima. Er is een speelterrein voor kinderen. Men kan er makkelijk naar 
toe lopen vanaf de Tom Schreursweg. Vanaf de parkeerplaats is het wat verder weg. 
Er wordt nog navraag gedaan naar de mogelijkheid van het plaatsen van een toilet. 
De commissie regelt de informatie over deze dienst via het Kerkblad. 
 
 
 



 

 
Evaluatie 2016 
Het is de gewoonte om in de vergadering van maart terug te kijken naar het vorige 
jaar en het werk van de predikant en de verschillende colleges te evalueren. 
- Als eerste komt het werk van ds. Van de Meeberg aan bod.  
Ds. Van de Meeberg benoemt de goede samenwerking in de gemeente en hoopt dat 
dit zo blijft. Hij ziet dat er al veel is opgebouwd in de gemeente. De sfeer is goed en 
hij ziet daarin voor zichzelf een taak om dat vast te houden. 
Uit het beleidsplan van de kerkrentmeesters noemt hij het onderwerp “Kerk zijn in het 
dorp”. Dat spreekt hem erg aan. 
- Het consistorie heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de bezoekcodes. Dit is 
gekomen naar aanleiding van de brieven die zijn verstuurd. Er waren ook positieve 
reacties van mensen die blij waren met de wijze waarop het gaat. Zo het er nu uitziet, 
komt er geen extra werk voor de contactpersonen. 
Het is plezierig samenwerken binnen het consistorie. Een extra ouderling blijft 
gewenst. 
- De diaconie heeft een actieve groep mensen die allen een eigen taak hebben. 
Punten uit het afgelopen jaar zijn: de vluchtelingenhulp in Vijfhuizen, de werkgroep 
ZWO, het gemeentediaconaat, het Lukaskastje en ‘kerkdienst gemist’. Er zijn veel 
mensen buiten de gemeente die de diensten downloaden.  De diaconie heeft 
behoefte aan nieuwe mensen en gaat actief aan de slag om nieuwe mensen te 
vinden. 
- De kerkrentmeesters hebben een nieuwe penningmeester. De overdracht is soepel 
verlopen.  
- De RK-parochie waardeert het gebruik van onze kerk voor rouwdiensten en ervaart 
de ontvangst als heel prettig. 
- Mevr. Stoffels en mevr. Bakker gaan in de komende tijd aan het werk om de 
Kerkgids te vernieuwen.  
Voorzitter Leo Kranenburg spreekt zijn waardering uit naar de predikant en alle 
colleges voor het werk dat in het afgelopen jaar is verricht ten dienste van de 
gemeente. 
 
De Classis       
Er ligt een verzoek vanuit de classis aan de kerkenraad om zich uit te spreken over 
de nieuwe kerkorde. In het Kerkblad heeft daarover al eerder een artikel gestaan.  
De kerkenraad is wel voor vereenvoudiging van de classis. Zorg is wat dat voor 
financiële consequenties heeft op het personele vlak en of het klopt wat de synode 
voorstelt. 
 
Sluiting  
Omdat er een uitgebreide evaluatie heeft plaatsgevonden zijn er weinig andere 
mededelingen uit de verschillende colleges en commissies. 
Mevr. Gerritse sluit de vergadering met een avondgebed: Geluiden verstommen. 
Dank voor uw nabijheid en uw leiding en omring ons met uw zorgen. 
 
         Heleen Broerse (scriba) 
 
 
 



 

COMMISSIE EREDIENST 
 
Hemelvaartsdag 2017 
Dit jaar gaan we – als het goed weer is – naar een andere locatie om Hemelvaart in 
de openlucht te vieren. Zoals u vast weet was het al decennia lang de gewoonte om 
èn een dienst in de kerk te houden èn een dienst in de Waterleidingduinen: 
wandelend, op de fiets (vroeger met een kind vóór of/en achterop) of met de auto. 
Voor de “duingangers” was het eigenlijk altijd een bijzondere ervaring, de entourage: 
middenin de natuur, de wolken, de vogels, allerlei geluiden en geuren, de damherten 
die ons vanuit de verte stonden te bekijken, de aparte sfeer. De laatste jaren 
kwamen er om en nabij de 20 mensen naar de duinen en in de kerk was er ook zo’n 
klein groepje, inclusief de dominee, organist, koster, een ouderling en een collectant, 
die dienst deden. We hebben vorig jaar een bijeenkomst gehad na de kerkdienst met 
daarin een enquête waarin iedereen duidelijk kon maken, waar de voorkeur naar uit 
ging en er was ook ruimte voor suggesties. Deze zijn allemaal serieus bekeken en 
ook de kerkenraad heeft er uitgebreid over gesproken. Er werd besloten om voor één 
dienst te gaan. De voorkeur was een “buitendienst”, maar er moest gekeken worden 
naar een goede locatie dichterbij. De commissie eredienst kreeg de opdracht naar 
een geschikte locatie uit te kijken. Na uitgebreid zoeken denken we daar nu in te zijn 
geslaagd. 
Het is geworden: In de Eendrachtspolder via de Tom Schreursweg (Osdorperweg 
langs de Huisdierenpost)  naar de “Polderheuvel”. De Fruittuinen van West ziet u aan 
de linkerkant. Vervolgens kunnen de wandelaars en fietsers bij het Pieter 
Moeskopspad rechtsaf. Er staan daar 2 rood-witte paaltjes, die de doorgang voor de 
auto’s afsluiten. De auto’s moeten nog een stukje rechtdoor om te parkeren (goed 
aangegeven). Vanaf de parkeerplaats is het tamelijk ver om te lopen voor wie slecht 
ter been is, vandaar dat het handiger is de mensen bij het Pieter Moeskopspad af te 
zetten of mee te rijden met anderen. Dan is het een klein stukje lopen (ten hoogste 5 
minuten). 
 

 
 



 

De heuvel ziet u al van ver: er is een amfitheater (zie foto) waar we kunnen zitten, 
maar u kunt natuurlijk altijd een eigen lichtgewicht stoeltje meenemen of een 
kussentje voor op de tribune. In april worden er zelfs 2 toiletten geplaatst. Het gaat 
uiteraard buiten alleen door als het droog weer is en zo niet, dan gaan we natuurlijk 
naar ons eigen kerk met onze eigen dominee. Er is ook speelgelegenheid voor uw 
(klein-)kinderen, de Avonturen Speeltuin. Nog even wat informatie over de locatie. In 
1941 al is deze Binnenpolder-Noord door architect dhr. Van Eesteren ontworpen als 
“proeftuin” voor de Noord-Oost-Polder. Voor de inrichting ervan werd naar de 
Beemster gekeken: het is een mooi weids landschap geworden. 
Denkt u “dat wil ik wel eens meemaken” en bent u niet zelf in de gelegenheid er te 
komen, belt u dan gerust Klaas van den Berg, tel. 020-4974277. Het vervoer wordt 
dan geregeld. Om 9.30 uur spreken we bij de kerk af met de autobezitters, daar kunt 
u dan ook nog instappen.  
Het zou fijn zijn velen van u daar te ontmoeten en we hopen natuurlijk op prachtig 
weer! 
Tot zover alvast over de dienst op Hemelvaartsdag.  
In de Kerkbrief zullen we u zeker nog verder op de hoogte houden, dus houdt u die 
goed in de gaten? 
Met een hartelijke groet  namens de commissie eredienst, Tineke Berger, tel. 020-
4974785. 
 
DIACONIE 
 
Paasviering gemeentediaconaat 31 maart 2017 

Op 31 maart was er de Paasviering voor de oudere gemeenteleden. Deze 
viering werd georganiseerd door het diaconaat van de Protestantse gemeente 
te Halfweg-Zwanenburg. Het thema was ‘Een loflied voor Pasen’. 
Voorganger was ds. Gert van de Meeberg die een prachtig Paasverhaal 
vertelde. Hans Jütte zat aan het orgel en Andreas Kranenburg blies uitstekend 
mee op zijn trompet. 
Het werd een voortreffelijk geslaagde middag met ca. 35 aanwezigen. Na 
deze viering werden de deelnemers door de dames van het diaconaat danig 
verwend met heerlijkheden en een gezellige broodmaaltijd. 
 

 



 

Na de maaltijd was er het optreden van het klarinetensemble ‘Vier-K’ o.l.v. 
Marijke Admiraal, waar gemeentelid Allard Oud ook deel van uitmaakte. Zij 
speelden nummers - bewerkt door Allard Oud voor de klarinet - van de musical 
“Jezus Christ Superstar”. 
 

 
 
Met vriendelijke groet,        Simon Stammis 
 
Vakanties met aandacht 
De diaconale vakanties van het vakantiebureau zijn voor velen een begrip. Jaarlijks 
organiseert het bureau zo'n 70 vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo 
gemakkelijk op vakantie kunnen gaan. Dit zijn vaak ouderen en mensen die enige 
zorg of begeleiding nodig hebben. 
Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren en enthousiaste 
vrijwilligers klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij 
helpen bij de activiteiten en bieden een luisterend oor. De vakanties vinden plaats op 
diverse locaties, o.a. in Lunteren, Ermelo en Doorn.   
In Doorn is het sinds vorig  jaar niet meer het F.D. Roosevelthuis maar is er het 
Nieuw Hydepark als nieuw vakantieverblijf. 
Sinds kort zijn er ook vakanties voor gezinnen met een minimum inkomen op 
bijstandsniveau op RCN-vakantieparken door heel Nederland. Door een 
samenwerking tussen het vakantiebureau en RCN-vakantieparken is het mogelijk dat 
100 gezinnen hiervan gebruik kunnen maken. Er wordt alleen een kleine eigen 
bijdrage gevraagd.  
Meer informatie kunt u krijgen bij het vakantiebureau, tel. 0318-486610 of via 



 

www.hetvakantiebureau.nl 
Margreet Smit kan u ook heel veel vertellen over bovenstaande vakanties met zorg 
en begeleiding. Zij gaat al jaren mee als verpleegkundige. Haar telefoonnummer is 
020-4974362. 
U mag mij natuurlijk ook aanspreken of bellen als u belangstelling heeft, tel. nr. 020-
4976173. 
Namens de diaconie,          Itie Joosse 

 
Reisje gemeentediaconaat woensdag 21 juni 
Op woensdag 21 juni a.s. hebben we een bustocht naar kastelen georganiseerd. 
We vertrekken om 13.00 uur bij Eigen Haard, Sparrenlaan, Zwanenburg. 
In Scherpenzeel drinken we koffie/thee met gebak, waarna we een 
KASTELENTOCHT gaan maken van ca. 11/2 uur onder leiding van een gids. 
Het diner is weer in Scherpenzeel; ca. 20.00 uur zijn we weer terug in Zwanenburg. 
De kosten zullen zijn: € 40,-- à € 45,--  afhankelijk van het aantal deelnemers.  
U kunt zich opgeven bij Ineke: tel. 06-8900247 of bij Betsy: tel. 020-4974381. 
We hopen dat er voldoende belangstelling is. In het Kerkblad van juni leest u er meer 
over. 
 
Een hartelijke groet van het team gemeentediaconaat,   Betsy Geelhoed 
 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand mei 
  1 mei 1940 Mevr. W.J. Oostwouder-Hoogvliet 
  1 mei 1942 Mevr. T. Swager-Kamminga 
  9 mei 1935 Mevr. G. van Elderen-Rosenboom 
11 mei 1936 Mevr. J. Bakker-Joustra 
14 mei 1921 Mevr. W. de Ridder-Hofman 
16 mei 1942 Mevr. J. Rieder-Klaassen 
17 mei 1941 Mevr. J.W. van Smeerdijk-Wijma 
18 mei 1929 Mevr. P.J. van Leijden-Hogewoning 
23 mei 1940 Dhr. D. de Graaf 
24 mei 1933 Dhr. C. Kraaijeveld 
27 mei 1940  Dhr. J. den Haan 
31 mei 1937 Dhr. M. Eijken 
 
RAAD VAN KERKEN 
 
Bijbels theologische gespreksgroep 
Onze volgende bijeenkomst is op maandag 8 mei a.s. om 20.00 uur ten huize van 
Ria Bakker, Kanaalweg 3 te Halfweg. We gaan dan verder met het lezen van 
hoofdstuk 46 (blz. 148) van ons boekje Doorns Evangelie, Marcus opnieuw. 
Inlichtingen: Ria Bakker 
 
Een duinwandeling van Santpoort-Noord via Parnassia naar Overveen 
Op zaterdag 1 april stapten 10 wandelaars naar het station Halfweg-Zwanenburg. Zij 
gingen met de trein naar Santpoort-Noord. Daarvandaan gingen zij wandelen door 
Duin- en Kruidberg en kwamen ze op het strand. Een mooie wandeling, wij zagen 
heel veel grote (wijngaard)slakken. Heel bijzonder. Het was flink bewolkt en op het 
strand ging het eerst miezeren en daarna regenen. In het strandpaviljoen Parnassia 
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stonden de tafels al gedekt voor de lunch. Het werd een vroege lunch, maar dat 
vonden de wandelaars geen probleem. Dan kon het buiten weer droog worden. Het 
was een lekkere lunch met eigengemaakte salades, een etagère met allemaal 
broodjes en mooie schalen met vleeswaren. En inderdaad, toen wij weer buiten 
kwamen was het droog. Wij liepen door de Kennemerduinen naar het Koevlak. We 
dronken nog een kop koffie en gingen vervolgens met de trein van Overveen weer 
naar Halfweg-Zwanenburg. 
 

 
 
Onze volgende wandeling is op zaterdag 6 mei a.s. en dan zullen we als vanouds 
weer om 7.30 uur verzamelen op de hoek van de Oranje Nassaustraat en de N200 
(op het parkeerterrein van Hotel De Keizerskroon). We zullen die dag van Woerden 
naar IJsselstein lopen (etappe van het Groene Hartpad, ongeveer 17 km). Kosten:   
€ 25,-- voor vervoer en lunch. Opgeven kan tot woensdag 3 mei a.s. bij Marijke Nuis. 
. 

Eef Nibbering 
 
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 
Hans Jütte en Irina Antonova geven op 7 mei een 
Zondagmiddagconcert ‘Vleugel & orgel, een muzikale 
LAT-relatie’                             
 
De commissie Zondagmiddagconcerten kondigt met trots het 
volgende concert aan. Op zondag 7 mei verzorgen de ons 
bekende organist Hans Jütte en de in Nederland wonende 
Russische pianiste Irina Antonova een Zondagmiddagconcert 



 

in onze Kerk. Onder het motto ‘Vleugel & orgel, een muzikale LAT-relatie’ spelen zij 
samen én solo een prachtig programma. Samen brengen zij ‘Prelude, Fugue et 
Variation, Opus 18’ van César Franck en een compositie voor twee 
toetsinstrumenten van Pedro José Blanco ten gehore. Het wordt een concert dat u 
beslist niet mag missen. 
Het Zondagmiddagconcert op 7 mei begint om 14.30 uur en duurt ongeveer een uur. 
De entree bedraagt € 7,50 inclusief een drankje na afloop van het concert. Kinderen 
tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.   
  
Programma 
Irina Antonova aan de vleugel zet meerdere indrukwekkende werken van Sergej 
Rachmaninov en Claude Debussy op het programma. Na de compositie van César 
Franck voor orgel en vleugel vervolgt Hans Jütte met ‘een orgelreis door de tijd’. Met 
werken van onder andere Jan Pieterszoon Sweelinck, Dietrich Buxtehude, Johann 
Sebastian Bach, Pedro de Araújo, Maurice Duruflé, Louis James Alfred Lefébure-
Wély. Gezamenlijk wordt het concert besloten met een concert voor twee 
toetsinstrumenten van Pedro José Blanco.  
 
Wie is Irina Antonova?  
Irina Antonova is in Rusland geboren en begon als 6-jarige met pianospelen. Al een 
jaar later won ze een concours voor jong talent. In 1993 behaalde zij aan het Muziek 
Gymnasium haar diploma piano. Haar professionele opleiding volgde zij aan het 
Staats Conservatorium in Yekaterinaburg waar zij in 1998 haar diploma behaalde als 
docente, begeleider, kamermuziek-ensembliste en pianosoliste. In 2000 kwam zij 
naar Nederland waar zij haar studie aan het conservatorium van Amsterdam 
voortzette en in 2003 voltooide. Momenteel studeert Irina aan het conservatorium 
van Parijs. Vanaf 2000 werkt zij als vaste begeleider van het koor van De Duif in 
Amsterdam. Ze heeft gewerkt voor de Frank Sanders Muziek Akademie, met een ad 
hoc koor voor het project ‘Requiem van Fauré’ o.l.v. Aad Veldhuis en met 
Midsummer Voices o.l.v. Jeroen Spitteler. Ze geeft concerten met bekende zangers 
zoals Judith van Wanroij. Tevens geeft ze soloconcerten in Nederland en Frankrijk.  
 
Wie is Hans Jütte? 
Moeten we Hans nog introduceren? Wij kennen hem al vele jaren als onze virtuoze 
organist en gepassioneerd begeleider. Hij weet als geen ander de juiste toon te 
treffen, geheel passend binnen de sfeer van het moment. Hans is geboren en 
woonachtig in Amsterdam. Hier ontving hij zijn eerste orgelles van de plaatselijke 
organist Henk Baars. Daarna volgde hij  interpretatieonderricht bij Simon C. Jansen, 
de beroemde organist van de Westerkerk in Amsterdam. Hans is behalve in Halfweg-
Zwanenburg ook organist op Marken en in Amsterdam, onder andere in de 
Jerusalemkerk en bij de Stichting Diensten met Belangstellenden in de Engelse Kerk 
in de Begijnhof. Daarnaast is hij dirigent van de cantorij van De Opgang in 
Amsterdam-Osdorp en is hij artistiek betrokken bij het Blavet Ensemble. 
 
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten,    Ben Broerse 
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BAZAARCOMMISSIE 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
Elke tweede woensdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur kunt u spullen voor de bazaar 
inleveren aan de achterkant van de kerk. Wij nemen geen tv’s, computers, telefoons, 
printers en kapot spul aan. 
Zaterdag 13 mei van 10.00 tot 15.00 uur willen wij een boekenmarkt houden in de 
koffieruimte van de kerk. Boeken zijn zeer welkom. Boeken kunt u ook inleveren op 
vrijdagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur in de koffieruimte van de kerk. 
Namens de bazaarcommissie,       Margreet Smit 
 
 
GESCHIEDENIS ORGEL 
 

EEN KUNSTWAARDIG INSTRUMENT (deel 16) 
 

Inleiding 
Sinds 2013 bezit ons orgel in de Protestantse Kerk van Halfweg-Zwanenburg één 
pedaalregister meer dan bij de oorspronkelijke bouw van het orgel in 1977. Dit was 
voor mij de aanleiding om te proberen de orgelhistorie van de Hervormde gemeente 
en de Gereformeerde Kerk in Halfweg-Zwanenburg boven water te krijgen. Daarvoor 
was wel het nodige archiefonderzoek nodig in Haarlem. Hierbij deel 16. 

 

De vertraging die ontstaan is in de opbouw bezorgt ons extra kosten meent 
orgelfabrikant Van den Berg. Intussen is eindelijk de definitieve tekening van architect 
Kuijpers*) ontvangen bij de orgelfabrikant door bemiddeling van ds. E.A. 
Groenewegen. Het orgelfront is nog aangepast wat ƒ 500, = extra kost. De 
kerkenraad is hiermee akkoord. Het schilderwerk van het houten gedeelte van het 
orgelfront wordt gegund aan het plaatselijke schildersbedrijf van de fa. Van Oeveren. 
De kleur wordt bepaald door architect Kuijpers. De opbouw van het orgel in Halfweg 
wordt door orgelfabrikant Van den Berg uitbesteed aan fa. K.P. van Ingen uit 
Haarlem. In Halfweg is hij geen onbekende vanwege zijn werkzaamheden bij het 
vorige orgel in 1909. K.P. van Ingen heeft het orgelmakersvak naar alle 
waarschijnlijkheid geleerd bij zijn vader A.M.T. van Ingen die, voordat hij voor zichzelf 
begon, meesterknecht is geweest bij de bekende Amsterdamse orgelbouwer 
Knipscheer**), de bouwer van o.m. het orgel in de Noorderkerk in Amsterdam. Op de 
speeltafel in Halfweg – Zwanenburg prijkte altijd het naambordje K.P. van Ingen, maar 
in feite assembleerde hij alleen het orgel. Op 30 mei 1921 is de inspeling van het 
orgel en de adviseur mocht deze inspeling verzorgen voor ƒ 50, =.  
 

Het orgel heeft bij oplevering de volgende dispositie: 
 
Manuaal I   Manuaal II    Pedaal 
Bourdon   16´ Holfluit             8´  Subbas            16´ 
Prestant     8´ Viola di Gamba      8´  Fluitbas         8’ 
Bourdon    8´ Voix Celeste           8’  Violoncello   8’ 
Violon    8’ Flûte Harmonique   8’  Koppelingen: 
Open fluit    8’ Woudfluit            2´  Manuaal I + II 
Prestant    4´ Hobo            8´  Pedaal + I  
Open fluit   4´ Tremulant    Pedaal + II 
Octaaf      2’      Superoctaafkoppel I 
Mixtuur 3-4 st             2’      4 vaste combinaties 

Trompet Harmonique   8´ 



 

 

Het systeem was pneumatisch, manuaal II in een zwelkast te bedienen met 
mechanische trede en 4 vaste combinaties.  
De organisten van de vorige kerk krijgen als dank voor de jarenlange diensten als blijk 
van waardering ieder een boekenbon van ƒ 12,50. 
Op 29 juni krijgt K.P. van Ingen een toezegging voor het jaarlijkse onderhoud. De 
organisten moeten maandelijks de tongwerken stemmen.  

Hans Jütte (wordt vervolgd) 
 

*) In 1921 plaatste de firma K.P. van Ingen uit Haarlem een tweeklaviers orgel in de kerk. Het 
front is een ontwerp van de kerkarchitect Tjeerd Kuijpers en heeft gelijkenis met zijn in 1916 
ontworpen front voor het Walckerorgel in de Nieuwe Zuiderkerk in Rotterdam (thans te 
Doesburg). Dit komt ook in Halfweg tot uiting in het aanbrengen van twee torens en kleine 
velden tussen een middentoren, alhoewel in Halfweg in tegenstelling tot in Rotterdam de 
boveneinden van de frontpijpen zichtbaar bleven en het geïmiteerde rugwerkfront werd 
vereenvoudigd tot een vlakke pijpenwand. Een vergelijkbaar orgel als te Halfweg, bevindt zich 
in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Axel, in 1919 gebouwd door A. Standaart. 
bron: http://www.orgelsite.nl/kerken26/halfweg.htm 
 
**) De orgelmakersfamilie Knipscheer is gedurende een periode van bijna honderd jaar actief 
geweest in het orgelmakersvak (vanaf 1796) en heeft zo mede een stempel gedrukt op de 
Nederlandse orgelbouw in de 19e eeuw. De drie generaties orgelmakers droegen alle de 
voornaam Hermanus. Het bedrijf was al die jaren gevestigd in Amsterdam. Een van de 
redenen voor de goedgevulde orderportefeuille van Knipscheer was de grote behoefte die in 
de eerste helft van de negentiende eeuw ontstond aan orgels voor de begeleiding van de 
gemeentezang. In vele kerken werd de gemeentezang gedurende eeuwen geleid door een 
voorzanger. Dit kwam de kwaliteit vaak niet ten goede! Knipscheer heeft dit goed aangevoeld 
door orgels te maken die optimale begeleidingskwaliteiten bezaten en door snel te kunnen 
leveren: in rustiger periodes maakte hij orgels op voorraad.  
Bron: http://www.knipscheerorgel-noordwijk.nl/knipscheer.html 

 
 

 

           
 
Halfweg    Walckerorgel   Axel 
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DIVERSEN 
 
Dodenherdenking 4 mei     
Amsterdam, 6 mei 1945 
Met een paar collega’s stond ik op het balkon van mijn kamer in het Diaconessen- 
huis, op de Overtoom in Amsterdam. Het was avond, 7 uur, en het was spertijd, er 
mocht niemand meer op straat. Maar tot onze 
schrik holde een padvinder in uniform (streng 
verboden) met een rood wit blauwe vlag (zeer 
streng verboden) door de straat. “Ga naar 
huis, straks schieten ze op je”, riepen we. 
Maar hij holde door al schreeuwend: “Het is 
vrede, de bezetters gaan weg!” Lang heb ik 
aan die jongen gedacht. Hoe zal het hem 
vergaan zijn, heeft hij het overleefd? “De 
bevrijders komen eraan”, riep hij maar. 
 
Amsterdam, 7 mei 1945 
De volgende dag was het de strijd op de Dam. Waar kwamen ze allemaal vandaan, 
en dachten ze echt dat er vrede was? Mensen met fietsen. Meer mensen hadden 
blijkbaar gehoord dat er vrede was en waren naar de Dam gekomen. Als er nieuws in 
de stad rondgaat, gaat een Amsterdammer naar de Dam. Ook kwam er een man met 
een ijskar aan. Hoe bedenk je het? En even later bleek er ook een draaiorgel 
aanwezig te zijn. Niemand vermoedde dat deze zaken zouden dienen om je te 
verbergen tegen de kogels. 
 

 
 
De padvinders deden goed werk, met witte lappen en een stok die zij ergens vonden, 
zochten ze de gewonden op. Zo ook de mensen van het Rode Kruis. Dapper om je in 
zo’n oorlogstoestand te begeven. Helaas ca. 40 mensen hebben het niet overleefd. 



 

Ja, de bezetters gingen weg, maar het was niet ongemerkt, er is geschoten en 
gevochten. Het was geen vriendschapsontmoeting. Zoveel rouw is er weer gekomen 
op deze zwarte dag. Lang zullen wij meeleven met al dat verdriet dat over ons volk 
gekomen is. 
Nog altijd worden vaders, moeders en kinderen vermist. Nooit meer iets van 
gehoord. Laten wij ze nooit vergeten. Zorg dat de 4de mei blijft bestaan, leer het aan 
de jeugd, geef het door op school, of de club waar u bij werkt! 
 
Want wij mogen nooit vergeten 
wat voor onze vrijheid is gedaan. 
Een zware strijd is er gestreden 
en velen zijn toen heengegaan. 
Het joodse volk mocht niet meer leven 
zes miljoen zijn er vermoord. 
Onderduikers zijn verraden 
als van hun schuilplaats is gehoord. 
Laten wij ze steeds gedenken 
vergeten mogen wij ze nooit! 
 

W. de Ridder-Hofman 
 

 
Over vrijwilligers op ons kerkelijk erf 

Het zal u bekend zijn dat onze Protestantse gemeente alleen functioneert door de 

inzet van vele vrijwilligers M/V. Bijna allen doen dat zo onopvallend mogelijk en 

gedurende vele, vele jaren.  

Als toenmalig voorzitter van het college van kerkrentmeesters heb ik in 2002 de 

activiteiten van velen beschreven in een aantal artikeltjes in het Kerkblad.  

Een aantal van hen hebben hun taak sindsdien, soms noodgedwongen,  neergelegd, 

een deel daarvan is zelfs helaas overleden. Een aantal van de toen genoemden zijn 

tot kortgeleden doorgegaan en die wil ik in dit artikeltje noemen. Dit om hen, ik ben 

ervan overtuigd ook namens u allen, daarvoor te bedanken maar ook om uw 

aandacht te vragen voor de noodzaak om deze taken te blijven invullen. 

Een belangrijk aandachtsgebied is het schoonmaken van het kerkgebouw. Een ploeg 

van acht vrijwilligers werkt 6 maal per jaar één dagdeel aan deze taak. Eind vorig jaar 

moesten de dames Gré Hoogland en Plonie Bos hiermee stoppen. Gré gaat wel door 

als bezorgster van het Kerkblad en Plonie is wekelijks actief bij het stencil- en 

kopieerwerk. Henriëtte Walraven en Piet Versluis hebben hun plaats ingenomen in 

de schoonmaakploeg. 

Dan is er het Kerkblad dat elf keer per jaar verschijnt. Meer dan 32 gemeenteleden 

werken daaraan mee, waarvan 29 bezorgers. Mevr. An Verbeek moest na een 

‘ontelbaar’ aantal jaren stoppen, we zijn haar dankbaar voor haar inzet. Haar 

buurvrouw en nicht mevr. E. Giljam-de Vos heeft haar taak overgenomen. 

Ten slotte het verzorgen van de tuin en haag rond de kerk. Na 23 jaar heeft Cor 

Kranstauber noodgedwongen moeten besluiten deze taak neer te leggen. Hij blijft 

wel lid van de schoonmaakploeg. Helaas kan ik hier nog niet vermelden wie deze 

 



 

taak oppakt en met Rinus Vlasveld, als enig overgebleven lid van de tuinploeg, gaat 

samenwerken.  

Wij, de gemeente, doen een beroep op u, meld u aan bij de kerkrentmeesters of bij 

ondergetekende!        Jan M. de Waal 

 
 
 
 

 
 
 
De Nieuwe Bijbelvertaling lees je nu ook als paperback 

 
De meest gebruikte bijbel van Nederland is nu ook verkrijgbaar als paperback. Deze 
lichte en compacte uitgave (€ 14,95) van de Nieuwe Bijbelvertaling is bijzonder 
geschikt om cadeau te geven. 
 
De Nieuwe Bijbelvertaling is de Bijbel in een taal die zowel literatuurliefhebbers als 
gelovigen aanspreekt. Het is een vertaling vanuit de bronteksten, gemaakt door het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in 
samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV streeft een evenwicht na 
tussen ‘brontekstgetrouwheid’ en ‘doeltaalgerichtheid’. 
 
De eerste editie van deze vertaling kwam uit in 2004. Met 1,5 miljoen verkochte 
exemplaren is het de meest gebruikte Bijbel van Nederland. 
 
Een bijbel voor iedereen 
Het Nederlands Bijbelgenootschap maakte de paperbackuitgave van de Nieuwe 
Bijbelvertaling. Met deze editie brengen we de Bijbel dichtbij iedereen. We geven de 
Bijbel door aan volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem 


