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In dit nummer: 
 

 Werelddiaconaatdienst en gemeentelunch 4 februari 

 Ontmoetingsavond classis in Aalsmeer 15 februari 

 Zondagmiddagconcert 18 februari 

 Wereldgebedsdag 4 maart 

 



 

kerkdiensten 
Zondag 4 februari 
Protestantse Kerk   10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
        Werelddiaconaat 
 
Zondag 11 februari 
Protestantse Kerk   10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
 
Maandag 12 februari 
Eigen Haard    18.45 uur  Mevr. J. Pijnaker 
 
Zondag 18 februari 
Protestantse Kerk   10.00 uur  ds. J. Scheele-Goedhart, 
        Amsterdam 
        1e zondag veertigdagentijd 
 
Zondag 25 februari 
Protestantse Kerk   10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
        2e zondag veertigdagentijd 
        Heilig Avondmaal 
 
Maandag 26 februari 
Eigen Haard    18.45 uur  pastor P. van Zaalen 
 
Zondag 4 maart 
Rooms-katholieke Kerk  10.00 uur  Wereldgebedsdag 
        Oecumenische viering 
        3e zondag veertigdagentijd 
 
Oppasdienst 
Zondag   4 februari   Renske de Vries 
Zondag 11 februari    Anke en Geeske Kluijt 
Zondag 18 februari   Ingrid en Marit Reemer 
Zondag 25 februari   Collen Dhliwayo en Ria Bakker 
Zondag   4 maart   dienst in Rooms-katholieke Kerk 
 
TER OVERDENKING 
 
• Bidden 
Soms is het moeilijk om de juiste woorden voor een gebed te vinden. Dan weet je wel 
dat het niet om mooie woorden of een lang gebed gaat, maar toch voelt het niet 
goed. Op die momenten is het goed om te weten – of beter nog om te beseffen – dat 
stil zijn, rustig worden in de wetenschap dat God bij je is, ook een vorm van bidden 
is. Regelmatig lezen we in het evangelie dat Jezus de stilte zoekt om bij zijn hemelse 
Vader te zijn. En natuurlijk lezen we in het evangelie het gebed dat Hij ons leerde, en 
dat je altijd bidden kan: het Onze Vader.  
 
Ik weet niet of u dat ook weleens doet, maar ik vind het fijn en inspirerend om te 
lezen wat anderen bidden. Er zijn veel boekjes te koop waarin gebeden staan. Soms 



 

lees ik zo’n gebed bij een pastoraal bezoek. Een boekje wat ik dan bijvoorbeeld 
gebruik, is ‘Bidden bij het ouder worden’ van Marinus van den Berg. Er staan 
overigens ook gebeden in die niet alleen voor ouderen zijn. Het laatste gebed uit dat 
boekje wil ik hier met u delen, niet alleen omdat het een mooi gebed is, maar ook 
omdat er een opdracht in staat, voor ons allemaal.  
 
God, onze Vader,  
wij danken U voor het geloof dat ons is doorgegeven. 
Het geeft richting aan ons leven, het helpt ons om niet doelloos te leven. 
 
Wij bidden U dat wij dat geloof doorgeven  
als iets waarvan mensen bezield raken tot in hun hart, 
en dat hen maakt tot bevrijde en hoopvolle mensen. 
 
In de Naam van Jezus Christus,  
Uw Zoon en onze Heer. Amen.  
 
Hartelijke groet,        ds. Gert van de Meeberg 
 
 
PASTORALE BERICHTEN 
 
• In herinnering 
Op 4 januari is overleden Wilhelmina Petronella Kraaijeveld-van Zon, in de leeftijd 
van 83 jaar. Wil woonde al een tijdje in verpleeghuis ‘Het Reinaldahuis’ te Haarlem. 
De laatste tijd ging het steeds verder achteruit. We kennen de familie Kraaijeveld van 
hun garagebedrijf aan de Dennenlaan. De uitvaartdienst heeft op vrijdag 12 januari 
plaatsgevonden, in crematorium Haarlemmermeer aan de Hoofdweg. We denken  
aan haar man Cor, die na 57 jaar huwelijk, zijn vrouw moet missen, en aan hun zoon 
en schoondochter en hun gezin, die hun moeder en oma moeten missen. We 
wensen hen sterkte toe en we vertrouwen erop dat Wil Kraaijeveld geborgen is bij 
God.  

ds. Gert van de Meeberg 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 
• Terugblik op de diensten in de kersttijd 
Als u dit leest, ligt de kersttijd al weer even achter ons. Maar terwijl ik nu, op 12 
januari, voor ons Kerkblad schrijf, is deze nog in mijn gedachten. Ik kijk er goed op 
terug, wat fijn dat we met elkaar een goede, zinvolle en gezellige kersttijd hebben 
gehad. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de organisatie: kerkbrieven maken, versiering 
van de kerk, beamer en geluid, kerstkaarten rondbrengen, en noem maar op – 
muziek: o.a. van Hans Jütte en Andreas Kranenburg, koorzang van VoiceMail, een 
mooi lied door Elsemieke en Rosalie en hun opa Bas – Bijbellezingen door 
gemeenteleden en niet te vergeten: de nieuwjaarsjeugddienst op 7 januari, 
voorbereid met en uitgevoerd door een aantal jongeren uit onze kerk. Fijn om zo 
samen gemeente te zijn! 
 
 



 

• Vooruitblik komende bijzondere diensten 
4 februari: Werelddiaconaatdienst èn lunch 
Welkom in deze dienst die in het teken staat van het Werelddiaconaat en die samen 
met onze ZWO-commissie wordt voorbereid. Petra Mendrik zal verderop in dit 
Kerkblad er meer over vertellen. Na de dienst is er de gemeentelunch, waarvoor 
iedereen van harte wordt uitgenodigd. Meer informatie daarover leest u elders.  
 
18 februari: 1e zondag van de Veertigdagentijd 
Pasen valt dit jaar vroeg, op zondag 1 april. De Veertigdagentijd begint daarom ook 
al vroeg. Deze tijd heeft zes zondagen, waarvan deze de eerste is. De zesde zondag 
(25 maart) is de laatste, we zullen dan Palmpasen vieren, het begin van de Stille of 
Goede Week.  
 
25 februari: dienst met Maaltijd van de Heer 
Juist in de Veertigdagentijd, de periode waarin we ons voorbereiden op Pasen en 
meer dan anders stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus, past de Maaltijd van de 
Heer. Welkom in deze dienst om samen brood en wijn te delen.  
 
4 maart: oecumenische dienst (in RK kerk) 
In deze oecumenische dienst zullen vrouwen uit onze en uit de RK kerk ons 
meenemen in de liturgie van de Wereldgebedsdag. Deze viering wordt gehouden in 
de RK kerk. Verdere informatie zal gegeven worden door de leden van deze 
commissie. Van harte welkom in deze bijzondere dienst! 
        
Hartelijke groet,        ds. Gert van de Meeberg 
 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd :    Mevr. A. Rip-Roos 

Dhr. J.J. Vaandering  
Mevr. M.M. Harmsen         

 
Overleden :   Op 4 januari 2018 in de leeftijd van 83 jaar mevr W.P.F. Kraaijeveld-van 

Zon 
 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
 

 
ZEVEN VRAGEN AAN 
 
1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren? 
Mijn naam is Gellius Joustra, ik ben geboren op 11-06-1942 te Haarlemmermeer, 
aan de Spaarnwouderweg. Na verschillende verhuizingen zijn we in Zwanenburg 
terecht gekomen. Ik ben getrouwd met Jeanne van Duijn. We kregen 4 kinderen, 5 
kleinkinderen en de 6e op komst. 
 
 
 



 

2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)? 
Na de lagere school (Julianaschool) ben ik naar de lagere landbouwschool gegaan. 
Toen bij verschillende landbouwbedrijven gewerkt tot mijn 19de jaar. Daarna ben ik 
vrachtwagenchauffeur geworden.  
 
3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd? 
Sinds kort hebben we een stacaravan in Voorthuizen.  Daar gaan we graag heen. 
Echte hobby’s heb ik niet.  
 
4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk? 
Door mijn ouders, die waren lid van de Nederlands Hervormde Kerk in Lijnden. Toen 
we naar Zwanenburg verhuisd waren, gingen we in Halfweg naar de kerk. Een hele 
omschakeling, van het knusse Lijnden naar de toen stugge Halfweggers. Maar dat is 
gelukkig veranderd. 
 
5. Wat spreekt jou aan in onze kerk? 
De gemoedelijke sfeer in de kerk, en een praatje maken met verschillende mensen. 
En af en toe een kop koffie meedrinken. 
 
6. Wat inspireert jou? 
Ik blijf positief in het leven staan. Ondanks operaties en ongelukken die ik en mijn 
vrouw hebben gehad. We zijn blij met de kinderen en kleinkinderen.  
 
7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou  

je hem/haar dan vragen? 
Jozef. Hem zou ik vragen hoe hij dat ervaren had, dat zijn vrouw al zwanger was 
voordat ze getrouwd waren, want het is niet zijn kind. 
 
Voor het volgende Kerkblad stel ik deze vragen aan Evert Jonker                                 
 
 
UIT DE CLASSIS 
 

UITNODIGING 
15 FEBRUARI 2018 - ONTMOETINGSAVOND MET STEFAN PAAS 
THEMA: ‘DE KERK – WAT WAS OOK AL WEER DE BEDOELING?’ 

 
Locatie: Open Hof Kerk, Aalsmeer (ingang: Sportlaan 86, 1431 JA Aalsmeer) 

Vanaf 19.45 uur: inloop/ontvangst met koffie/thee 
Aanvangstijd: 20.00 uur  Einde: uiterlijk 22.00 uur 

 

 



 

 
 
“Net als kunst kan de kerk mijn horizon verbreden, me uit mijn comfortzone halen. 
Van nature zit ik prima in m’n eentje met een boek of film. Maar op zondag mensen 
ontmoeten die ik niet per se zou hebben uitgekozen, prikkelt spieren die ik normaal 
niet gebruik. Zo word ik geestelijk fitter. Ik zie kerkdiensten als oefening waarbij af en 
toe iets wonderlijks doorbreekt – alsof je wordt opgetild”. 
 
“Voor mij wijst de kerk drie richtingen aan. Verticaal: je onderwerpt je aan een 
agenda die de jouwe niet is, staat stil bij God. Van links naar rechts: je komt in 
aanraking met mensen en ideeën die je verrijken. En van achteren naar voren: je 
komt voort uit een keten van generaties”. 
 
“Ik zie nog steeds een rol weggelegd voor christenen in Nederland. Dat is een 
vertegenwoordigende rol. Een christen vertegenwoordigt een perspectief dat hier niet 
gemakkelijk te vinden is. Ik zou het christenen zo gunnen dat ze onbezorgder in het 
leven staan, niet zo bekommerd over de neergang van de kerk, over de druk van 
maatschappelijke vraagstukken. Laat zien dat geluk niet afhankelijk is van de staat 
van het land. Christenen hebben de samenleving vreugde en lichtheid te bieden die 
van een andere kant komt: van God”. 
Drie uitspraken van hoogleraar missiologie Stefan Paas, die een verrassende kijk 
bieden op geloven en kerk-zijn in een postchristelijke omgeving. Hopelijk roepen 
deze citaten ook iets bij u op van: daar wil ik meer van weten!  
 
Wel, dat kan: op 15 februari a.s. organiseert het Breed Moderamen van de classis 
Hoofddorp een ontmoetingsavond met als spreker Stefan Paas. Aanleiding voor deze 
avond is, dat de reorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (Kerk 2025) 
bijna voltooid is. Dat betekent o.a. dat de huidige classis Hoofddorp opgeheven wordt 
en opgaat in de nieuwe classis Noord-Holland. Vanaf 1 mei a.s. spreken we van de 
Ring Hoofddorp.  
 
Het thema van Kerk 2025 was: ‘back to basics’ – maar dan moet je wel weten wat die 
‘basics’ zijn! Daar gaat het over tijdens de ontmoetingsavond: wat zijn ook al weer de 
‘basics’ van kerk-zijn, wat was ook al weer de bedoeling van de kerk? Na de 
toespraak van Stefan Paas is er volop gelegenheid voor gesprek.   
 
Alle belangstellende gemeente- en kerkenraadsleden uit de classis Hoofddorp zijn 
van harte welkom op 15 februari a.s. in Aalsmeer. Graag wel even aanmelden van te 
voren: dat kan tot en met 11 februari via een e-mailtje naar de scriba van de classis 
Hoofddorp: vanalphenjager@planet.nl 
 

Ruurd van der Weg (preses) en Tineke van Alphen-Jager (scriba) 
 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand februari 
  3 februari 1935  Mevr. J.G. Bos-Feenstra 
  4 februari 1934  Dhr. G.F. Oldenburg 
  5 februari 1932  Mevr. E.C. Meinema-Bos 
5 februari 1928  Mevr. W.M. Stol-Luijt 

mailto:vanalphenjager@planet.nl


 

8 februari 1941  Mevr. G. van den Horn-Slokker 
10 februari 1934  Mevr. C.S. Oostwouder-Bosch 
11 februari 1939  Dhr. J.G. Kamsteeg  
11 februari 1926  Dhr. J. Verhagen 
12 februari 1923  Mevr. L. van Oosterom-Vos 
16 februari 1930  Dhr. J. Bos 
18 februari 1939  Mevr. W. Kamper-Bosman 
19 februari 1936  Mevr. T. Olij-Leijding 
21 februari 1935  Mevr. T.H. Daman-Bernhard 
21 februari 1932  Dhr. C. Kranstauber 
23 februari 1937  Dhr. W.J.H. Lem 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
WERELDGEBEDSDAG 
 
Wereldgebedsdag 4 maart 2018 
Plaats:    R.K. Kerk  
Aanvang:    10.00 uur 
Muzikale medewerking:  Koor Sint Caecilia 
Thema:   “En God zag dat het GOED was” 
Na de viering bent u van harte welkom bij de koffie. 
 
De viering/liturgie komt uit Suriname. 
De Republiek Suriname ligt in het 
noordoosten van Zuid-Amerika. Suriname is 
vernoemd naar de Surinestam, één van de 
inheemse volkeren van het land. 
Suriname heeft veel rivieren en kreken en 
meer dan 90% van het land is bedekt met 
ongerept tropisch regenwoud met een hoge 
biodiversiteit (flora en fauna). 
Suriname heeft een vochtig tropisch klimaat.  
De gemiddelde temperatuur gedurende de 
dag is 27,1°. Januari is de koudste maand 
(gemiddeld 26,1º) en de warmste maand is 
oktober (gemiddeld 28,3º). 
 

 
Het land heeft ongeveer 540.000 inwoners en bestaat uit een multi-etnische 
bevolking: 
Afrikaanse afstammelingen (Creolen en Marrons, ongeveer 206.400) en ook 
Aziatische afstammelingen (Hindoestanen, Javanen en Chinezen, ongeveer 
230.300).  
Ongeveer 84.500 personen zijn Europese afstammelingen en 'nieuwe' immigranten 
uit landen zoals Guyana, Brazilië en Haïti. Ongeveer 90% van de bevolking van 
Suriname woont in de kustgebieden en meer dan de helft woont in de hoofdstad 



 

Paramaribo, die op de linkeroever van de Surinamerivier ligt. De naam Paramaribo is 
waarschijnlijk ontstaan uit een inheems woord en betekent 'stad van bloemen'. 
 
Voor een land met slechts een half miljoen inwoners is de religieuze diversiteit 
indrukwekkend.  
De populairste godsdienst is het christendom (45 procent), gevolgd door het 
hindoeïsme (27 procent) en de islam (20 procent). Tot slot hangt nog een klein deel 
van de bevolking, ongeveer zes procent, de zogenaamde natuurreligies aan.  
Het atheïsme bestaat in Suriname nauwelijks en officieel is maar twee procent van 
de bevolking overtuigd ongelovig. 
 
De huidige toestand van mensenrechten in Suriname is nog niet wat het zou moeten 
zijn. Vooral de focus op vrouwenrechten is nog veel te zwak en de gevolgen blijven 
dan ook niet uit. Het beschermen van mensenrechten, met name vrouwenrechten, is 
één van de belangrijkste principes van de democratische staat. De waarde van ieder 
mens dient onder alle omstandigheden gerespecteerd te worden, maar de praktijk is 
helaas vaak anders. De samenleving, maar ook justitie gaat nog op een wijze met 
vrouwenrechten om die zeker verbetering behoeft. Mensenrechten kunnen alleen 
gerespecteerd en gewaarborgd worden wanneer degenen, die de macht bezitten, 
zich daarvan bewust zijn.  
De mensenrechtenorganisaties willen de bejegening van vrouwen helpen verbeteren 
door middel van overleg en voorlichting. Wat van generatie op generatie is 
aangeleerd, is een onderdeel geworden van waarden, normen, collectief gedrag en 
instituties; het leidt tot de overtuiging dat het van nature zo is: “mannen zijn zo, ze 
kunnen er eigenlijk niets aan doen”.  
Aangeleerd gedrag kan en moet afgeleerd worden, maar dat kost veel tijd en veel 
zelfreflectie. Voor jezelf durven opkomen en andere vrouwen ondersteunen zijn een 
paar acties die je als individu kunt ondernemen, maar ook moeten mannen veel meer 
worden aangesproken op hun gedrag.  

 
Namens de werkgroep,      José Pijnaker, Grietje Monster 
 
 
ZWO-COMMISSIE 
 
Zondag van het Werelddiaconaat en spaardoosjes 
Op zondag 4 februari aanstaande is het “Zondag van het Werelddiaconaat”.  
In deze dienst is de collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat bestemd voor: 
“Visserijslaven in Ghana naar huis”. 
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. 
Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze 
komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. 
Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De 
kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.  
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. 
Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. 
Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. 
Helpt u ook mee? Van harte bij u aanbevolen.  
Op deze zondag kunnen ook de spaardoosjes weer worden ingeleverd! 
 



 

 
 
Project 40-dagentijd “onvoorwaardelijke liefde” 
Op zondag 18 februari aanstaande start de 40-dagentijd. Met betrekking tot het 
project “onvoorwaardelijke liefde” zullen wij u elke week op de hoogte houden via de 
Kerkbrief.  
 
U kunt een 40-dagentijdkalender bestellen. Wanneer u deze wilt bestellen, dan kunt 
u contact opnemen met Ellen of met mij.  

Namens de ZWO-commissie, Petra Mendrik 
 

 
KERKRENTMEESTERS 
 
Kerkbalans 2018, Geef voor je kerk 
De actie Kerkbalans 2018 loopt. Als het goed is,  is de 
antwoordenvelop bij u opgehaald. Zo niet, dan kunt u deze 
nog bij uw kerkbalansloper bezorgen, of ondergetekende 
even bellen op: 020-4977326. Dan zorg ik ervoor dat de 
envelop wordt opgehaald.  
Over de voorlopige opbrengst leest u meer in de Kerkbrief 
van zondag 11 februari en in het volgende Kerkblad. 
Ik wil bij deze nogmaals de lopers heel hartelijk bedanken 
voor hun inzet.  
Namens de kerkrentmeesters,       Cora Gerritse 
 



 

RAAD VAN KERKEN 
 
Groene Hartpad van Berkel en Rodenrijs naar het Kralingsche Bos (11e etappe 
van ruim 16 km) 
Zaterdag 6 januari jl. gingen we voor de eerste keer in het nieuwe jaar met 13 
wandelaars op pad verdeeld over 3 auto’s. We parkeerden de auto’s bij de 
McDonald’s in Berkel en Rodenrijs en dronken daar een kop koffie. Vervolgens 
wandelden we richting het station en liepen een stuk langs de Randstadrail (rechts) 
en de hogesnelheidslijn (links). Al snel kwamen we bij de randgebieden van 
Rotterdam en zochten ons een weg richting Hilligersberg (ook een wijk van 
Rotterdam) waar we koffie dronken met traktatie (van drie jarigen) bij Facet met 
uitzicht op de Bergse Voorplas, een mooi recreatiegebied. Daarna liepen we langs 
het water van de plas helemaal naar de molen uit 1648 die we al aan de overkant 
zagen staan. Dit is de Prinsenmolen die tussen de plas en de rivier de Rotte in staat. 
We liepen nu verder langs de Rotte richting Crooswijk, een grote begraafplaats. 
Tegenover de hoofdingang hiervan gingen we rechtsaf richting Kralingsche Bos, ook 
dit is een groot recreatiegebied met de Kralingsche Plas als middelpunt. Over het 
water van de plas heen hadden we een mooi, maar wat mistig uitzicht op de skyline 
van Rotterdam. Te herkennen waren o.a. de Erasmusbrug en de Euromast. 
Tenslotte streken we neer bij De Nachtegaal, waar ze naast pannenkoeken ook 
andere gerechten op de kaart hadden staan, waaruit we konden kiezen. Het was 
weer een mooie, afwisselende route en het was windstil en droog. 
 

 
 



 

Onze volgende wandeling is op zaterdag 3 februari a.s. We gaan dan lopen vanaf 
buurtschap Zweth ten noorden van Rotterdam naar Schipluiden (+ 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 31 januari a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer 
en lunch).          

Ria Bakker 
 
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 
Celliste en pianiste verzorgen 18 februari Zondagmiddagconcert 
Celliste Hanneke Rouw en pianiste Sofia Vasheruk staan 
op zondagmiddag 18 februari op het podium van onze 
kerk. In de serie Zondagmiddagconcerten verzorgen deze 
Nederlandse en Russische musici een klassiek concert 
voor cello en vleugel. Zij spelen louter werken van 
Brahms: Cello Sonate I in E klein (Opus 38) en Cello 
Sonate II in A klein (Opus 99). De Duitse componist 
Johannes Brahms leefde van 1833-1897.  
 
Het concert begint om 14.30 uur; om 14.00 uur is het kerkgebouw open. De entree 
bedraagt € 7,50 inclusief een drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 
geen toegang. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd. 
 
Microbiologie & cello 
Hanneke Rouw (1987) is op 8-jarige leeftijd begonnen met cellospelen. Ze volgde 
lessen bij Rata Kloppenburg, Maria Hol en Ran Varon. Op haar 16e speelde ze solo 
met het Jeugd Strijk Orkest Constantijn (nu Het Britten). In hetzelfde jaar won ze een 
eervolle vermelding op het Prinses Christina Concours. Ondanks haar passie voor de 
cello is Hanneke microbiologie gaan studeren in Wageningen. Na haar afstuderen in 
2011 heeft ze besloten om alsnog voor de cello te kiezen. Hanneke heeft gestudeerd 
bij Martijn Vink aan de Luca School of Arts in Leuven. 
 
       

     
 



 

Tweemaal cum laude 
Sofia Vasheruk (1988) is geboren in Moskou en begon haar pianostudies in haar 4e 
levensjaar. Al snel werd ze toegelaten tot de pianoklas aan de Speciale Gnessin 
Muziekschool voor begaafde kinderen. In 2003 zette zij haar studie voort aan het 
Chopin Muziek College in Moskou. In 2007 heeft Sofia haar studie cum laude 
afgerond en werd ze uitgenodigd om verder te studeren in Nederland. Sinds 
september 2007 studeert zij aan het ArtEZ Conservatorium in Enschede. Sindsdien 
won zij verschillende internationale muziekprijzen. In 2009 speelde zij in de finale van 
het Nationaal Grachten Festival Concours in Amsterdam. Drie jaar later rondde Sofia 
haar bachelor opleiding af met het hoogst mogelijke cijfer (10). In 2014 studeerde 
Sofia af met het diploma cum laude.  
 
Subsidie gemeente H&S 
Omdat de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude een lokale culturele activiteit 
als onze Zondagmiddagconcerten van harte ondersteunt, heeft zij de commissie voor 
2018 een subsidie toegekend. Dit is voor ons een extra stimulans om met deze 
activiteit in ons kerkgebouw door te gaan. Doet u mee? 
 
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten ,    Ben Broerse 
 
 
DIVERSEN 
 
Bedankje 
Voor de ontvangst van het mooie boeket bloemen en de felicitaties bij ons 45-jarig 
huwelijksjubileum willen wij u hartelijk dankzeggen. 
Met vriendelijke groet,        familie Van Gelder 
 
 
 
Over vrijwilligers op ons kerkelijk erf (3) 
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 
als bijlage van het Kerkblad van november 2002 de activiteiten van allen beschreven 
die betrokken zijn bij de totstandkoming van het Kerkblad.  
 
Een deel van hen is sindsdien helaas overleden, een aantal van hen hebben hun 
taak, soms noodgedwongen, moeten neerleggen. Twee van hen wil ik hier noemen: 
Leen van Andel en George Oldenburg. Wegens gezondheidsredenen moesten 
beiden eind vorig jaar besluiten om hun taak in de bezorging van het Kerkblad te 
beëindigen. Het is lastig te achterhalen hoelang, maar het moeten tientallen jaren zijn 
dat zij zich hebben ingezet voor ons als kerkelijke gemeente. Wij danken hen hartelijk 
daarvoor en hopen dat ze, met allen die hun lief zijn, een goede tijd tegemoet mogen 
zien.  
Wat hebben ze gedaan: 
Bij Leen werden door de drukker maandelijks de (nu 310) bladen bezorgd. Hij 
bezorgde daarvan 120 bladen bij Jan van Gelder en 90 bladen bij George 
Oldenburg. Jan en George verdeelden deze vervolgens over hun lopers m/v, 10 bij 
Jan en 7 bij George. De resterende 100 bezorgde Leen bij zijn 9 lopers m/v.  



 

U ziet, een belangrijk deel van de taken in de distributie lag hiermee open, maar 
gelukkig hebben we ze op de volgende manier weer in kunnen vullen: 
De drukker bezorgt de bladen nu maandelijks bij ondergetekende. Ik verwerkte al de 
maandelijkse mutaties in de lijsten van de wijken en het daarbij horende 
totaaloverzicht voor de drie groepen. Een combinatie van deze taken lag voor de 
hand. Tezamen met de onderverdeelde bladen bezorg ik deze bij Jan van Gelder, bij 
Klaas van den Berg en bij Henk Swager.  
 
Het is fijn dat Jan bereid is door te gaan en dat zowel Klaas als Henk deze taak erbij 
willen nemen. U weet ongetwijfeld dat dit niet hun enige taak is op het kerkelijk erf! 
Ook hier past de dank van de gemeente. 
Vervolgens gaan dan door weer en wind de 26 lopers m/v op pad om het Kerkblad bij 
u als leden of belangstellenden te bezorgen. Als gemeente moeten we dankbaar zijn 
voor hun trouwe inzet, jaar in jaar uit!. 
 Met vriendelijke groet,       Jan M. de Waal  
 
 
 
Laatste kerkdiensten Spaarne Gasthuis druk bezocht 
Eind december hebben de laatste reguliere zondagse kerkdiensten in het Spaarne 
Gasthuis plaatsgevonden. Op kerstavond was de laatste viering in de polihal in 
Haarlem-Zuid, op Oudejaarsdag in de kerkzaal in Hoofddorp. Beide diensten trokken 
veel bezoekers. In Hoofddorp – waar naast een groot aantal vrijwilligers ook veel 
deelnemers van buiten aanwezig waren – werden in een afscheidsritueel de 
geloofssymbolen (bijbel, liturgische voorwerpen) weggedragen. Maar ook werd het 
licht doorgegeven, omdat dat doorgaat, ook na het stoppen van de kerkdiensten. 
 
De geestelijk verzorgers hebben samen met de leiding van het Spaarne Gasthuis 
besloten om te stoppen. De reden daarvoor is dat het aantal deelnemende patiënten 
sterk is teruggelopen de laatste tijd. Dat komt onder meer doordat in het weekend 
steeds minder patiënten in het ziekenhuis verblijven. De mensen die wel zijn 
opgenomen, voelen zich vaak te ziek om te komen. Dat geldt voor beide locaties. 
Met deze laatste vieringen eindigt een traditie die teruggaat op de oorspronkelijke 
huizen waaruit het Spaarne Gasthuis is voortgekomen. Natuurlijk was er verdriet bij 
de aanwezigen. En tegelijk was er dankbaarheid voor zoveel inspiratie die gedeeld 
is, voor de steun die mensen hebben ervaren, en voor de aandacht en inzet die 
vrijwilligers en medewerkers hebben gegeven voor de geestkracht en het 
welbevinden van patiënten. 
 
De geestelijk verzorgers gaan zoeken naar andere vormen van inspiratie en 
bezinning. Op momenten door de week en gericht op een brede groep mogelijke 
deelnemers. Bij de opzet zullen ook medewerkers van het ziekenhuis en vrijwilligers 
betrokken worden. 
 

Frans Bossink, geestelijk verzorger 
 
 



 

 

 
 

Dwalen door verhalen 
 

Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteert Dwalen door verhalen, een boek om 
aan de hand van de Bijbel in gesprek te gaan met mensen met geheugenproblemen. 
Het boek roept herinneringen op aan alledaagse momenten van vroeger en nu, met 
behulp van bijbelverhalen. 
 
Twintig thema’s uit het dagelijks leven worden verbeeld in prenten, met op de pagina 
daarnaast een bijpassend bijbelverhaal en gespreksvragen. ‘Op die manier helpt 
Dwalen door verhalen om in gesprek te raken van hart tot hart,’ zegt beeldend 
kunstenares Hadewey Buitenwerf uit Krimpen aan den IJssel, die het boek schreef 
en illustreerde. Ze droeg het boek op aan haar moeder, die op latere leeftijd 
vergeetachtig en dement werd. ‘Een dieper gesprek voeren is dan gewoon lastig’, 
vervolgt ze. ‘Hoe kom je net dat laagje dieper, hoe kom je bij het gevoel? Vaak liggen 
daar zoveel bijzondere ervaringen opgeslagen. Met dit boek kun je dat samen 
opdiepen. Dat verbindt.’ 
 
Onderwerpen 
In Dwalen door verhalen worden thema’s als eten, verzorging, liefde, eenzaamheid 
en piekeren gekoppeld aan bijbelverhalen, die veel ouderen al van jongs af kennen. 
Zo is het bezoek dat Abraham en Sara kregen – een verhaal uit Genesis – een 
opstapje voor een gesprek over visite. Het verhaal over Jozef en Maria die Jezus 
kwijt raken, geeft de aanzet om te praten over ongerustheid. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
 

 


