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In dit nummer: 
 
 Zondag 7 januari : Nieuwjaars-jeugd-dienst 
 Zondag 7 januari : Nieuwjaarsreceptie 
 Zondag 21 januari : Oecumenische dienst 

 



 
kerkdiensten 
 
Zondag 7 januari 
Protestantse Kerk 10.00 uur ds. G. van de Meeberg 
     Nieuwjaars-jeugd-dienst en Nieuwjaarsreceptie 
 
Maandag 8 januari 
Eigen Haard  18.45 uur pastor P. van Zaalen 
 
 
Zondag 14 januari 
Protestantse Kerk 10.00 uur ds. R.J. Bakker uit Amsterdam 
 
 
Zondag 21 januari 
Protestantse Kerk 10.00 uur ds. G. van de Meeberg en pastor F. Litjens 
     Oecumenische dienst 
 
Maandag 22 januari 
Eigen Haard  18.45 uur ds. G. van de Meeberg 
 
 
Zondag 28 januari 
Protestantse Kerk 10.00 uur ds. G. van de Meeberg 
 
 
Zondag 4 februari 
Protestantse Kerk 10.00 uur ds. G. van de Meeberg – Werelddiaconaat 
 
 
Oppasdienst 
  7 januari Margarita van den Berg 
14 januari Cora Gerritse 
21 januari Grietje Monster 
28 januari Ellen en Marjolein Oostwouder 
  4 februari Renske de Vries 
   
Diensten in het Spaarne Gasthuis 
De redactie van dit Kerkblad heeft op 10 november 2017 een bericht gekregen van 
de geestelijke verzorging in het Spaarne Gasthuis. Per 1 januari 2018 stoppen de 
kerkdiensten in de beide locaties van dit ziekenhuis. Er volgt nog een toelichting die 
bij het ter perse gaan van dit Kerkblad nog niet bij de redactie ontvangen was. 
 
 
 
 
 
 



 
TER OVERDENKING 
 
• Laat je licht schijnen 
 
In januari ga je merken dat de dagen weer wat 
langer worden. Het is nog steeds winter, maar een 
beetje meer daglicht doet al goed. Ik vind het mooi 
dat de eerste verzen uit de Bijbel ook gaan over het 
licht. Gods eerste scheppingsdaad is het maken van 
het licht (Genesis 1: 1-5). Zo leert de Bijbel ons al 
vanaf de eerste woorden, dat licht het donker 
overwint. Dat is ook ècht zo: licht is sterker dan 
donker. Als je bijvoorbeeld de gordijnen dicht hebt, 
dan lijkt het eerst heel donker. Maar als je ogen er 
aan gewend zijn, zie je altijd wel een kiertje waar 
licht doorheen komt. Precies dàt is ook het prachtige van geloven: God is goed, Hij is 
vol liefde. En omdat Hij goed en liefdevol is, wil Hij het donker verdrijven, ons altijd 
weer het licht laten zien, ook al is het soms een klein kiertje.  
 
Ook in het laatste Bijbelboek lezen we opnieuw over licht. Er wordt gesproken over 
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God Zelf belooft dat dàn alles wat naar en 
verdrietig en angstig is, voorbij zal zijn. Die belofte staat in Openbaring 22: 5, waar 
we lezen: Er zal geen nacht meer zijn. De dienaren van God zullen het licht van een 
lamp of van de zon niet meer nodig hebben. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. 
God had het eerste woord, Hij liet in het begin het licht overwinnen. En God zal het 
laatste woord hebben, opnieuw zal Hij er voor zorgen dat de duisternis – en daarmee 
alles wat het leven donker maakt – voorgoed plaats zal maken voor Zijn Licht. Wat 
zal de wereld mooi zijn op die dag! 
 
Nu denkt u misschien, ‘dat schrijf je mooi, maar voor mij is het op dit moment ècht 
donker’. Misschien ben je wel ziek en ben je bang dat je niet meer beter wordt. Of 
voelt u zich soms alleen, omdat u uw man of vrouw mist. Of sta je op een kruispunt in 
je leven en je weet niet welke kant je op kan gaan. Soms is het echt donker in je 
leven. Dan kun je niet meer voor of achteruit. Maar als je dan naar de hemel kijkt, 
dan zie je toch weer lichtpuntjes, net zoals je in een donkere nacht heel veel sterren 
kan zien. Dan besef je dat je er niet alleen voor staat. Dat Jezus voor ons een Licht 
wil zijn. Dat Hij ons de weg wijst, door het donker heen. Daarom zegt Hij in Johannes 
8: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan 
hoor je bij het licht dat leven geeft.’ 
 
Jezus volgen betekent zelf een lichtje zijn. Dat als het ware je innerlijke licht wordt 
aangestoken door het liefdevolle Licht van Jezus. Wij kunnen allemaal, op onze 
eigen manier, het licht van Gods liefde laten schijnen, èn het aan anderen 
doorgeven, net zoals je met de ene kaars de andere kaars kan aansteken. Door 
respectvol met elkaar om te gaan. Door een ruzie bij te leggen. Door elkaar te 
helpen. Door te bidden voor elkaar, door…vul het zelf maar in… Zullen wij dit nieuwe 
jaar, aangestoken door Gods liefdevolle licht, licht voor elkaar zijn en elkaars leven 
verlichten? Ik wens u en allen die u lief zijn een gezegend en licht 2018 toe.  
Hartelijke groet,                                                                      ds. Gert van de Meeberg 



 
PASTORALE BERICHTEN 
 
• Meeleven (berichten tot en met 15 december) 
 
Geboortebericht 
Op 26 november is geboren Lieke Groeneveld, dochter van Maikel en Esther, zusje 
van Sara en kleindochter van Onno en Marjo. We feliciteren ouders en grootouders 
van harte en wensen hen Gods zegen toe.  
 
Huwelijksjubilea 
- Dhr. en mevr. Van Woensel-Malipaard hebben op  30 november hun 45-jarig 
huwelijksjubileum gevierd. Namens ons allen nog van harte gefeliciteerd en Gods 
zegen voor jullie en allen die jullie lief zijn.  
- Dhr. en mevr. Van Gelder-Bongaertz hebben op 14 december gevierd dat zij 45 jaar 
getrouwd zijn. Nog de hartelijke felicitaties, namens ons allen, en Gods zegen voor 
jullie en allen die jullie lief zijn.  
 
In herinnering 
‘Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen.’ 
Op 24 november is overleden Cornelis Hubert, in de leeftijd van 86 jaar. De meesten 
van ons kennen Cor Hubert als penningmeester van het bestuur van de 
begraafplaats Houtrijk en Polanen. Ruim 26 jaar heeft hij zich als vrijwilliger voor 
deze functie ingezet. Zoals de begraafplaats er op dit moment uitziet is mede door de 
grote inzet van Cor bereikt. Het bestuur is hem daar zeer dankbaar voor en bewaart 
dierbare herinneringen aan Cor. De samenkomst, voorafgaande aan de begrafenis, 
heeft onder grote belangstelling op woensdag 29 november plaatsgevonden in de 
aula van de begraafplaats. Onze gedachten en gebeden zijn bij zijn vrouw, hun 
kinderen en kleinkinderen, die nu hun geliefde man, vader en opa moeten missen. 
We vertrouwen erop dat Cor Hubert geborgen is bij God.  

ds. Gert van de Meeberg 
 
BIJ DE DIENSTEN 
 
• 7 januari: Nieuwjaars-jeugd-dienst 
Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar is iedereen van harte welkom in onze 
nieuwjaars-jeugd-dienst. Samen met een aantal jongeren hebben we als werkgroep 
jeugd deze dienst voorbereid. Het thema is: Feest! Na afloop van de dienst wensen 
we elkaar het goede voor 2018 toe onder het genot van een hapje en een drankje. 
Ook namens de jongeren en de werkgroep jeugd: graag tot dan! 
 
• 21 januari: Oecumenische dienst  
Ook dit jaar houden we, vanwege ‘de week van gebed voor de eenheid van de 
christenen’, een oecumenische dienst in onze kerk. Aanvang 10.00 uur, thema: 
‘Recht door zee’. Pastor Fons Litjens en ik zullen deze dienst voorgaan, die samen 
met de Raad van Kerken is voorbereid. Van harte welkom!  
 
• 4 februari: Werelddiaconaatdienst én lunch 
Welkom in deze dienst die in het teken staat van het Werelddiaconaat en die samen 
met onze ZWO-commissie wordt voorbereid. Na de dienst is er de gemeentelunch, 



waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd. Meer informatie daarover leest u 
elders.  
 
• Bedankt 
Vanaf deze plaats bedanken we Plonie Bos-Meijer voor haar jarenlange inzet (17 
jaar!) voor het maken van onze wekelijkse Kerkbrief. Vanwege haar gezondheid is 
het helaas niet meer mogelijk om mee te werken aan deze klus, die elke week weer 
geklaard moet worden. We hopen van harte dat het de goede kant op zal gaan met 
je, Plonie! Fijn dat Jan en Willy de Waal, die zich ook al vele jaren inzetten voor het 
wekelijkse kopieerwerk, dit blijven doen, zolang de huidige kopieermachines blijven 
werken. Jan en Willy, ook onze hartelijke dank. 
Hartelijke groet,                                                                      ds. Gert van de Meeberg 
 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden :  Op 16 november 2017 in de leeftijd van 77 jaar mevr. W.J. Oostwouder- 
                     Hoogvliet,                      
                     Op 24 november 2017 in de leeftijd van 86 jaar dhr. C. Hubert, 
                 

 
Geboren :     Op 26 november 2017 is geboren Lieke Groeneveld, dochter van  

Maikel en Esther Groeneveld-Bart.  
      

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
ZEVEN VRAGEN AAN 
 
1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren? 
Bastiaan Leendert Berger, genoemd naar mijn opa van moeders kant, roepnaam 
Bas. Geboren op 23 december 1942 in Kootwijkerbroek. Ik ben zojuist 75 jaar 
geworden. Ik ben in Halfweg getrouwd in 1966 met Tineke (van der Wilt). We kregen 
twee kinderen, Hester en Jeroen. Inmiddels opa van Elsemieke, Rosalie, Tim en 
Desirée. 
 
2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)? 
Ik ben hoofdzakelijk werkzaam geweest in de krantensector bij Het Parool en het 
Amsterdams Stadsblad van Perscombinatie, later overgegaan in  PCM en nu 
Nederlandse Persgroep, hoofdzakelijk als leidinggevende over een groep 
advertentieverkopers, later bij marketing binnen ons bedrijf en uiteindelijk ook twee 
jaar voorzitter van de OR (ondernemingsraad). In 2007 met pensioen gegaan.  
 
3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd? 
Tennissen, skiën (ook skiën met de (klein)kinderen), zingen, orgelspelen (bijna elke 
dag), klussen aan het eigen huis, knutselen en vakanties met de caravan. Sinds ik 
niet meer werk vind ik het ook leuk om iedere dag te koken. 
 
4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk? 
Je zou kunnen zeggen dat ik bijna in de kerk ben geboren. Mijn vader is als  
predikant begonnen in Kootwijkerbroek, daar ben ik  geboren en gedoopt, evenals 



mijn oudere broer Henk (helaas overleden in 1984 in de VS) en zus Corrie. Door het 
werk van pa speelde mijn jonge jeugd zich af in Steenwijk (zus Josine en broer Kees 
geboren), Voorburg (pa was van 1947-1949 legerpredikant in Indië), daarna 
Dedemsvaart (jongste broer Leen geboren). In 1953 (ik was toen 10 jaar) verhuisde 
ons hele gezin naar Halfweg en zo werd ik met mijn broers en zussen lid van de 
Gereformeerde Kerk.  
 
5. Wat spreekt jou aan in onze kerk? 
Dat heb ik in punt 6 verwoord. 
 
6. Wat inspireert jou? 
Het samenzijn met andere gemeenteleden, mensen die ik ook al heel lang ken. Het 
zingen, het orgelspel en zeker ook de uitleg en verkondiging (stof tot overdenking). 
Maar ook het gezamenlijk koffiedrinken na de dienst. Het zelf orgelspelen geeft mij 
ook inspiratie.   
 
7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou je 
hem/haar dan vragen? 
Abraham, die zomaar, na een ontmoeting met God, spontaan verhuisde naar een 
vreemd land en later ook bereid was om zijn enige zoon Isaäk te offeren.  
 
Voor het volgende Kerkblad stel ik deze zeven vragen aan Gellius Joustra. 

Bas Berger 
 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 

 Uit de kerkenraad van woensdag 22 november 2017 
 
De voorzitter, dhr. Leo Kranenburg, opent de vergadering met lezing uit de Bijbel in 
gewone Taal: Prediker 4 vanaf vs. 9 “Beter met zijn tweeën dan alleen”. Daarmee wil 
hij aangeven dat God zijn steun geeft aan het werk in de gemeente, waardoor 
medewerkers zich gesteund weten. 
 
Afscheid vertrekkende ambtsdragers 
Dhr. en mevr. Berger beëindigen hun werk voor de kerkenraad. Namens alle leden 
dankt dhr. Kranenburg hen voor het werk dat zij in de afgelopen 4 jaar hebben 
verricht. De samenwerking was goed en prettig. 
Hun werkzaamheden voor de kerk stoppen niet. Mevr. Berger heeft nog een aantal 
commissies, waarin zij werk voor de kerk doet. Dhr. Berger maakt de foto’s tijdens de 
zondagmiddagconcerten.  
Mevr. Berger noemt het werk in het consistorie zinvol en prettig. Ook het werk in de 
kerkenraad is minder formeel geworden in vergelijking met vorige periodes dat zij en 
haar man ambtsdrager zijn geweest. Beiden danken ook de leden van de kerkenraad 
voor de fijne samenwerking. Namens de kerkenraad ontvangen dhr. en mevr. Berger 
nog een attentie. 
 

Notulen, acties en post 
De gebruikelijke agendapunten worden doorgenomen. 
Mevr. Broerse vraagt of er een besluit is genomen over het plaatsen van een 



kerstboom in de kerktuin. De kerkenraad spreekt over de mogelijkheden en de 
onmogelijkheden daarvan.  
De kerkenraad is bij meerderheid een voorstander. De scriba wordt gevraagd dit op 
te pakken. Bij het schrijven van dit verslag is gebleken dat het al te laat was om nog 
een boom te bestellen die groot genoeg is om de kerktuin te sieren. Wie weet in het 
komende jaar? 
De notulen worden onder dank goedgekeurd en ondertekend. De postlijst en de 
acties worden doorgenomen en aangepast. 
 
Kerstkaart 2017 
Elk jaar wordt energie gestoken in het creëren van een mooie kerstkaart. Ds. Van de 
Meeberg heeft dit jaar voor de tekst gezorgd, de foto van het kerkraam is gemaakt 
door dhr. Pirovano. Voorzitter toont de proefdruk van de kaart. Ds. Van de Meeberg 
geeft uitleg over het gedicht op de kaart. Het is een bewerkt lied dat wordt gezongen 
door een koor tijdens de oecumenische dienst op 17 december. 
 

Vaststelling Begroting kerkrentmeesters en diaconie 2018 
Vaste agendapunten in november zijn de begrotingen van kerkrentmeesters en 
diaconie. Dhr. Mendrik licht de begroting van de kerkrentmeesters toe. In het 
Kerkblad en tijdens de gemeenteavond is ook de gemeente van de specifieke zaken 
op de hoogte gesteld. De kerkenraad spreekt de dank uit voor het vele werk dat er 
aan deze begroting is besteed. 
De begroting wordt door de kerkenraad vastgesteld. 
Mevr. Kranenburg, penningmeester van de diaconie, licht de begroting van de 
diaconie toe. Zij heeft de begroting samengesteld in de lijn van het lopende jaar 
2017. Ook zij zal tijdens de gemeenteavond nog extra uitleg geven.  
De bestemmingscollecten zijn vaak hoger in opbrengst. Ds. Van de Meeberg denkt 
dat als er meer aandacht is voor de specifieke activiteiten, er een hogere opbrengst 
kan zijn. De penningmeester wordt bedankt voor het opstellen van de begroting. De 
kerkenraad stelt ook deze begroting vast. 
 

Punten uit de colleges en subcommissies 
- De diaconie geeft per jaar giften aan een buitenlands doel en een binnenlandse 
bestemming. Dat zijn dit jaar: Stichting hulpverlening door christenen in Roemenië en 
Stichting De Hoop (ondersteuning voor mensen die los moeten komen van een 
verslaving). Beide krijgen een gift van € 100,--. 
Er is een gift gekomen van de familie J. Deze gaat naar de Rohingya vluchtelingen in 
Bangladesh.  
- Mevr. Weinreich van het gemeentediaconaat geeft nog een aantal wijzigingen door 
betreffende de zangavond. 
- Jeugdwerk: ds. Van de Meeberg vertelt over de dienst op 7 januari, waarin de 
jongeren meewerken aan de nieuwjaarsdienst. Hij is erg enthousiast over hun 
inbreng. 
Vanuit de RK-kerk is de mededeling gekomen dat er op de zaterdag voor kerst een 
kinderdienst wordt gehouden. Er is contact gezocht met mevr. Gerritse om eventueel 
een inbreng vanuit de protestantse gemeente te hebben. 
- Raad van Kerken: ds. Van de Meeberg vertelt dat op 11 november een kleine 30 
mensen een mooie middag hadden in Utrecht. Bestemming was de Luther 
tentoonstelling in het Catharijneconvent.  



-Commissie Zondagmiddagconcerten: het concert van zondag 19 november was 
mooi. Er waren 62 betalende bezoekers. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een vraag te stellen tijdens de 
rondvraag. 
 

Sluiting   
Dhr. Monster heeft een stukje uit de nieuwsbrief van Kerk in Actie: ‘Ter inspiratie’: Of 
we nu hulp nodig hebben of hulp bieden. We kunnen niet zonder uw hulp, God. 
Hiermee sloot hij de laatste vergadering van 2017 af. 

Heleen Broerse, scriba 

 

 

 Uit de gemeenteavond van woensdag 29 november 
 
Tijdens deze avond waren 21 gemeenteleden aanwezig. 
 
Opening door de voorzitter, dhr. Leo Kranenburg 
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen.  
Ds. Van de Meeberg nam daarna het woord om met gebed te beginnen: “We kijken 
uit naar Kerst. Dank dat we samen kunnen spreken over wat ons bezig houdt in de 
gemeente. Zegen deze avond.” 
 
Studieverslag en nieuw avondmaalsformulier 
Het inhoudelijke gedeelte betreft een studieverslag van de dominee. Veel daarover is 
al te lezen geweest in vorige nummers van dit blad. Ook de laatste twee 
avondmaalsvieringen zijn al vanuit het nieuwe formulier gevierd. 
Ds. Van de Meeberg spreekt uit dat hij het als prettig en goed heeft ervaren dat hij 
tijd aan studie heeft kunnen besteden. Ook een predikant moet bijscholen. Het 
onderwerp van zijn studie was: “De maaltijd van de Heer”.  
Hij heeft 3 cursussen gedaan: de geschiedenis van het avondmaal, oecumene en het 
avondmaal en als laatste de dogmatiek en de ethiek van het avondmaal. Naast 
studie en literatuur was de opdracht een paper te schrijven. 
Ds. Van de Meeberg beschrijft hoe hij zich het avondmaal herinnerde uit zijn jeugd, 
toen het avondmaal nog echt aan de tafel werd gevierd. 
Toen hij in de gemeente kwam, gebruikte hij een collage vanuit allerlei formulieren 
om het avondmaal te vieren in de kerk. Dat voldeed op den duur niet. Vandaar dat 
het studieonderwerp hem zo aansprak en hij een eigen zoektocht kon doen naar het 
vieren van de maaltijd van de Heer, zoals hij dat nu noemt. 
Het avondmaal is niet één op één overgenomen uit de periode dat het avondmaal in 
de tijd van vlak na Christus’ leven werd gevierd. 
 
Het is belangrijk dat men het ‘goed‘ heeft met elkaar als je samen de maaltijd van de 
Heer viert (ethiek). 
In het formulier moest eenheid tot zijn recht komen, als ook de verbondenheid van de 
mensen die de maaltijd vieren. Dat laatste komt tot uiting in de viering in de kring. 
Na de toelichting bespreekt ds. Van de Meeberg zijn nieuw geschreven 
avondmaalsformulier. Centraal thema in het Tafelgebed is ‘licht’. 
Op een vraag waarom de Heilige Geest niet eerder wordt genoemd, geeft ds. Van de 



Meeberg als antwoord dat er een apart gebed om de Heilige Geest is en daarom 
hoeft dit niet eerder voor te komen. 
De woorden die ds. Van de Meeberg uitspreekt tijdens de viering komen rechtstreeks 
uit de Bijbel. 
Een vraag uit de gemeente: waarom zou deze versie nu de definitieve versie zijn? 
Het antwoord van de dominee is: “Ik hecht aan de ‘oude’ woorden”. De mening van 
de verschillende aanwezigen hierover wordt gevraagd. 
De kerkenraad heeft besloten in het jaar 2018 alleen avondmaalsvieringen te houden 
onder leiding van ds. Van de Meeberg en dan een evaluatie te doen. 
Ds. Van de Meeberg geeft aan dat deze manier van vieren voor hem verrijking geeft. 
 
Begrotingen van kerkrentmeesters en diaconie 
De begrotingen van de kerkrentmeesters en de diaconie voor 2018 staan op het 
tweede deel van de gemeenteavond op de agenda. 
Dhr. Wim Groothuis geeft een toelichting op de begroting van de kerkrentmeesters. 
Deze heeft op zondag 26 november ter inzage gelegen voor alle leden van de 
gemeente. 
De haan van de toren wordt opgeknapt door dhr. Bart. De haan staat in de kerkzaal, 
zodat de aanwezigen kunnen zien wat de opknapbeurt tot nu toe voor resultaat heeft 
gehad. 
Vragen: Hoe groot is de reserve van de kerkkas. Deze is ca € 200.000. Een deel 
ervan is afkomstig van een ontvangen erfenis. 
 
Mevr. Kranenburg geeft een toelichting op de begroting van de diaconie. Ook deze 
begroting heeft ter inzage gelegen op zondag 26 november. 
Er is een vraag over de begroting van de opbrengst van de collecten: Is deze niet te 
hoog geschat? Mevr. Kranenburg geeft aan dat zij een optimistische inschatting heeft 
gemaakt, mede op grond van de opbrengsten in het huidig lopende jaar. 
 
Lekkage en vergulden van de torenhaan 
Dhr. Mendrik (voorzitter van de kerkrentmeesters) geeft een toelichting op de 
reparaties van de lekkage van het kerkgebouw. 
In 2017 is door de firma Erfas onderzoek gedaan. Tegelijkertijd is de haan van de 
toren gehaald. Dhr. Bart heeft hem kaal gemaakt. De haan blijkt van roodkoper te 
zijn. Dhr. Bart zal de haan vergulden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De offerte voor alle herstel van de lekkages was zo hoog, dat onze gemeente dat 
niet kan betalen. Alleen de kosten van het steigerwerk voor de toren waren al erg 
hoog. Het lekkageprobleem moest anders worden aangepakt. Er werd vervolgens 
gekeken naar de meest noodzakelijke reparaties. Opdracht is gegeven voor herstel 
voegwerk boven het dakvlak van de kerkzaal. Vervolgens zal het sterraam een 
voorzetraam krijgen en wordt het voegwerk van de gemetselde penanten in de twee 
grote ramen in de kerkzaal hersteld. Het totale voegwerk van de toren is weliswaar te 
duur om aan te pakken, maar de entree wordt binnen wel opgeknapt. 
 
 
Rondvraag 
Voorzitter Kranenburg sluit de gemeenteavond af met de rondvraag. 
De vraag wordt gesteld waarom er een dienst is op oudejaarsavond? Het antwoord is 
dat het een mooie traditie is om een jaar met een viering af te sluiten. Kerkelijk 
gezien hoeft dit niet. 
De voorzitter bedankt de leden die een bijdrage hebben geleverd aan de 
gemeenteavond. 
Ds. Van de Meeberg besluit de bijeenkomst met alle aanwezigen door een gezongen 
lied 425 uit het Liedboek: ‘Vervuld van uw zegen’. 
 
Met vriendelijke groet,                                                                Heleen Broerse, scriba 

  

 

 Gemeentelunch 4 februari 
De eerstvolgende gemeentelunch zal plaatsvinden op zondag 4 februari. 
U bent allen van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze lunch, die na 
het koffiedrinken  start. Dit is de tweede lunch van dit seizoen. 
Hebt u zin mee te doen met ons, dan kunt u zich bij mij opgeven. Dat mag 
persoonlijk, of via de mail: heleenbroerse@gmail.com, of telefonisch 020 4976137. 
Bij deze maaltijd neemt iedereen iets mee om er een feestelijk geheel van te maken. 
Zodra ik weet hoeveel mensen er deelnemen, zal ik met u bespreken wat u kunt 
meenemen. 
In de Kerkbrief zal in januari een herinnering worden geplaatst. 

Heleen Broerse  
 

 Vacaturelijst 2018 kwartaal 1: voor elk wat wils of wie durft? 
In de kerkdienst van 19 november hebben wij stilgestaan bij het afscheid van twee 
ambtsdragers. Bas Berger laat een lege plaats achter in het college van de diaconie 
(maar hij kan jullie wel alles nog vertellen over de vacatures die er zijn in dat college). 
Tineke Berger laat een lege stoel achter bij de wijkouderlingen. Wij zijn dankbaar 
voor het vele werk dat zij voor onze gemeente hebben gedaan. Maar ondanks vele 
inspanningen is het nog niet gelukt om deze lege plekken opnieuw te laten bezetten. 
Maar we beginnen op 1 januari aan een nieuw kalenderjaar en we blijven hoop 
houden dat er nieuwe ambtsdragers zullen aantreden in 2018. 
 
Er zijn ook vacatures die minder tijd vergen. Deze zijn er o.a. voor het regelen van 
het geluid en de beamerpresentatie tijdens de kerkdiensten. De groep 
gemeenteleden die hieraan medewerking verleent is wat kleiner geworden. 
Aanvulling is dan ook wenselijk om het aantal beurten van dienstdoen te beperken. 



Voor de zomermaanden van 2018 lijkt er nu al een probleem te gaan ontstaan. Wie 
kan meehelpen om dat probleem te voorkomen? Onno Bart kan precies uitleggen 
wat er voor een goede geluid- en beamerpresentatie nodig is.  
Een andere vacature die is ontstaan met het afscheid nemen van Hilde Kamper als 
samensteller van de Kerkbrief (eveneens genoemd in de dienst van 19 november; 
ook langs deze weg onze dank voor de bijna 10 jaar trouwe dienst). Het 
samenstellen van de Kerkbrief vindt plaats op donderdag. Alle stukken worden 
gemaild voor donderdag 16.00 uur. De taak is dan om deze stukken met de liturgie in 
te voegen in de kerkbriefsjabloon. Dat lukt gewoonlijk op vier A5-kantjes, maar als er 
veel informatie is, wordt dat soms uitgebreid naar acht A5-kantjes. Voor informatie 
kunt u bij Cora Gerritse terecht. Voorlopig zal ondergetekende deze vacante plaats 
gaan invullen, te beginnen met januari 2018 (zie het colofon op blz. 2). 
 
Er was nog een ambtsdrager die dit jaar, na 12 jaar actief te zijn geweest, afscheid 
van het college van kerkrentmeesters had willen nemen. Peter Mendrik heeft ervoor 
gekozen om vooralsnog door te gaan als voorzitter van dit college, omdat 
inspanningen voor het vinden van een bekwame opvolger nog niet zijn geslaagd. In 
de kerkdienst van 19 november heb ik daar ook aandacht aan besteed. Als 
gemeente mogen wij blij zijn dat Peter dit besluit heeft genomen en als voorzitter ben 
ik hem dan ook zeer erkentelijk. 
 

Vacature: Taak: Informatie: 

Kerkrentmeesters Voorzitter  
Secretaris 

Peter Mendrik 

Diaconie Voorzitter 
Secretaris 
Notulist (hoeft geen 
ambtsdrager te zijn) 

Bas Berger 

Ouderling Wijkwerk, organiseren wijk-
avonden, ouderling van dienst 

Grietje Monster 
 

Geluid 
Beamer 

Regelen van geluid kerkdienst 
Regelen van presentatie 

Onno Bart 

Kerkbrief samensteller Samenstellen van de weke-
lijkse Kerkbrief op donderdag 

Cora Gerritse 

 

Namens de kerkenraad iedereen een goed en gezond 2018 toegewenst. 
Met vriendelijke groet,                                                                        Leo Kranenburg 
 
 
DIACONIE 
 
Vakantieweken voor senioren 
“GOED IS NOG ZACHTJES UITGEDRUKT, het was FANTASTISCH. Even alle 
zorgen vergeten en alles werd voor me geregeld.”  
Het vakantiebureau.nl organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken op prachtige 
locaties in Nederland voor senioren, zonder en met zorgbehoefte, die graag 
zorgeloos vakantie willen vieren. 



Gezellige uitstapjes, nieuwe mensen ontmoeten en genieten van heerlijke maaltijden 
en de prachtige omgeving van uw hotel. Bij ons kunt u echt vakantie vieren! Onze 
vrijwilligers nemen de tijd voor u en geven u alle aandacht tijdens de vakantieweek. U 
zult ervaren dat een vakantie met aandacht u goed zal doen. 
Dit alles en nog veel meer kunt u lezen in de vakantiegids 2018. 
Het vakantiebureau beschikt over zo’n 1400 vrijwilligers waarvan velen uit de zorg 
komen. 
Zelf draai ik vanaf 1994 jaarlijks enkele weken als vrijwilliger mee op een van de vele 
locaties. 
Elke week is anders maar een ding staat vast, binnen twee dagen voelt het als een 
grote familie. 
Er is van alles te doen: er worden uitstapjes georganiseerd, er wordt met u gefietst, 
gezwommen, een museum bezocht. Vrijwilligers staan dag en nacht voor u klaar. 
In de gids vindt u de vakantieweken met een kleur aangegeven. Deze kleuren staan 
voor de soort week. De uitleg van de kleuren staat op de pagina ernaast. 
De gids kunt u vinden in de kerk op de tafels en in de houder bij de deur. U mag de 
gids ook  mee naar huis nemen om hem rustig door te nemen. 
Wilt  u meer weten, of heeft u hulp nodig bij de uitleg in de gids en het invullen van 
de formulieren, neem dan contact met mij op, ik wil u er graag bij helpen. 

Margreet Smit 
 
Giften diaconie 2017 

Als diaconie willen wij bijdragen aan het steunen van allerlei goede doelen. De 
diaconie krijgt een berg aan verzoeken voor financiële steun. Ieder jaar maakt de 
diaconie een keuze hieruit en geeft giften aan hulporganisaties in binnen- en 
buitenland.  
Dit jaar is € 100,-- overgemaakt naar Stichting De Hoop. Deze stichting gebruikt de 
gift voor het verder helpen van de mensen, die nog worstelen om los te komen uit 
verslaving of psychische nood. Ook naar Stichting Hulpverlening Christenen in 
Roemenië is € 100,-- overgemaakt. Deze stichting verleent geestelijke, materiële en 
humanitaire hulp in Roemenië.  
Dit jaar hebben wij minder giften overgemaakt dan voorgaande jaren, omdat de 
inkomsten minder zijn geworden. Daarom was het gebaar van Evert en Yolanda 
Jonker, om een gift ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijk te geven, erg welkom. 
Deze gift is door de diaconie overgemaakt naar Stichting Red een Kind. Als dank 
voor deze gift stuurde deze stichting onderstaande brief, waaruit we citeren. 
Vriendelijke groet namens de diaconie,      Gea Kranenburg 
 
 

De Relatiemanager Kerken, de heer Ard-Jan Kok, schreef 
op 27 november het volgende: 
“Op 17 november 2017 ontvingen wij een gift van € 100,-- 
bestemd voor hulp aan gevluchte Royingya’s in 
Bangladesh. We willen u hiervoor heel hartelijk bedanken. 
Uw gift maak het mogelijk om de kinderen en gezinnen te 

helpen aan eerste levensbehoeften. De situatie waarin de gezinnen leven is heel 
schrijnend: er is geen eten, geen plek om te slapen en er is geen medische zorg. 
Gelukkig kunnen we nu helpen door het uitdelen van pakketten met daarin tentzeil, 
dekens en matrassen. Ook letten we op de kinderen: gezinnen met ondervoede 



kinderen brengen we in contact met World Food Program, zodat er voor hen te eten 
is. 
Tenslotte helpen we de vluchtelingen met schone latrines, om te voorkomen dat 
besmettelijke ziektes zich gaan verspreiden. 
We willen u heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage voor deze hulp!”. 
 
Kerstviering ouderen en Kerstzangavond – Terugblik 
 

 
 
Kerstmaaltijd op dinsdag 12 december 2017 (gemeentediaconaat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

De cantorij ven de PKN Kerk De Opgang uit Amsterdam-Osdorp en 
het Blavet-ensemble o.l.v. Hans Jütte tijdens de Kerstzangdienst van 
12 december in onze kerk. 

 



 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand januari 
 
  3 januari 1937 Dhr. L. van Andel 
  5 januari 1938 Dhr. C.A. van Oeveren 
  7 januari 1943 Dhr. P.L. Versluis 
  8 januari 1933 Dhr. J. Zwemmer 
  9 januari 1942 Mevr. M.S.E. Joustra-de Raadt 
11 januari 1943 Mevr. A.P. Mendrik-Bonhof 
13 januari 1937 Dhr. M. Vlasveld 
18 januari 1934 Mevr. H.A. Meerens-Koetsier 
26 januari 1940 Mevr. E. van Staaveren-Lammerts 
28 januari 1939 Dhr. P. van Staaveren 
29 januari 1939 Dhr. J.J.H. Post 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
KERK IN ACTIE 
 
Sparen voor de zending 
Hartelijk dank voor de vele postzegels (4 schoenendozen vol en een tas vol met 
grote enveloppen), ansichtkaarten/oude prentbriefkaarten, oude mobiele telefoons, 
cartridges en het oud Nederlands- en buitenlands geld, dat in de afgelopen tijd door 
velen van u bijeengebracht is. Ook vanuit Spaarndam heb ik veel postzegels 
ontvangen. 
Onlangs heeft ds. Burret Olde, die in het Bureau van Kerk in Actie zijn werkplek 
heeft, alles bij mij opgehaald en naar Utrecht meegenomen.  Hij was erg blij met 
deze geweldige opbrengst. 
De vrijwilligers die dit alles uitzoeken en op beurzen verkopen konden weer aan de 
slag. 
Jaarlijks brengt de inzameling van alleen postzegels en kaarten al meer dan € 
20.000,- op. 
Dit bedrag is bestemd voor het werk van Kerk in Actie en de Gereformeerde 
Zendingsbond. 
 
Wat de postzegels aangaat wil ik u vragen deze zo groot mogelijk af te scheuren of 
te knippen. 
 
Wat de kaarten betreft : het gaat om ansichtkaarten, met of zonder postzegel, en 
oude prentbriefkaarten. Dus niet om zelfgemaakte kaarten of andere 
dubbelgevouwen kaarten of kerstkaarten. Dubbelgevouwen kaarten van Unicef / 
Anton Pieck / Removos (de mond- en voetschilders) en Marjolein Bastin kunt u wel 
inleveren. 
 
Spaart u in de komende tijd ook weer mee ?  De mand van Kerk in Actie in de hal 
van de kerk staat er klaar voor!  Alvast hartelijk dank. 
 
Hartelijke groeten,                                                                    Adrie Mendrik  



 
KERKRENTMEESTERS 
 
Actie Kerkbalans 2018 van 20 januari – 3 februari 
Vanaf 20 januari wordt de actie Kerkbalans weer 
gehouden.  
Het thema is dit jaar “Geef voor je kerk”. 
De actie Kerkbalans wordt momenteel voorbereid door 
de kerkrentmeesters en gelukkig zijn er ook weer 
vrijwilligers die op pad willen gaan om de 
kerkbalansenvelop bij u af te geven en om deze 
ongeveer een week later weer bij u op te halen. 
We hebben er, ook dit jaar weer, alle vertrouwen in dat u 
naar vermogen zult bijdragen om ook in 2018 alle activiteiten en werkzaamheden 
mogelijk te maken. 
Door onder andere de geplande werkzaamheden aan het tegengaan van de lekkage 
in de kerkzaal en bij de toren, is er op de begroting van 2018 een onttrekking uit de 
reserves van € 42.216,-- (zie uitleg van Peter Mendrik hieronder). We hopen dat u 
daarom uw toegezegde bedrag ten opzichte van 2017 kunt en wilt verhogen. 
 
Welk bedrag u ook geeft, wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking aan 
deze actie. 
 
Namens de kerkrentmeesters,                                                         Cora Gerritse 
 
 
Begroting 2018 

Onderstaand treft u de strekking aan van de begroting 2018, zoals vastgesteld door 
de kerkenraadsvergadering op 22 november 2017. De daarop volgende week bent u 
in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van deze begroting en hebben wij de 
cijfers toegelicht op de gemeenteavond van 29 november. De begroting heeft een 
verwacht tekort van € 42.216. Hoe dat tekort ontstaat leggen wij hieronder uit, waarbij 
de extra uitgaven en minder inkomsten staan vermeld ten opzichte van de 
jaarrekening 2016 (in 2016 waren de inkomsten en de reguliere uitgaven min of meer 
gelijk, zelfs € 900 positief). 
Hogere uitgaven t.o.v. jaarrekening 2016: 
€ 21.000 kerkgebouw; voornamelijk lekkage preventie (€ 10.000 hiervan is niet 
uitgegeven in 2017). 
€  4.500 pastorie; voornamelijk schilderwerk.  
€. 1.840 orgel; correctie prestant 8’. 
€  5.216 hogere afdracht PKN *); verplichte bijdrage aan centrale kas predikanten, 
per 1 fte. 
Minder inkomsten t.o.v. jaarrekening 2016: 
€ 10.050 minder inkomsten *); € 6.918 minder bijdrage levend geld, verhuur, rente en 
bazaar. 
*) naast incidentele uitgaven voor gebouwen, zijn deze bedragen de oorzaak van een 
negatief resultaat en zullen een structureel tekort geven, dat aan onze reserves moet 
worden onttrokken. 
 
Namens de kerkenraad,                          Peter Mendrik (voorzitter kerkrentmeesters) 



     
RAAD VAN KERKEN 
 
Groene Hartpad van Ouderkerk a.d. IJssel naar Stolwijk (10e etappe van ruim 7 
km) 
Zaterdag 2 november jl. gingen we met 13 wandelaars op pad verdeeld over 3 
auto’s. Via de Groenendijk bij Nieuwerkerk a.d. IJssel reden we naar het 
parkeerterrein bij het Hitland Park, een mooi natuurgebied ten oosten van Capelle 
a.d. IJssel. In het gebied bevinden zich wandelpaden door wilgenbossen en weiden, 
soms in de vorm van knuppelpaden. Hier pakten we de wandelroute op. Omdat het 
nog mistig was en de temperatuur rond de 0 °C schommelde, konden we genieten 
van de berijpte planten, bomen en struiken om ons heen. Op het water (dat ook hier 
weer volop aanwezig was) lag op veel plekken een heel dun laagje ijs. Het leverde 
prachtige plaatjes op! We kwamen ook langs golfterreinen en gingen in westelijke 
richting naar het Schollebos waar we koffiedronken bij Petit Restaurant Schollebos. 
Omdat er weer wat te vieren was (een kleindochter geboren), kregen we de koffie 
met taart van twee wandelaars in ons midden aangeboden. We vervolgden onze 
tocht en kwamen langs een Delftsblauwe schilderijlijst in het bos (mooi moment voor 
een groepsfoto). Daarna liepen we Rotterdam binnen en gingen o.a. door de wijk 
Lage Land op weg naar de woning van een van onze wandelaars. Daar werden we 
onthaald op een heerlijke lunch (twee soorten soep en belegde broodjes). We 
konden terugkijken op een frisse, maar gevarieerde winterwandeling. 
 

 
 

Onze volgende wandeling is op zaterdag 6 januari 2018. We vervolgen dan onze 
route vanuit Rotterdam via het Kralingsche Bos naar Berkel en Rodenrijs (+ 15 km). 
Ook dan verzamelen we weer om 7.30 uur aan de Oranje Nassaustraat bij het 
plantsoentje en het parkeerterrein van de Keizerskroon (bij de stoplichten van de 
N200). Opgeven kan tot woensdag 3 januari 2018 bij Marijke Nuis. De kosten zijn 
 € 25,- (voor vervoer en lunch).  

Ria Bakker 



 

 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
Orgelfront Gereformeerde Kerk in volle pracht herplaatst in Nieuw-Beijerland 

Op 9 december nam de Gereformeerde gemeente in Nieuw-Beijerland haar 
Gradussen orgel in gebruik. Dit orgel kwam uit een rooms-katholieke kerk in Groenlo. 
Na een ingrijpende restauratie en toevoegingen is dit orgel geplaatst achter het 
orgelfront dat komt uit onze voormalige Gereformeerde Kerk in Halfweg.  
Met een delegatie van onze Protestantse gemeente waren wij, op uitnodiging van de 
koster van deze kerk, bij de ingebruikname aanwezig. De ontvangst was hartelijk. De 
koffie stond klaar voor de gasten vanuit Halfweg. De aanblik van dit front, daar ging 
deze middag vooral onze aandacht naar uit, voelde heel vertrouwd aan. wij voelden 
ons echt een beetje thuis in “De Kandelaar” zoals deze kerk is genoemd. 
 
Het orgelfront was prachtig gerestaureerd en in zijn geheel teruggebracht naar de 
staat zoals die waarschijnlijk is geweest bij de ingebruikname van het orgel in 
Halfweg. De (voornamelijk loze) frontpijpen kregen de bij de restauratie van 1968 
overgespoten vergulde labia weer terug met bladgoud. De kast kreeg na 
schoonmaak haar eikenhouten imitatiekleur terug, en ook hier kwam bladgoud terug 
op o.a. de tandlijsten van de pijpenbanden en de gestileerde vogelfiguren op de 
frontstijlen. 
De totstandkoming van dit project werd toegelicht door orgeladviseur Dirk Bakker. 
Daarna gaf Ronald van Baekel van Adema’s kerkorgelbouw een toelichting op de 
restauratiewerkzaamheden. Ook hoorden we een aantal muziekstukken die door de 
organisten werden gespeeld. Zo kregen we een mooi klankbeeld van de 
mogelijkheden van het imposante orgel. 
 
 



 
 
 

   
 
 
 

Er werd ook een uitgebreide toelichting gegeven op de Glazen van “De Kandelaar”. 
Bij de opening van de kerk in maart 2017 waren deze nog niet klaar. De 
gebrandschilderde ramen zitten rechts en links van de orgeltoren en het liturgisch 
centrum en lopen helemaal van boven naar beneden. Hier zit veel Bijbelse symboliek 
in verwerkt, waaronder de Menorah: rechts drie lampen (zie foto), links drie lampen 
en de zevende lamp, de kern of de schacht ofwel het middenstuk wordt gevormd 
door het midden van de kerk met daarin de kansel met de opengeslagen bijbel. 
Aan het eind van de middag vroeg Hans Jütte aan Ronald van Baekel of wij een blik 
mochten werpen in het binnenste van de orgelkast. Die was de hele middag gesloten 
gebleven. Aan dat verzoek werd voldaan. Zo kregen wij zicht op een deel van de 
1600 orgelpijpen die zich in de orgelkast bevinden. Dit was een mooi slot van deze 
plezierige middag. Wij vertrokken met een handdruk van de koster en de ouderling 
van dienst en spraken de hoop uit dat deze gemeente lang van dit bijzondere orgel 
zal mogen genieten. 
Met vriendelijke groet,                                                                       Leo Kranenburg 
 



  
             
 
DIVERSEN 
 
Afscheid van twee ambtsdragers 
Na 4 jaar als ouderling in onze kerk werkzaam te zijn geweest, is daar nu een einde 
aan gekomen.  
Het was een boeiende en leerzame tijd waar ik achteraf met een goed gevoel op 
terugkijk. 
De bezoekjes bij de mensen in “mijn” wijk, het lief en leed dat we met elkaar deelden 
in goede en mindere tijden, het contact met de wijkwerkers, maar ook de gesprekjes 
met andere gemeenteleden: ik heb daar mooie herinneringen aan.   
Het contact in het consistorieoverleg was intensief, maar altijd zinvol en zinnig in een 
vertrouwelijke omgeving met een inspirerende dominee, de ouderlingen en de 
wijkcoördinatoren.  
Het vergaderen en het meepraten en -denken in  de kerkenraad verliep ook altijd in 
een prettige sfeer. 
Jammer dat er (nog) geen opvolger voor mij is gevonden, maar wie weet gebeurt dat 
nog. Ook een nieuwe contactpersoon is welkom! 
Ik wil u bedanken voor alle hartelijke woorden bij het afscheid in de kerk, in de 
kerkenraad en in het consistorieoverleg en hoop u uiteraard nog vaak tegen te 
komen. 
Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik u allen een goed, vredig en gezond 
2018 te wensen! 
Met een hartelijke groet van                                                  Tineke Berger 

 



Ook ik heb, na 4 jaar, afscheid genomen, maar dan van de  diaconie. Het zijn mooie 
jaren geweest waarin ik mijn steentje heb mogen bijdragen aan het werk voor onze 
kerk.  
Met name de zorg voor de eigen gemeenteleden staat centraal in o.a. het vervoer 
naar de kerk, het aan huis brengen van de kerkbrieven bij gemeenteleden die niet 
(meer) naar de kerk kunnen komen, de bloemen uit de kerk, het gemeentediaconaat, 
het Lucaskastje, maar natuurlijk ook de acties  van de ZWO commissie voor speciale 
projecten in binnen- en buitenland. Al die vrijwilligers dank voor de inspanning 
hiervoor. 
De sfeer tijdens de vergaderingen was altijd erg positief en ik verlaat nu de diaconie 
in de wetenschap dat het werk daarin ook gewoon wordt voortgezet. Jammer is wel 
dat er (nog) geen opvolger is gevonden voor dit zinvolle diaconale werk, maar wie 
weet….. 
Met hartelijke groeten van         Bas Berger 
 
 
Bedankt 
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, felicitatiekaarten en de 
mooie bloemen van de kerk, die wij mochten ontvangen in verband met ons 45-jarig 
huwelijk. 
 
Met vriendelijke groet,                                         Peter en Ria van Woensel-Malipaard 

 
 

Nooit te oud om te leren (eerste verhaal uit Oostenrijk) 
We beginnen ‘s ochtends om kwart voor 7 met ons werk. Het bedrijf telt zo'n 25 
medewerkers waarvan ongeveer 5 op het kantoor. De rest gaat er in teams van 2 of 
3 op uit.  De voorarbeiders (leider in een team), mijn collega vrachtwagenchauffeur 
en ik krijgen, na korte uitleg, hun opdracht voor die dag mee. Zo'n team bestaat uit 
mannen en vrouwen. Er zijn ook leerlingen. Die leerlingen gaan 1x per jaar 10 weken 
achter elkaar naar school en leren daar vooral de theorie. De rest van het jaar 
werken en leren ze in de praktijk. Ze kunnen dus al vanaf hun 15e levensjaar hun 
eerste loon verdienen. Het is dus een mengelmoes van jongelui en ouderen van 
gemiddeld 35 jaar. Dat gemiddelde is iets omhoog gegaan sinds ik in dienst ben 
gekomen.  
Mijn eerste werkopdracht was om Pflanzen te leveren en dan nog wel met de 
aanhanger. Ik dacht nog bij mezelf, dat moeten dan wel heel veel planten zijn. Maar 
onder die Pflanzen verstaan ze hier ook struiken en bomen. Dat werd mij snel 
duidelijk. Deze Pflanzen zijn eigenlijk alleen maar met een grote heftruck te laden. 
Op de werkplek (Baustelle) moet je ze vervolgens met de kraan van je auto weer 
lossen. Dat vereist heel veel precisie en vooral ook geduld. Je moet je voorstellen dat 
ik af en toe bomen vervoer met een waarde van € 15.000,-- per stuk. Een takje 
afbreken betekent meteen € 1000,-- minder waard. Oppassen dus. 
Hier in Tirol word je min of meer in het diepe gegooid. Ze gaan er vanuit dat je het 
klappen van de zweep kent. Maar ja, ik had nog nooit met een kraan op auto 
gewerkt, laat staan dat ik ermee bomen had gelost. Schijnbaar is er speciaal 
gereedschap om zulke grote bomen te hijsen. Je begrijpt natuurlijk al wel dat ik dat 
niet bij me had. Dan moet je improviseren. 
 



 
 

Op de foto is goed te zien met wat voor afmetingen ik te maken heb. En zeg nou 
eerlijk, dat zijn toch geen planten meer. De wat kleinere grote bomen zijn relatief 
makkelijk te lossen maar de echt grote bomen met een flinke kluit eronder vereisen 
toch wel de nodige precisie. Op deze Baustelle moest ik dus improviseren. Ik had 
dan nog wel een touw mee dat je om de stam van de boom kan bevestigen maar het 
gevaar is dat dit tijdens het hijsen omhoog kan schieten waardoor de stam 



beschadigd kan worden. Mogen we dus ook niet doen maar soms kan je niet anders. 
Wat ik dus al omschreef gebeurde met als gevolg een behoorlijke lelijke wond in de 
bast van de stam. Laat nu precies op dat moment mijn baas op de Baustelle voorbij 
komen. Later die maand tijdens een werkbespreking kwam dat punt natuurlijk naar 
voren. De boom heeft uiteindelijk de beschadiging overleeft. Mijn collega's hebben 
natuurlijk vaker met dat bijltje gehakt en hebben de boom met middeltjes en door 
omwikkelen met jute kunnen redden.  
Nu vergeet ik dat gereedschap niet meer mee te nemen tijdens het transporteren van 
dit soort bomen. 
Je leert van je fouten. De beste leerschool die er is. Maar improviseren is ook erg 
leuk.  
Op dit bedrijf is elke dag een groot avontuur. Samen met superleuke collega's er een 
mooie dag van proberen te maken. Jong en oud door elkaar. En dan in deze natuur, 
ja... ik vind het leuk. 

Jeroen van Diest 
 

 

Kandidaten voor verkiezingslijst ChristenUnie Haarlemmermeer – 
Haarlemmerliede Spaarnwoude 

De gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Haarlemmermeer – 
Haarlemmerliede Spaarnwoude zijn in november. Door de fusie ontstaat de 
mogelijkheid voor de stemgerechtigde inwoners van de huidige gemeente 
Haarlemmerliede – Spaarnwoude  om op  de ChristenUnie-SGP-lijst  te stemmen.  
De kiescommissie van de ChristenUnie vindt het belangrijk dat er minimaal 1 
persoon uit Haarlemmerliede-Spaarnwoude op de kandidatenlijst komt te staan. 

Misschien ben jij dat wel! 
Ben jij maatschappelijk betrokken en heb je een mening over ontwikkelingen in de 
nieuwe gemeente? Wil je dienstbaar zijn aan de samenleving? Sta jij voor een 
christelijk geluid in de lokale politiek? Dan zoeken we jou! Geen schaap met vijf 
poten maar mannen en vrouwen die zich willen inzetten, willen leren en ontwikkelen. 
Jong of oud. Mét ervaring in de politiek, maar ook als je nog geen ervaring hebt!  

 
Wil jij je kandidaat stellen? Of vraag je je af of een plek op de verkiezingslijst 
iets voor jou is? 
Nog een belangrijke opmerking: Alleen degene die als eerste op de lijst staat, zal 
gekozen worden en dan zitting nemen in de gemeenteraad. We hopen en bidden dat 
de volgende ook nog gekozen zal worden en van de daarop volgende 3 of 4 zal 
enige kennis vereist zijn, maar voor al de anderen geldt dat geen politieke ervaring 
vereist is en er niets van je wordt verwacht om in actieve zin deel te nemen aan het 
verkiezingsproces. Je wordt beschouwd als een soort lijstduwer in de hoop dat 
mensen uit jouw (kerkelijk) netwerk worden getriggerd om te gaan stemmen (op de 
CU). 

 
Voor meer informatie:  
Wim Verkerk 06-44999433 email: wim.verkerk@filternet.nl 
Nienke Lucaciu: email: nienkelucaciu@gmail.com 
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Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in revisie 

Het NBG werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. 
Duizenden betrokken lezers hebben in de afgelopen jaren hun suggesties 
kenbaar gemaakt. Die worden nu gebruikt om de NBV te verrijken. 
 
‘De Nieuwe Bijbelvertaling is al jaren een veelgebruikte en zeer geliefde vertaling in 
het Nederlandse taalgebied. Vorig jaar nog werd de NBV verkozen tot het 
belangrijkste boek van Nederland. En met ruim 1,5 miljoen verkochte exemplaren is 
het een toonaangevende vertaling in kerkelijke en culturele kring’, zegt NBG-
directeur Rieuwerd Buitenwerf. 
 
‘We reviseren de komende jaren de tekst uit 2004, zodat de vertaling nog 
bruikbaarder wordt. Aan de enorme stapel binnengekomen brieven en e-mails zie je 
hoe zeer de vertaling leeft. Deze reacties worden meegewogen bij de herziening. Het 
revisieteam gebruikt ze als input om de kwaliteit van de NBV nog verder te 
versterken, binnen de vertaalmethode van de NBV. We werken toe naar een versie 
van de NBV die iedereen nog meer als zijn of haar Bijbel kan omarmen. Het streven 
is om de gereviseerde NBV in 2020 klaar te hebben.’ 
 
Speerpunten 
Enkele belangrijke speerpunten van de revisie zijn: het versterken van de 
consistentie en het toetsen van vertaalkeuzes die volgens lezers te veel invulling met 
zich meebrengen. Een voorbeeld van dat laatste is te zien in Genesis 1:2. In de 
huidige NBV staat: ‘De aarde was nog woest en doods’. ‘Nog’ geeft hier volgens veel 
lezers te veel invulling. In de gereviseerde tekst is er daarom voor gekozen om dit 
woordje weg te laten. 
 
Verder worden in de gereviseerde NBV ‘eerbiedskapitalen’ ingevoerd: hoofdletters in 
persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest. 
Het is gebleken dat heel veel lezers het ontbreken van zulke hoofdletters als een 
groot gemis ervaren. Daarnaast zien we dat het gebruik van deze hoofdletters in het 
Nederlands de norm is gebleven. Om die redenen worden ze in de gereviseerde 
NBV opgenomen. 
 
Meer informatie 
Deze en andere veranderingen worden toegelicht in Met Andere Woorden, het 
vakblad Bijbel en vertalen. Daarvan is een themanummer verschenen over de 
revisie. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 


