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In dit nummer:
 Oecumenische zangdienst 17 december
 Kerstnachtdienst 24 december
 Nieuws van de Kinderdienst en de Werkgroep Jeugd

kerkdiensten
Zondag 3 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. S. Zijlstra uit Heemstede
Eerste Advent

Zondag 10 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Tweede Advent

Maandag 11 december
Eigen Haard

18.45 uur

ds. G. van de Meeberg

Zondag 17 december
Rooms-katholieke Kerk

09.30 uur

ds. G. van de Meeberg en pastor
F. Litjens
Derde Advent/Oecumenische dienst
Koor Odyssee o.l.v. Addy Alberts

Dinsdag 19 december
Eigen Haard

19.30 uur

pastor P. van Zaanen en pastor F.
Litjens
Kerstviering

Zondag 24 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van Reeuwijk uit Alkmaar
Vierde Advent

22.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Kerstnachtdienst
Koor VoiceMail o.l.v. Dick Meijer

Maandag 25 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Eerste Kerstdag

Zondag 31 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

19.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Oudejaarsavonddienst

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Nieuwjaarsjeugddienst en receptie

Zondag 7 januari
Protestantse Kerk

Oppasdienst
Zondag 3 december
Zondag 10 december
Zondag 17 december
Zondag 24 december
Maandag 25 december
Zondag 31 december
Zondag
7 januari

Ingrid en Marit Reemer
Grietje Monster
dienst in RK Kerk
Anke en Geeske Kluijt
Marije Smit
Cora Gerritse
Margarita van den Berg

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.
(Men heeft besloten om m.i.v. 1 januari 2018 te stoppen met deze kerkdiensten in het
Spaarne Ziekenhuis. Meer informatie hierover in het Kerkblad van februari 2018.)
de redactie

TER OVERDENKING
• Over het avondmaal (deel 3, slot; voor deel 1 en 2, zie Kerkbladen oktober en
november)
Een Bijbelstudie over 1 Korintiërs 10: 16, 17 en 11: 17-26 (NBV)
We gaan terug naar de gemeente in Korinthe, want er is een tweede verschil met
hoe wij als gemeente met elkaar eten. Zoals ik al eerder schreef, de Korintiërs waren
rijk en welvarend. Maar niet iedereen had het zo goed. Er waren ook veel armen,
meestal waren dat slaven. Het mooie was wel, dat arm en rijk samen in de kerk
zaten. Een slaaf werd niet aan de deur geweigerd. In die zin was de vroege kerk
uniek in haar tijd: alle rangen en standen waren welkom in de kerk en aan de tafel.
Maar in de praktijk pakte dat anders uit. Rijke mensen hebben alle tijd om na de
dienst uitgebreid te tafelen. Ze vergeten alleen een belangrijke regel: wacht met eten
tot iedereen aan tafel zit. Slaven kunnen pas naar de kerk komen, als hun taken erop
zitten. Daarom zijn zij eigenlijk altijd laat. En als zij dan in hun kerk komen en
eindelijk kunnen aanschuiven, dan zijn hun rijke tafelgenoten al vol van het eten en
de wijn.
Juist die armen, die een goede maaltijd zo nodig hebben, vinden lege schalen. Wel
kunnen ze nog mee doen met het slot van de maaltijd. Stukjes brood worden
gedeeld en er wordt uit één beker wijn gedronken. Nu snappen we waarom Paulus
de gemeenteleden van Korinthe terechtwijst. Hoe kunnen ze nu op die manier samen
de Maaltijd van de Heer vieren? Het is toch niet goed te praten dat de rijke
gemeenteleden niet op hun arme broeders en zusters wachten?
Ze denken alleen aan zichzelf en vergeten daardoor diegenen die dat eten en
drinken zo nodig hebben. En hoe kun je dan wél samen brood en wijn delen, de

maaltijd die Jezus ingesteld heeft? Paulus begrijpt er niks van. Want de kern van de
Maaltijd van de Heer gaat juist over ‘er zijn voor de ander’, tot in het uiterste is Jezus
daarin ons tot voorbeeld geweest. Hoe kun je dan als rijken de armen zo tekort
doen? Paulus heeft een belangrijk punt. Ik denk dat de Korintiërs hem goed
begrepen hebben.
Begrijpen wij het ook? Ja, inderdaad, wij wachten wel op elkaar als we straks aan de
kerstmaaltijd zitten. En niemand komt dan iets tekort. Maar als we het breder trekken,
en ook denken aan onze medemensen die niet bij ons aan tafel zitten, dan kan het
toch niet dat wij meer dan genoeg te eten en te drinken hebben en anderen
omkomen van de honger?
En terug naar het avondmaal: hoe kunnen wij de Maaltijd van de Heer vieren,
eenheid en verbondenheid met elkaar ervaren, als anderen zich buitengesloten
voelen? Want samen brood en wijn delen doen we niet alleen omdat het bij ons kerkzijn hoort. Het moet ons er ook bewust van maken hoe belangrijk het is om wat wij
hebben, te delen met elkaar. Door bijvoorbeeld te geven aan de Voedselbank, of
door een gift te geven aan een goed doel. Pas in dat brede delen wordt het
avondmaal écht een Maaltijd van de Heer.
ds. Gert van de Meeberg

PASTORALE BERICHTEN
• Meeleven (berichten tot en met 16 november)
Huwelijksjubilea
- Dhr. en mevr. Jaap en Gerda Kortenoeven mochten afgelopen 1 november vieren
dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Samen met hen, hun kinderen en kleinkinderen, zijn we
dankbaar voor dit jubileum. Geliefde Jaap en Gerda, van harte gefeliciteerd en Gods
zegen toegebeden.
- Evert en Yolanda Jonker-van der Steen hebben op 3 november hun 40-jarig
huwelijk gevierd. Samen met hun kinderen en kleindochter en (overgroot)moeder
Van der Steen zijn zij dankbaar voor deze mijlpaal. Geliefde Evert en Yolanda,
namens ons allen, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.
In herinnering
Willemina Johanna Oostwouder-Hoogvliet
Op 16 november is overleden Wil Oostwouder, in de leeftijd van 77 jaar. Wil woonde
aan de IJweg, vlakbij haar kinderen en kleinkinderen. Ze genoot van haar familie om
haar heen en van het wonen tussen de akkers. Hoewel ze terminaal ziek was en het
snel achteruit ging, heeft ze tot het laatst toe thuis kunnen blijven. We herinneren Wil
als een lieve en zorgzame moeder en oma, met humor en relativeringsvermogen en
met een warm hart voor onze kerk en voor de wereld. Op dit moment van schrijven
heeft de uitvaartdienst nog niet plaatsgevonden. We wensen haar kinderen Erik,
Wilbert en Ellen en haar kleinkinderen Marjolein, Linda en Kors Gods nabijheid toe
nu ze hun (schoon)moeder en oma moeten missen. We vertrouwen erop dat Wil
Oostwouder geborgen is bij God.
ds. Gert van de Meeberg

WE HERINNEREN DE NAMEN
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar was dat op 26 november, hebben
we hen herdacht, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In de dienst hebben
we in liefde en met respect de namen van de overledenen genoemd en voor ieder
van hen, en voor alle mensen die niet genoemd zijn maar die we ook gedenken, een
kaars aan de Paaskaars ontstoken. Ook in dit Kerkblad noemen we hun namen,
omringd door de woorden van Lied 954 (Liedboek 2013).
Rust en vrede, rust en vrede,
mensenkind, Gods licht voor jou!
05-12-2016
09-01-2017
18-01-2017
22-01-2017
12-02-2017
21-03-2017
02-04-2017
04-04-2017
07-04-2017
08-04-2017
24-04-2017
28-05-2017
28-05-2017
20-06-2017
05-07-2017
16-11-2017

Johanna Sophia Kuik–Pelger
Elizabeth Jannetje Smeenk-van den Hoek
Pie van Roest–Rademaker
Maria Elisabeth Noordendorp-Poesse
Johanna Adriana Hoogendam-de Vos
Lammert de Waardt
Trijntje Geertruida Hinderks-Klaassen
Ans van Baren-Wilner
Maria Malipaard-Olij
Gerard Adrianus van Houwelingen
Henderika Kamsteeg-Ploeger
Rein Zondervan
Marius Hofstra
Pietertje Johanna van Leijden–Hogewoning
Gijsbertje van Wijngaarden
Willemina Johanna Oostwouder–Hoogvliet

90 jaar
88 jaar
90 jaar
98 jaar
86 jaar
84 jaar
98 jaar
95 jaar
88 jaar
76 jaar
89 jaar
93 jaar
66 jaar
88 jaar
93 jaar
77 jaar

Welkom thuis
in de hand van de levende God,
ons altijd nabij.
Met een meelevende groet, ds. Gert van de Meeberg

BIJZONDERE KERKDIENSTEN IN DE KERSTTIJD
• Kerstprogramma
De decembermaand is vanouds een maand met verschillende momenten waarop we
elkaar in de kerk ontmoeten rond het Kerstevangelie. Het beloven mooie diensten en
bijeenkomsten te worden, van harte welkom!
Dinsdag 12 december: 16.30 uur Broodmaaltijd & 19.45 uur Kerstzangavond
Na een heerlijke broodmaaltijd voor ouderen (voor opgave zie elders in dit Kerkblad)
is iedereen, jong en oud, van harte welkom bij onze Kerstzangavond, die om 19.45
uur begint.
De cantorij uit Osdorp o.l.v. Hans Jütte zal voor en met ons zingen. Kom je ook
zingen?

Zondag 17 december: 09.30 uur Oecumenische zangdienst in de RK kerk
In deze vrolijke 3e adventsdienst zien we uit naar Kerst. Pastor Fons Litjens en ik
zullen deze dienst voorgaan, het koor Odyssee, o.l.v. Addy Alberts, zal voor en met
ons zingen. Welkom!
Dinsdag 19 december: 19.30 uur Kerstviering in Eigen Haard (‘Huis van de
buurt’)
Eigen Haard pastor Pauline van Zaalen en pastor Fons Litjens zullen deze viering
voorgaan en het koor ‘Zingen is leven’, o.l.v. Marianne Westerbaan, zal voor en met
ons zingen. Ook als u niet in Eigen Haard woont bent u van harte welkom.
Zondag 24 december: 10.00 uur Kerkdienst 4e Advent en 22.00 uur
Kerstnachtdienst
Op deze zondag zijn er twee diensten. ’s Morgens zal gastvoorganger ds. G. van
Reeuwijk uit Alkmaar voorgaan. ’s Avonds zal ik de Kerstnachtdienst voorgaan en
VoiceMail, o.l.v. Dick Meijer, zal voor ons zingen. Hans Jütte zal de samenzang
begeleiden. Echt zo’n sfeervolle dienst die bij Kerst hoort. Na de dienst zullen we
napraten met wat te drinken. Komt u ook om samen de geboorte van Jezus te
vieren?
Maandag 25 december, 1e kerstdag: 10.00 uur Kerstdienst & Kerstfeest voor
kinderen
Welkom in de kerk! Naast het zingen van mooie kerstliederen, zullen we samen
stilstaan bij het Kerstevangelie aan de hand van het thema: ‘Kerst is voor mij...’ De
kinderen hebben tijdens deze dienst met de kinderdienstleiding hun eigen kerstfeest.
Kom je ook?
Zondag 31 december: 10.00 uur Kerkdienst & 19.00 uur Oudejaarsavonddienst
Op deze laatste dag van het jaar zijn er twee diensten. ’s Morgens staat het thema
‘Het (kerst)verhaal gaat verder’ centraal en ’s avonds zullen we in een sfeervolle
dienst samen met God en met elkaar het jaar besluiten met als thema ‘Reflectie’.
Welkom!
Zondag 7 januari: 10.00 uur Nieuwjaarsdienst
Deze eerste dienst in 2018 is voorbereid met ouders en tieners. Iedereen is van harte
welkom in deze jeugddienst met als thema ‘Feest’. Het is leuk om samen deze dienst
voor te bereiden en ik kijk er naar uit. Na de dienst zullen we met een hapje en een
drankje elkaar een goed Nieuwjaar toewensen. Tot dan!
Goede kerstdagen toegewenst en veel heil en zegen voor 2018.
Tot ziens in de kerk en hartelijke groeten, ds. Gert van de Meeberg

MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd : Dhr. J. Loef
Mevr. W.P.F. Kraaijeveld-van Zon
Mevr. C. van Houwelingen
Leo Bakker, ledenadministratie

ZEVEN VRAGEN AAN
1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?
Mijn naam is Bas Monster, ik ben geboren op 26-09-1954 te Haarlemmerliede
c.a. aan de Zuiderweg in de Houtrakpolder. Daar heb ik twee jaar gewoond,
daarna verhuisd naar de Dubbele Buurt bij de Grote Braak. Ben in 1980
verhuisd naar Spaarndam en getrouwd met Grietje de Haan. Wij hebben twee
kinderen en drie kleinkinderen.
2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)?
Na de Lts ben ik begonnen bij de N.D.S.M. in Amsterdam-Noord. Na zeven
jaar daar gewerkt te hebben ben ik gaan werken bij de Nederlandse
Spoorwegen in Haarlem. Op de werkplaats waar ik nu alweer 40 jaar werk en
waar ik op diverse afdelingen gewerkt heb.
3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd sport ik graag. Mijn grootste hobby is voetbal, maar die kan ik
zelf niet meer beoefenen. Ga regelmatig kijken bij de club uit Spaarndam waar
ik ook nog wat vrijwilligerswerk doe. Daarnaast fitness en tennis ik nog. En
sport kijken op t.v.
4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk?
Lid van de kerk ben ik geworden doordat mijn ouders lid waren van de
Gereformeerde kerk.
5. Wat spreekt jou aan in onze kerk?
Het gemeente zijn en het samen zijn op de zondagen in de kerk vind ik fijn.
Na afloop van de dienst het kopje koffie en de gesprekken met de mensen.
6. Wat inspireert jou?
Mijn inspiratie komt van het positief in het leven staan en er te zijn voor andere
mensen, hen te kunnen helpen waar dat nodig is en genieten van mijn
kinderen en kleinkinderen en natuurlijk van mijn vrouw.
7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou
je hem/haar dan vragen?
Ik zou weleens aan Job willen vragen hoe hij dat gedaan heeft om zoveel
vertrouwen in God te hebben gehouden na zoveel ellende over zich heen
gehad te hebben. Ik vind dat heel knap want dat is niet makkelijk.
Voor het volgende Kerkblad stel ik deze 7 vragen aan Bas Berger.
UIT DE KERKENRAAD
Afscheid van ambtsdragers Bas en Tineke Berger
In de dienst van 19 november hebben wij als gemeente stilgestaan bij het feit dat
twee gemeenteleden hun ambt van respectievelijk diaken en ouderling hebben
neergelegd.

Bas Berger heeft onze gemeente 4 jaar gediend als diaken in het college van de
diaconie. Dat deed hij aanvankelijk als secretaris, maar nadat de voorzitter van dit
college een stapje terugdeed, nam hij de taak van voorzitter ad interim op zich en
werden de secretariaatwerkzaamheden onderverdeeld tussen de andere leden van
dit college. Het gevolg van deze stap betekende ook dat Bas niet alleen de
vergaderingen van de kerkenraad bijwoonde, maar ook zitting nam in het
moderamen van onze gemeente. In beide vergaderingen ben ik Bas in de afgelopen
4 jaar steeds meer gaan waarderen voor zijn inzet voor en bijdrage aan deze
bijeenkomsten. Daarnaast zorgde hij er tevens voor dat de vergaderingen van het
college van de diaconie door konden gaan. Bas, ook vanaf deze plaats bedankt voor
je inzet voor onze gemeente als ambtsdrager in de afgelopen jaren.
Zijn vrouw Tineke Berger heeft onze gemeente als ouderling gediend in de afgelopen
4 jaar. Dat deed zij met verve en met grote inzet in het college van de ouderlingen.
Dit college is in aantal het kleinste van de drie,
maar de hechtheid van deze groep
ambtsdragers o.l.v. ds. Van de Meeberg is
bijzonder groot. Althans zo ervaar ik dat vanuit
de gesprekken die ik voer en de verhalen die ik
hoor. Tineke had en heeft een goed contact met
de mensen in haar wijk en voelt zich erg
betrokken bij het wel en wee van de haar
toevertrouwde gemeenteleden. Ook haar
bijdrage aan de kerkenraadsvergadering zal ik
gaan missen. Tineke, ook voor jou hierbij onze
dank voor je inzet voor onze gemeente als
ambtsdrager in de afgelopen jaren.
Bas en Tineke, beiden namen jullie afscheid na
een eerste periode van 4 jaar ambtstermijn.
Persoonlijk vind ik, en ik niet alleen maar ook
de hele kerkenraad, het jammer dat er al na 1
periode van samenwerking een einde is
gekomen aan jullie ambtsdragerij. Maar wij
respecteren jullie besluit. Wij weten dat jullie
niet aan de zijlijn blijven staan en actief (zullen)
blijven op andere taakvlakken in onze
gemeente. Onze dank daarvoor.
Helaas werden er in de dienst op 19 november
geen nieuwe ambtsdragers bevestigd, ondanks
de vele inspanningen die op dit gebied zijn gepleegd. Dat betekent dat beide
colleges kleiner zijn geworden. Bij de ouderlingen zijn er nu twee wijken waar geen
ouderling meer vast aanwezig is. Gelukkig blijft het wijkwerk door andere vrijwilligers
goed draaien. Bij de diaconie zijn de taken opnieuw verdeeld om alle taken goed uit
te kunnen voeren.
Eigenlijk zou Peter Mendrik, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, ook
moeten stoppen met zijn ambt omdat hij nu al drie periodes in functie is. Maar ook
hier is het (nog) niet gelukt om een opvolger te vinden. Gelukkig heeft Peter besloten
om door te gaan als voorzitter en zijn kunde en expertise te blijven aanwenden voor
onze gemeente.
Volgend jaar ben ik ook al 12 jaar voorzitter van de kerkenraad. En daar dreigt
eenzelfde procedure te gaan volgen. Deze ontwikkeling baart ons zorgen, dat is

duidelijk. Maar de samenwerking binnen de colleges en binnen de kerkenraad en het
moderamen verloopt nog steeds prima en dat geeft een goed gevoel. Zonder dit
gegeven zou het een stuk moeilijker zijn vol te houden.
Met vriendelijke groet,
Leo Kranenburg

KERKRENTMEESTERS
Kerkbalans 2018
De kerkrentmeesters zijn weer volop bezig met de voorbereiding voor de actie
Kerkbalans 2018. Deze wordt gehouden van 20 januari tot 3 februari. Zoals u
waarschijnlijk wel weet is de actie Kerkbalans een
gezamenlijke actie van de Protestantse Kerk, de RoomsKatholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Elk
jaar zijn er diverse regionale bijeenkomsten om de actie op te
zetten, waarbij de gekregen informatie en het contact met
andere gemeenten prettig is.
Het thema in 2018 is: Geef voor je kerk.
We zijn ook aan het nakijken of de toegezegde bedragen van 2017 binnen zijn. Als u
een herinneringsbrief heeft gekregen, of u weet dat u het toegezegde bedrag nog
niet heeft betaald, wilt u dan binnenkort het bedrag overmaken? Alvast bedankt.
Namens de kerkrentmeesters,

Cora Gerritse

DIACONIE
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar of ouder in de maand december
9 december 1930 Mevr. T.M. Otten-Spierenburg
9 december 1939 Dhr. B. Joustra
10 december 1937 Mevr. H. Bot-Overmaat
12 december 1930 Dhr. J. Kamper
12 december 1922 Mevr. M. van Overschot-Braam
12 december 1942 Dhr. K. van Beem Jr.
16 december 1931 Mevr. W. Visbeen
18 december 1936 Mevr. G.A. Hoogland-van der Leek
23 december 1930 Mevr. A. van der Meer-Vuijst
23 december 1942 Dhr. B.L. Berger
28 december 1927 Mevr. T.A. van Veldhuijsen-Dankelman
28 december 1931 Mevr. A. van Wieringen-van Groningen
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon
Leo Bakker
Kerstviering gemeentediaconaat
De Kerstviering zal gehouden worden op dinsdag 12 december 2017.
We beginnen later dan anders: inloop ca. 16.30 uur/17.00 uur.
Ontvangst met koffie/thee met wat lekkers.
Daarna gebruiken we met elkaar de Kerst/broodmaaltijd.
Na de maaltijd is de Kerstviering in de kerkzaal. Hieraan verleent de cantorij
van de Opgang Kerk uit Amsterdam, o.l.v. Hans Jütte, medewerking.

Hierbij nodigen wij ook belangstellenden uit de gemeente, jong en oud, van
harte uit. Een mooie gelegenheid voor iedereen om van Kerst/koorzang te kunnen
genieten. De juiste aanvangtijd hiervan wordt nog vermeld in de Kerkbrief. We
hopen velen te mogen begroeten.
Een hartelijke groet, namens het team gemeentediaconaat Iet, Ineke, Irma, Betsy
ZWO-COMMISSIE
Kerstcollecte voor kinderen in de knel
Geef hoop aan een kind op de vlucht - Geloof, hoop en Syrië
Op de vlucht met Kerst. Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen Syriërs
een feit.
Zij ontvluchtten hun thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De helft
van hen is kind. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun
toekomst op het spel.
Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige
gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is
lesgeven bijna onmogelijk.
Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen.
Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden
Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs.
MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit
arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op,
traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en
ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking.
We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan.
Met uw gift voor deze collecte op 25 december steunt u het werk voor Kinderen in de
Knel van Kerk in Actie zoals MECC in Syrië.
Van harte aanbevolen!
Hartelijke groet namens de ZWO-commissie,

Ellen Oostwouder

RAAD VAN KERKEN
Groene Hartpad van Ouderkerk a.d. IJssel naar Stolwijk (9e etappe van
ongeveer 15 km)
Zaterdag 4 november jl. gingen we met 12 wandelaars op pad verdeeld over 3
auto’s. Om praktische redenen reden we naar het eindpunt van de route toe. We
parkeerden de auto’s aan de oostkant van Ouderkerk a.d. IJssel en gingen vandaar
teruglopen naar Stolwijk. We liepen de Tiendweg Oost en kwamen in o.a. Polder de
Nesse. Een wijds uitzicht met her en der wat struiken en bomen, veel open water, en
boerderijen en huizen in lintbebouwing langs de weg: hier voel je je in oud-Hollands
landschap. We zagen veel zwanen en hoorden ganzen op het land of in de lucht. In
dit gebied zijn ook nog een paar eendenkooien.

We liepen over grasdijken en tussen boomstammen door met aan weerszijden water.
Niet lang daarna kwamen we in Berkenwoude dat tot 1984 een zelfstandige
gemeente was (nu een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Krimpenerwaard).
De kerktoren van de Hervormde kerk is uit de vroege 16e eeuw, het kerkgebouw is
19e-eeuws. We dronken hier koffie in het clubgebouw van de plaatselijke voetbalclub
(FC Perkouw; Berkenwoude wordt door de plaatselijke bevolking “Perkouw”
genoemd). Na de koffiepauze vervolgden we onze tocht door het polderlandschap tot
aan Stolwijk (het was nog zo’n 5 km). We kwamen Stolwijk binnen via een
ophaalbrug uit 1888. We gingen opnieuw erwtensoep eten bij het Wapen van Stolwijk
(café en petit restaurant). We hadden het droog gehouden deze ochtend en ook af
en toe nog de zon erbij. Toen we zaten te eten begon het te regenen.
Onze volgende wandeling is op zaterdag 2 december a.s. We gaan dan van
Nieuwerkerk a.d. IJssel naar Rotterdam lopen (ongeveer 11 km). Ook dan
verzamelen we om 8.30 uur aan de Oranje Nassaustraat bij het plantsoentje en het
parkeerterrein van de Keizerskroon (bij de stoplichten van de N200). Opgeven kan
tot woensdag 27 november a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn
€ 25,- (voor vervoer en lunch).
Ria Bakker
JEUGDWERK
Nieuws van de Kinderdienst en van de Werkgroep Jeugd:
Voortgang Kinderkerstfeest – Adventsproject – Jeugddienst Nieuwjaarsdienst
7 januari 2018
De leiding van de kinderdienst heeft een aantal jaren het kinderkerstfeest
georganiseerd. De kinderdienstleiding heeft na overleg besloten dit jaar geen
kinderkerstfeest te organiseren, omdat het aantal kinderen dat het kinderkerstfeest

bezoekt, de afgelopen jaren afgenomen is. Op Eerste Kerstdag zullen de kinderen
tijdens de kinderdienst wèl een speciale kerstdienst in hun eigen kinderdienstruimte
hebben, net zoals we dat in 2013 gedaan hebben.
Met de kinderdienst zullen we zoals vanouds een adventsproject volgen. Dit jaar
volgen we het adventsproject van het Nederlands Bijbelgenootschap. We lezen op
de vier adventszondagen en op kerstochtend het verhaal van Lucas over de
geboorte van Jezus (Lucas 1:5-2:21). Het gaat over:
- de aankondiging van de geboorte van Johannes en van Jezus
- de manier waarop de mensen daarop reageren
- de bijzondere geboorte van Johannes en van Jezus.
Steeds blijkt uit het verhaal van Lucas dat God een nieuw begin wil maken met de
mensen. En steeds zijn er ook lijnen te ontdekken naar oudere verhalen en beloftes.
Tijdens de adventszondagen en met Kerst zullen de adventskaarsen aangestoken
worden en zullen we samen een stapellied zingen. Het adventsproject wordt niet
meer uitgebreid in de dienst behandeld, maar de kinderen zullen tijdens de
kinderdienst met het project aan de slag gaan.
Het is goed om te weten dat er een leuk nieuw initiatief is: Omdat er bijna geen
basisschoolkinderen meer zijn, die regelmatig de kerkdiensten bezoeken, willen we
ons, voor nu, focussen op de tieners (middelbare schoolleeftijd). Daarom is de
Werkgroep Jeugd samen met ds. Gert op het idee gekomen om voor zondag
7 januari 2018, samen met de tieners, een speciale dienst voor te bereiden, een
Nieuwjaarsdienst, met als thema “Feest”. Het is leuk om samen met hen te
overleggen en we kijken uit naar de eerste dienst in het nieuwe jaar.
We houden jullie verder op de hoogte via de Kerkbrief.
Namens de kinderdienstleiding,
Ingrid Reemer en Petra Mendrik
en de werkgroep jeugd, ds. Gert van de Meeberg, Cora Gerritse en Petra Parlevliet

DIVERSEN
Dank, dank, dank!
Heel veel dank voor alle medeleven tijdens mijn ernstig ziek zijn en bij thuiskomst
voor alle lieve woorden, kaarten, telefoontjes en bezoekjes. Het gaf ons steun en
warmte.
Met een hartelijke groet,
familie Bloos

Nog meer over vrijwilligers op ons kerkelijk erf
Het is u bekend 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.
Aflevering 4 in mei ging over papier, veel papier: per maand gemiddeld 11.000
afdrukken op de stencilmachine en 1.000 op de kopieermachine.
Die werden toen gemaakt door Joke Verwaal, Plonie Bos en Willy de Waal. In de
loop der tijd moest Joke met dat werk stoppen en werd zij opgevolgd door Wil
Blanken.

Op 23 december 2015 is Wil Blanken helaas overleden en zijn Plonie en Willy samen
doorgegaan. Omdat de vaste wekelijkse taak te zwaar voor haar werd, had Plonie
het voornemen om na de komende drukte rond de kerst te stoppen. Helaas is dit
door een zware val onmogelijk geworden en ondergaat zij momenteel (13-11-2017)
een zwaar revalidatieproces waarvan de uitkomst ongewis is. Als gemeente moeten
wij haar dankbaar zijn voor de inzet gedurende de 17 jaar dat zij onder meer in deze
functie actief is geweest en bidden we, moge dat haar gegeven worden, voor herstel.
Willy de Waal en ondergetekende zullen, vooralsnog gedurende de resterende
levensduur van de machines, het kopieerwerk blijven uitvoeren. Daarna hebben de
kerkrentmeesters het plan om tot een andere opzet over te gaan. Als u denkt ” lukt
hen dat wel”: de huidige aantallen zijn afgenomen tot gemiddeld per maand 1600
afdrukken op de 15 jaar oude stencilmachine en 800 op de 11 jaar oude
kopieermachine.
Jan M. de Waal

Verdwenen Liedboeken
Drie weken geleden, in de Kerkbrief van zondag 29 oktober, heb ik het volgende
geplaatst:
Toen er vorig jaar met de beamer een keer geen liederen konden worden
geprojecteerd, werd het gemis van voldoende nieuwe Liedboeken erg gevoeld.
Dit onderwerp kwam ook tijdens de Gemeentevergadering in 2016 aan de orde en
spontaan werd er toen door een aanwezige familie een schenking van 20 boeken
toegezegd.
Bij ontvangst van deze boeken heb ik de taak op me genomen om deze, en de al
aanwezige boeken en bijbels, van duidelijke stickers met het logo en een uniek
nummer te voorzien.
Al geruime tijd (meer dan een half jaar) ontbreken de blauwe liedboeken 1, 3 en 7.
Sinds 1 of 2 weken is nummer 12 ook weg.
Ik doe een dringend beroep op diegenen die deze boeken hebben, of weten waar ze
zijn, mij daarover te informeren. Het kan niet zo zijn dat, om privéredenen, deze
boeken aan de collectieve voorraad in de kerk worden ontnomen. U mag ze ook
ongezien terugplaatsen op de plank. Er is voor elk ontbrekend nummer een ruimte
open.
Als u een Liedboek regelmatig nodig hebt ten behoeve van de gemeente kan dat, na
registratie van uw naam, geregeld worden. Ik hoor dan graag van u. Met vriendelijke
groet,
Jan de Waal.
P.S.: ik vind het echt niet leuk om deze oproep te plaatsen!
Stand: heden, 13 november 2017 heb ik over nummer 7 informatie ontvangen,
over de rest nog niet. Ook ontbreekt het privé Liedboek van de fam. Stoffels
nog steeds.
Jan M. de Waal

Advent
’t Is weer Advent en wij verwachten
het Feest van Christus komst op aard
de eng’len zongen Hem ter ere
ook onze lofzang is Hij waard.
Verwachten wij dit feest van liefde
verwachten wij de komst van Hem
of denken wij meer aan de kerstboom
dan aan het Kind van Bethlehem.
Wij moeten voor zoveel nog zorgen
het kerstmaal met kip of kalkoen,
de wijn, en alles wat erbij hoort
je wilt toch graag wat extra’s doen.
Maar denken wij bij al die dingen
wel aan de reden van het feest
of zijn we met daagse zorgen
nog aldoor veel te druk geweest.
Echt Kerstfeest is, gaan naar de kribbe
en knielen bij het kleine Kind,
dat in ons hart wil binnenkomen
maar vaak de deur gesloten vindt.
Echt Kerstfeest is, wat blijdschap brengen
bij hen die dikwijls eenzaam zijn.
Hun zeggen van Gods grote liefde
dat Hij het weet van al hun pijn.
Dan pas kan ’t feest echt Kerstfeest worden
dan pas is ’t vrede, dan is ’t goed.
Dan heeft Advent ons kunnen leren
hoe of het Kerstfeest wezen moet.
Wil de Ridder
Orgelfront van de Gereformeerde kerk geplaatst in Nieuw-Beijerland
Het orgelfront van de Gereformeerde kerk in Halfweg heeft zijn nieuwe bestemming
bereikt. Het is in de afgelopen maanden geplaatst in de nieuwe kerk (De Kandelaar)
van de Gereformeerde Gemeente van Nieuw Beijerland, die in maart van dit jaar
werd geopend. Als orgel werd gekozen voor het tweeklaviersorgel (25 stemmen) van
de gebroeders Gradus en Henricus Gradussen, dat tot 1993 dienst deed in de SintCalixtusbasiliek in Groenlo (Achterhoek). De kerk van Groenlo kreeg in dat jaar de
beschikking over een tweeklaviers Ademaorgel, dat aanvankelijk in het transept werd
geplaatst. In 2011 werd het Gradussenorgel gedemonteerd, waarna het Ademaorgel
op de plaats van het oude orgel werd gezet. Het orgel van Gradussen werd gebouwd
in 1877. In 1942 werd het door Verschueren omgebouwd en elektro-pneumatisch
gemaakt. Verschueren restaureerde ook in 1968 het instrument. Bij die gelegenheid
werd het orgel uitgebreid met drie tongwerken.

Adema’s Kerkorgelbouw uit Hillegom heeft het orgel in
Nieuw-Beijerland opgebouwd. Daar werd het
geplaatst achter het front dat afkomstig is uit de
voormalige Gereformeerde kerk van Halfweg. Volgens
Adema blijft de dispositie niet hetzelfde. Ook wordt
een geheel nieuwe mechaniek aangelegd. De
dispositie wordt zoveel mogelijk gerestaureerd naar
de oorspronkelijke situatie.
In november kregen we bericht van koster Johan
Izelaar van de Gereformeerde Gemeente van NieuwBeijerland: op zaterdagmiddag 9 december wordt het
nieuwe orgel (zie foto) in gebruik genomen. Vanaf
14.00 uur is er een officieel moment, na ruim een uur
is het open huis tot 17.30 uur. Van harte welkom.
Leo Kranenburg
Bericht uit Oostenrijk
Uit het oog, uit het hart, dachten jullie waarschijnlijk. Nee hoor, we hebben nu juist
weer veel te vertellen. Het was even stil maar je krijgt er wat voor terug. Teveel voor
één Kerkblad, beetje verspreiden dan maar.
Doordat onze computer te lijden heeft gehad van een virus zijn helaas al onze
documenten en foto’s van de laatste 6 jaar verloren gegaan. Hierdoor weet ik niet
meer wat we de laatste keer hebben geschreven.
Maakt ook niet uit want het afgelopen jaar hebben we genoeg beleefd om over te
schrijven.
Nieuwe baan.
Ginie en ik zijn dit jaar van baan veranderd. Er klopte gewoonweg iets niet in onze
vorige baan. Ginie kwam alleen maar thuis met negatieve verhalen en ik kwam
vervolgens bijna elke dag ‘s avonds binnenstappen met de woorden: “Wat een
flapdrol zeg”… en dan had ik het over mijn baas. Eigenlijk had ik drie bazen, twee
broers en hun vader. Er ging geen dag voorbij zonder tegen elkaar te schreeuwen. Af
en toe best wel vermakelijk.
Met één van de broers kon ik gewoonweg niet overweg. Dat was dan ook die
flapdrol. In het echt zei ik een heel ander woord maar ik zal het hier maar bij laten.
Eerlijk is eerlijk, ik heb er toch ook mooie herinneringen aan overgehouden. We zijn
hier naar toegekomen om vooral ook te genieten en het moet in je werk gewoon
kloppen. Heel belangrijk!
30 jaar geleden heb ik ooit mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald. Nooit gedacht dat ik er
nu iets mee ging doen. Althans, in mijn huidige baan had ik nog wel even een extra
rijbewijs nodig voor de aanhanger. Dus maar weer de schoolbank in. De afgelopen
winter ben ik aan mijn knie geopereerd en had dus alle tijd om mijn theorie en praktijk
voor mijn aanhangerrijbewijs te gaan halen.
Op krukken kwam ik daar binnen strompelen en vervolgens heel veel vraagtekens op
gezichten. Jaja zei ik, eerst maar theorie en dat praktijkgedeelte zien we dan wel
weer.
Ik dacht, die theorie doe ik wel even, maar dat viel even tegen zeg. In die dertig jaar
zijn er wel wat regeltjes en verkeersborden bij gekomen. En eigenlijk moest ik het
hele theoriegedeelte van alleen vrachtwagen ook weer opnieuw doen.

Een maand lang 4 avonden in de week naar les. En wat voor les. Veel nieuwe
termen, technisch inzicht en dan ook nog eens in het dialect. Ik kwam na iedere
avond geestelijk gesloopt thuis.
Maar ik kreeg het onder de knie en haalde een 100% score. De baas van de rijschool
overhandigde mij persoonlijk de uitslag en vertelde lachend hoe hij mij iedere avond
naar huis zag gaan met een gezicht vol vraagtekens en gesloopte hersencellen. Dat
laatste was meer van het ontcijferen van dialect naar normaal hoog Duits.
Twee weken daarna wat rijlessen, met aanhanger, gehad en vervolgens ook voor
praktijk geslaagd. In de tussentijd ben ik op zoek gegaan naar ander werk en mijn
oog viel op een advertentie van een hoveniersbedrijf dat een vrachtwagenchauffeur
nodig had voor het aanleveren van materiaal en goederen op de werkplek
(Baustelle).
Solliciteren dus maar. En dat solliciteren had ik al gedaan voordat ik geslaagd was. Ik
dacht bij mezelf, ik ga er maar op af want een brief schrijven in het Duits betekent
onder aan de stapel liggen. Achteraf gezien zou ik bovenop de stapel hebben
gelegen want ik was de enige. Ik ben naar het bedrijf gereden, me voorgesteld en
binnen 2 minuten zat ik met de baas om tafel voor een gesprek. Precies zoals ik
wilde. In 5 minuten mijn verhaal gedaan. Hij had maar twee vragen:
1. Heb je alle benodigde vrachtwagenpapieren en zo ja...
2. Kan je morgen al beginnen.
Ja en nee was mijn antwoord. Ja op vraag 1 (leugentje voor bestwil moet kunnen
dacht ik) en nee op vraag 2, want ik moest natuurlijk wel eerst netjes afscheid nemen
bij mijn vorige baas. Of ik dan zo snel mogelijk kon beginnen. Komt in orde , zei ik.
Maar wel eventjes op papier bevestigen Bitte, zei ik (zie foto).

Omdat ik nog veel vakantiedagen had staan was officieel beginnen pas na een
maand mogelijk maar daar hebben we uiteindelijk met elkaar wel een oplossing voor
kunnen vinden.

Dus met nog een half manke poot ben ik ergens half april 2016 bij mijn nieuwe baas
begonnen. Hannes is zijn naam. Mijn eerste job hier in Oostenrijk was bij een
soortgelijk hoveniersbedrijf en die baas heet ook Hannes. Een ding is gelijk in het
bedrijf bij deze Hannes-sen, namelijk dat je er ontzettend veel kunt beleven. En daar
wil ik de komende maanden over gaan schrijven. De gebeurtenissen, belevenissen in
mijn werk.
Jeroen van Diest

Repair Café Halfweg-Zwanenburg
Elke tweede dinsdagmiddag van de maand is er gelegenheid om defecte apparaten
en/of kleding door vrijwilligers te laten repareren. De eerstvolgende keer is dinsdag
12 december 2017 van 13.30 – 16.00 uur in Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan
141 in Zwanenburg. Uitgebreide informatie over het Repair Café vindt u in het
Kerkblad van november.
Kerstconcert Eensgezindheid
Op 17 december geeft muziekvereniging Eensgezindheid een kerstconcert in De Olm
aan de Olmenlaan.
Tijdens dat concert worden mooie kerstliederen ten gehore gebracht. Carin Bremer
en Wilma Schoenmaker uit Kudelstaart en Aalsmeer geven het concert een extra
feestelijk tintje door met zang de muziek te versterken.
Bezoekers krijgen oude en bekende liederen te horen, soms in een nieuw muzikaal
jasje gestoken. Ook worden nieuwe liederen gespeeld, bijvoorbeeld uit Polen.
Het programma is gevarieerd en geeft u een mooie gelegenheid in kerstsfeer te
komen.
U bent van harte welkom. Kaarten zijn bij de ingang van De Olm te koop. U kunt ook
een van de leden aanspreken.
Aanvang van het concert is 14.00 uur.
Heleen Broerse
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Prentenbijbels voor China
Veel kinderen op het platteland van China zien hun vader en moeder bijna
nooit. Hun ouders werken in de stad. Op zondagsscholen worden die 'verlaten
kinderen' liefdevol opgevangen. Het NBG wil zondagsscholen in China
voorzien van een prentenbijbel.
Het helpt de zondagsschoolleerkrachten enorm als ze bij hun lessen een
prentenbijbel kunnen gebruiken.

Maar christenen op het platteland kunnen zelf niet aan prentenbijbels komen, omdat
ze die niet kunnen betalen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil hen - met uw hulp
- graag steunen.
Achtergrondinformatie
Er zijn 240.000.000 kinderen in China. Veel meer jongens dan meisjes vanwege de
‘Eenkindpolitiek’. In sommige delen van China is een zondagsschool nog steeds
verboden, in andere delen van het land gaat het juist heel goed met de
zondagsscholen.
In sommige delen van het land is veel meer godsdienstvrijheid dan in minder westers
georiënteerde gebieden. Wat in Peking wordt toegestaan is niet overal in China
praktijk. Vandaar dat er grote verschillen zijn; er bestaat godsdienstvrijheid naast
christenvervolging.
Kinderen in de knel
Vaders en moeders trekken van het platteland naar de stad voor werk. Er zijn zo’n 70
miljoen achtergelaten kinderen. Van 30 miljoen kinderen werkt zowel de vader als de
moeder in de stad. Zij zien hun ouders hooguit enkele dagen per jaar.
De ouders kunnen hun kinderen niet meenemen naar de stad, omdat ze hun
kinderen niet mogen laten inschrijven voor een school. Ook hebben ze geen recht op
gezondheidszorg.
Kinderen wonen in het beste geval bij hun grootouders. Omdat die naast het
opvoeden van hun kleinkind ook hard moeten werken op het land, is dit een zware
taak.
Kerken
Kerken ontfermen zich over deze kinderen, onder andere door hen onderwijs op
zondagsscholen aan te bieden. Voor dat onderwijs zijn de prentenbijbels nodig.
Om die kinderbijbels betaalbaar te houden (of zelfs gratis aan te bieden) is hulp
nodig uit het buitenland. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil daar graag aan
bijdragen.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

