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kerkdiensten
Zondag 1 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Pasen

Zondag 8 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. P.J. Vrijhof uit Rijsenhout

Maandag 9 april
Eigen Haard

18.45 uur

mevr. J. Pijnaker

Zondag 15 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Zondag 22 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. ds. F. Klaver uit
Vijfhuizen

Maandag 23 april
Eigen Haard

18.45 uur

pastor F. Litjens

Zondag 29 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Vrijdag 4 mei
Protestantse Kerk

19.00 uur

pastor F. Litjens en ds. G. van
de Meeberg
oecumenische bijeenkomst
dodenherdenking

Zondag 6 mei
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Oppasdienst
Zondag 1 april
Zondag 8 april
Zondag 15 april
Zondag 22 april
Zondag 29 april
Zondag 6 mei

Grietje Monster
Cora Gerritse
Renske de Vries
Anke en Geeske Kluijt
Ingrid en Marit Reemer
Collen Dhliwayo en Ria Bakker

TER OVERDENKING
• De Reisgenoot
Lezen: Lucas 24: 13-35 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
We zien het voor ons, twee mensen die onderweg zijn. Het zijn Kleopas en een
andere leerling van Jezus. Ze hebben samen vreselijke dagen doorgemaakt. Hun
leermeester, hun beste vriend was gestorven. Hoe moet het nu verder? Het leek hen
het beste om maar naar huis te gaan, naar Emmaüs, zo’n 12 kilometer verderop. Wat

hebben ze nu nog te zoeken in Jeruzalem? Onderweg praten ze over alles wat er is
gebeurd. Enkelen van hen hadden, verscholen tussen de andere toeschouwers,
gezien hoe Jezus stierf aan het kruis. Hartverscheurend. En dan die vrouwen, die ’s
morgens opgewekt kwamen vertellen dat Jezus leeft. Hoe konden zij dat nou
zeggen? Kletspraat vonden ze het. Ze konden niet geloven dat Hij is opgestaan. Nog
niet. Wanhoop en verdriet laten het licht van de opstanding niet toe.
Misschien herkent u zichzelf wel in Kleopas en zijn medeleerling, en maakt u op dit
moment ook een donkere tijd door. Je maakt je zorgen over je gezondheid of je weet
niet hoe het verder zal gaan met je geliefde, die ziek is. Of je hebt veel verdriet omdat
je nog kortgeleden zelf bij een graf stond, en je beseft hoeveel je diegene mist. Of de
dingen die in de wereld om ons heen gebeuren, hebben een grote impact.
Onvoorstelbaar, wat mensen elkaar soms aandoen. Dan verhinderen de tranen in je
ogen om vol vreugde het wonder van Pasen te geloven. Zo zien we deze twee
leerlingen van Jezus met een zwaar gemoed naar huis gaan. Steeds opnieuw
vertellen ze de gebeurtenissen van de afgelopen dagen aan elkaar. Zo gaat dat
meestal, als je iets ingrijpends hebt meegemaakt. Dan blijf je dat verhaal vertellen.
Maar dan heb je wel iemand nodig die naar jou wil luisteren. Deze twee reisgenoten
laten ons zien hoe belangrijk het is om elkaar een luisterend oor te bieden.
Samen zijn zij onderweg, net zoals wij met elkaar onderweg zijn door het leven.
Samen praten, naar elkaar luisteren en zo een reisgenoot voor de ander zijn, dat is
zo belangrijk. Met wie loop jij mee om te luisteren, te praten of stil te zijn? Wilt u een
reisgenoot voor een ander zijn? Of heb je juist zelf zo iemand nodig? Trouwens, met
elkaar praten en naar elkaar luisteren verandert je situatie niet. Maar juist omdat je bij
de ander terecht kan en je weet dat je verhaal gehoord en begrepen wordt, kun je de
narigheid wel beter aan. Zo is dat ook tussen die twee vrienden gegaan. Ze vinden
steun bij elkaar. Dan komt Jezus naast hen lopen. Maar op dat moment zien ze nog
niet dat Hij het is. Lucas vertelt ons ‘dat hun blik werd vertroebeld’, of in andere
woorden ‘ze hadden een waas voor de ogen’. Hun ogen zijn moe van het huilen. Het
belemmert hun zicht op de opgestane Heer. Hij vraagt hen waar ze toch zo druk over
in gesprek zijn.
Ze blijven staan en met somber gezicht vragen ze: ‘Bent u dan de enige vreemdeling
in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ De twee reisgenoten
vinden het onvoorstelbaar dat deze derde reisgenoot niet weet wat voor vreselijks
zich heeft afgespeeld. Ze delen hun verdriet en ontzetting met Jezus, die voor hen op
dat moment nog een onbekende is. Gaandeweg hun tocht naar huis maakt Jezus,
stap voor stap, duidelijk waarom het zo met Hem moest gaan zoals het gegaan is.
Dat Gods genade oneindig groot is, dankzij en ondanks Zijn dood aan het kruis.
‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons
ontsloot?’ zeggen ze later tegen elkaar. Maar hun ogen worden pas ècht geopend
als Jezus het brood neemt, het zegengebed uitspreekt, het brood breekt en het met
hen deelt. Dan verdwijnt de waas van tranen uit hun ogen en zien ze dat het Jezus
is, die al die tijd als Reisgenoot bij hen was. En ze kijken hun ogen uit: Jezus leeft!
Wat een geweldig nieuws.
De opstanding van Jezus maakt dat zij zelf opstaan; zonder de tafel af te ruimen, zo
stel ik me dat voor, gaan ze direct terug naar Jeruzalem. Buiten adem komen ze
twee uur later weer bij de andere leerlingen. ‘De Heer is werkelijk uit de dood
opgewekt!’ roepen ze elkaar toe. Wat een blijdschap moet er geweest zijn bij de

leerlingen van Jezus. Het is ècht waar, Gods liefde kent geen grenzen. Zijn Licht is
sterker dan de duisternis, Zijn liefde is sterker dan haat!
En wij? Is er bij u, jou en mij plaats voor dit goede, dit overweldigende nieuws? Ook
bij ons kan een waas van tranen verhinderen om te geloven dat Jezus is opgestaan
en dat Hij ook onze Reisgenoot wil zijn. Weet dat we in onze twijfel niet alleen staan.
De Bijbel vertelt ons eerlijk dat zelfs Zijn eigen leerlingen ook eerst niet konden
geloven dat Jezus als de levende Heer nabij is. Maar zodra ze Hem herkennen als
hun Reisgenoot, keren ze opgewekt terug naar Jeruzalem om te vertellen dat Hij
leeft. Zo raakten alle leerlingen van Jezus tòch overtuigd van de waarheid van dit
alles en zijn zij het evangelie gaan vertellen. Gelukkig maar. Want daardoor klinkt die
goede boodschap vandaag nog steeds. Nu is het aan ons om vanuit die vreugde van
het Paasevangelie, elkaars reisgenoten te zijn. Praat met elkaar over wat je bezig
houdt, wees een luisterend oor, of wees gewoon samen stil. Laat zo je licht voor
elkaar schijnen, en weet: wie je ook bent, wat je ook meemaakt, Jezus is ook uw en
jouw en mijn Reisgenoot. In alle seizoenen van ons leven.
ds. Gert van de Meeberg
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE
• Dienst op 1e Paasdag, 10.00 uur
Van harte welkom in de kerk om de opstanding van Christus te vieren: een feestelijke
dienst, waarin we veel zullen zingen onder begeleiding van Hans Jütte. Uiteraard
zullen we in de Bijbellezing en de verkondiging stil staan bij het verhaal van de
opstanding van Christus, uit één van de vier evangeliën. Voor de kinderen is er een
leuke en gezellige kinderdienst. Fijn om u en jullie dan te zien in de kerk!
• Doopdienst op 29 april, 10.00 uur
Lieke Groeneveld (geboren op 26 november 2017), dochter van Maikel en Esther,
zusje van Sara en kleindochter van Onno en Marjo Bart, zal tijdens deze dienst
gedoopt worden. Van harte welkom in deze feestelijke dienst!
• Nieuwe Kerkgids
De nieuwe Kerkgids is uitgekomen. Het is mooi en overzichtelijk geworden wie we
als gemeente zijn en wat we als gemeente doen. Janneke Stoffels en Ria Bakker:
bedankt voor het samenstellen en redigeren; fam. De Waal: bedankt voor het
drukken van de gidsen.
In dit Kerkblad wil ik, ook namens het consistorie, van de gelegenheid gebruik maken
om een toevoeging te plaatsen voor blz. 12 van die nieuwe Kerkgids. Helaas is het
zo dat we in twee van de vier wijken geen wijkouderling hebben. Zou u, zou jij er over
na willen denken of je wijkouderling zou willen worden? Voor informatie kun je
contact opnemen met mij, of met Grietje Monster of Gerda Adolf.
Om de periode dat er geen wijkouderling is te overbruggen, hebben we in de vacante
wijken een wijkcoördinator. In de wijk Zwanenburg-West is dat Mieke Sikkel, we zijn
blij dat zij al heel wat jaren deze taak uitvoert. Voor de wijk Zwanenburg-Oost is sinds
kort Simone Groothuis wijkcoördinator. Fijn dat je dit wil doen, Simone. In de
Kerkgids staat echter niet vermeld dat Simone deze taak uitvoert, vandaar dat ik het
nu hier vermeld.

• Meeleven (berichten tot en met 15 maart)
Huwelijksjubileum
Op 26 februari hebben Jaap en Marianne Kromhout met hun kinderen en
kleinkinderen stilgestaan bij hun 50-jarig huwelijk. Dankbaar dat ze dit mochten
meemaken, weten we ook dat het een moeilijke tijd voor hen is, omdat Jaap zijn
gezondheid steeds verder achteruit gaat. Lieve Jaap en Marianne, we denken aan
jullie in ons gebed en wensen jullie Gods zegen en sterkte toe.
Geboortebericht
Op 2 maart is geboren Max Thomas Monster, zoon van Martijn en Tanja, broertje van
Luuk en kleinzoon van Bas en Grietje Monster. Van harte gefeliciteerd en Gods
zegen toegewenst.
In herinnering
Op 14 februari is overleden Leni van Oosterom-Vos in de leeftijd van 95 jaar. Vier
weken eerder overleed haar geliefde man Cor. Ondanks dat dementie haar
gedachten verwarde, had ze toch goed in de gaten dat haar Cor, die altijd zo trouw
voor haar gezorgd had, overleden was. Haar liefde voor Cor en hun zoon Henk en
schoondochter Jolanda, haar tevredenheid met het eenvoudige, kenmerkten haar.
De afscheidsdienst heeft op woensdag 21 februari in de aula van de begraafplaats te
Zwanenburg plaatsgevonden. Vanwege vakantie kon ik de uitvaartdienst niet
voorgaan; collega ds. Adri van der Wal (uit Hoofddorp), heeft op een betrokken
manier de dienst geleid. Onze gedachten en gebeden zijn bij Henk en Jolanda, die
nu ook hun lieve moeder en schoonmoeder moeten missen. We vertrouwen erop dat
Leni, verenigd met haar geliefde man Cor, geborgen is bij God.
ds. Gert van de Meeberg
VARIA
• Museumbezoek Utrecht zaterdagmiddag 19 mei

Op zaterdag 19 mei gaan we weer ‘oecumenisch op reis’! Van harte welkom om mee
te gaan naar Utrecht, naar museum Catharijneconvent. Daar gaan we de
tentoonstelling ‘Magische miniaturen’ bezoeken. We vertrekken met de bus om 12.30
uur bij de RK kerk in Halfweg. Vanaf 12.15 uur staat de bus klaar.
In het museum staat de koffie en de thee voor ons klaar en krijgen we om 14.00 uur
een inleiding van een expert die ons vertelt over de prachtige en kleurrijke
miniaturen, afgebeeld in handgeschreven boeken. Ze zijn vervaardigd in de
zuidelijke Nederlanden in de periode van de tiende tot de zestiende eeuw. De tot
in detail uitgewerkte bloemenranken, jonkvrouwen, ridders en dieren geven een kijkje

in het leven van de middeleeuwen. Slechts zelden zijn zoveel bijzondere
manuscripten bij elkaar getoond. Na deze inleiding met koffie en thee gaan we tot
17.00 uur zelf de tentoonstelling bekijken en zullen we ons verwonderen over deze
mooie kunstwerkjes. Rond 18.00 uur zijn we weer terug in Halfweg.
Welkom om mee te gaan! Opgeven kan tot uiterlijk 11 mei bij collega Fons Litjens:
of bij mij.
Het hangt van het aantal deelnemers af, wat de kosten voor deze middag zullen zijn,
maar rekent u op een zeer schappelijke prijs. Vermeldt u bij opgave of u een
Museumjaarkaart heeft? Verdere details hoort u later. We gaan uit van 30
deelnemers. Gaat u mee? Namens de Raad van Kerken, graag tot dan!
Pastor Fons Litjens en ds. Gert van de Meeberg

Hartelijke groet,

ds. Gert van de Meeberg

MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd :

Mevr. A. Bos-Meijer
Er is een aanvraag voorkeurslid verzonden aan de Protestantse
gemeente Haarlem.

Overleden : Op 14 februari 2018 in de leeftijd van 95 jaar mevr. L. van OosteromVos
Op 24 februari 2018 in de leeftijd van 83 jaar mevr. E. Kesseler–
Schneider
Leo Bakker, ledenadministratie
UIT DE KERKENRAAD
Vacaturelijst 2018 kwartaal twee
Ambtsdrager zijn, in welk college dan ook, kost tijd. Dat is bekend. Een algemene
klacht van de ambtsdragers die er zijn in onze gemeente, maar ook daarbuiten, is dat
je eigenlijk altijd te weinig tijd hebt om het werk te doen, zoals je dat zou willen doen.
Maar niet vergeten mag worden dat de leden van het moderamen blij zijn met al het
werk dat door de leden van de kerkenraad wordt gedaan.
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. Er is door
enkele gemeenteleden interesse getoond om hierbij behulpzaam te zijn. Wij hopen
dat zij zich zullen aanmelden om daar actief mee aan de slag te gaan. Extra
aanvulling is wenselijk om het aantal beurten van dienstdoen te beperken. Onno Bart
kan precies uitleggen wat voor een goed geluid en duidelijke beamerpresentatie
nodig is.
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 4 A5 kantjes, maar als er

veel info is wordt dat soms uitgebreid naar 8 A5 kantjes. Voor info kunt u bij Cora
Gerritse of bij Leo Kranenburg terecht.

Vacature:

Taak:

Informatie:

Kerkrentmeester

Voorzitter
Secretaris
Voorzitter
Secretaris
Notulist (hoeft geen
ambtsdrager te zijn)
Wijkwerk, organiseren wijkavonden, ouderling van dienst

Peter Mendrik

Regelen van geluid kerkdienst
Regelen van presentatie
Samenstellen van de wekelijkse Kerkbrief op donderdag

Onno Bart

Diaconie

Ouderling
Geluid
Beamer
Kerkbriefsamensteller

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,

Erik Oostwouder

Grietje Monster

Cora Gerritse/Leo Kranenburg

Leo Kranenburg

DIACONIE
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand april
4 april 1938
Mevr. W.M. van Ojik-van Bruggen
5 april 1940
Mevr. J.E. Peetoom-Koehler
15 april 1939
Dhr. J. de Fouw
17 april 1943
Mevr. M. van Oeveren-Biesheuvel
20 april 1928
Dhr. W. Jansen
24 april 1935
Mevr. E. Starreveld-Kotrasch
25 april 1939
Mevr. G.H. van Dijken-Homan
29 april 1942
Mevr. W. de Waal-Meijer
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
KERKRENTMEESTERS
Verjaardagsfonds
Woensdagmiddag 28 februari 2018 hebben wij de busjes geteld van het
verjaardagsfonds.
Alle dames: mevr. Gijzen, mevr. Griffioen, Dina v.d. Werff en ondergetekende waren
aanwezig. Na een kopje thee met iets lekkers erbij begon het tellen.
De totaalopbrengst was € 738,93.
Dit heeft Annelies Klokman in ontvangst genomen. Zij zal zorgdragen voor de
storting.
Een mooi resultaat vonden wij en hopen zo met elkaar nog een poos door te kunnen
gaan.
Itie Joosse

Kerkgids en privacy
U ontvangt de Kerkgids als lid van onze kerk en mag deze uitsluitend gebruiken voor
onze kerkelijke doeleinden. Gebruik door anderen is niet toegestaan en daarvoor
vragen wij uw medewerking. Het is niet de bedoeling dat oude of niet gebruikte
Kerkgidsen bij het oud papier komen. Wij vragen u uw oude Kerkgids te versnipperen
of mee te nemen naar de kerk dan doen wij dit voor u. De aanleiding dat wij dit
schrijven heeft te maken met de aangescherpte wetgeving die dit jaar in mei van
kracht zal worden. Wij danken u vast voor uw medewerking.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Peter Mendrik

VAN DE REDACTIE
Uitbreiding redactie
Ons redactieteam is sinds enkele maanden uitgebreid met een nieuw lid: Annelies
Klokman. De redactieleden (Gerard Kluijt, Gea Kranenburg en ondergetekende) zijn
erg blij dat Annelies erbij gekomen is. Met z’n vieren kunnen we er nog beter voor
zorgen dat de kopij voor het Kerkblad elke maand weer goed aangeleverd wordt bij
de drukker (Efac Drukwerk & Vormgeving in Nieuw-Vennep).
Met vriendelijke groeten,
Ria Bakker

RAAD VAN KERKEN
Buitenplaatsenpad Zuid-Kennemerland (2 rondwandelingen, samen ruim 10
km)
Op zaterdag 3 maart jl. gingen we met 10 wandelaars op pad naar het parkeerterrein
bij het informatiepunt De Kakeleye (in een oude appelschuur) in Vogelenzang. De
naam Kakeleye is ontleend aan een verdwenen 17e-eeuwse boerderij aan de
Leidsevaart. We liepen eerst het Ommetje Groot-Leyduin van 4 km. Het landhuis
Leyduin is het derde in successie en dateert uit 1921, al ziet het er 18 e-eeuws uit. De
twee voorgangers van dit landhuis stonden op een andere plek (bij het Koetshuis). In
1590 was Leyduin niet meer dan een boerderij met wat landerijen. Later werd het
vergroot, bebost en uitgebouwd tot wat het nu is: een indrukwekkend landgoed. We
kwamen ook langs een brede grasbaan, een open stuk in een verder bebost gebied.
Dit is een restant van de vroegere renbaan op Oud-Woestduin, in 1901 ontworpen
door de beroemde tuinarchitect Leonard Springer (het Duindigt van Kennemerland).
Er werd zoveel gegokt en verloren dat de renbaan alweer in 1909 moest sluiten.
Na dit rondje dronken we koffie met appeltaart (er is weer een bijna-jarige) in Gasterij
Leyduin. Dit volledig gerestaureerde zomerhuis uit de 18e eeuw stond bekend onder
de naam Juffershuis. Twee halfzusters van Jacob van Lennep (Nederlands schrijver,
taalkundige en politicus) woonden er tientallen zomers. Nu dus horecabestemming.
Vervolgens staken we de Leidsevaart over (waar geschaatst werd!) en liepen ons
volgende rondje van 6 km (Rondje Hartekamp & Overplaats). Eerst kwamen we
langs Huis te Manpad (uit 1723) waar de familie Van Lennep woonde van 1767 tot
1954. Vervolgens liepen we door het park van De Hartekamp (landhuis gebouwd aan
het einde van de 17e eeuw). Sinds 1952 is op het terrein van dit landgoed een
instelling gevestigd voor de zorg voor mensen met een verstandelijke of meervoudige
beperking.

We wandelden door de Overplaats (een deel van het landgoed De Hartekamp) met
veel indrukwekkend oude bomen en kwamen langs de Linnaeushof (Europa’s
grootste speeltuin) dat aan dit landgoed grenst.
Vervolgens gingen we naar de Herenweg waar we lunchten bij Pannenkoekenhuis
De Konijnenburg. Daarna was het nog maar een klein stukje terug naar de auto’s.
We konden terugkijken op een mooie en afwisselende route door het winterse
duinlandschap.
Op zaterdag 7 april a.s. zullen we de laatste etappe lopen van het Groene-Hartpad,
van Schipluiden naar Delft. Bijzonderheden volgen nog. We verzamelen zoals
gebruikelijk op het parkeerterrein van hotel De Keizerskroon (hoek Oranje
Nassaustraat en N200) om 7.30 uur. De trouwe wandelaars kunnen zich tot
woensdag 4 april a.s. opgeven bij Marijke Nuis. Kosten zijn zoals gebruikelijk € 25,-.
Ria Bakker
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN
Zondagmiddagconcert 8 april: warme sfeer met Franse chansons
Zondag is een perfecte dag om te onthaasten en je even in Frankrijk te wanen.
Dompel je 8 april een uurtje onder in de warme sfeer van het Franse chanson.
Kom in onze kerk luisteren naar klassiekers van Brel, Barbara, Piaf en Ferrat.
Het programma ‘Pas de deux’ wordt gebracht door de Canadese zangeres
Camadou, volgens de traditie van het chanson waar ieder lied een verrassing

is. Het Zondagmiddagconcert begint om 14.30 uur en de entree bedraagt € 7,50
inclusief een drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar hebben vrije
toegang.
Tussen de liederen door hoort u anekdotes, deelt de zangeres haar gedachten met
het publiek en vertelt zij ‘petites histoires’. In een intieme setting zingt zij in het Frans,
haar moedertaal. Zij wordt begeleid door de bevlogen gitarist Hans van Gelderen.
Een innige samenwerking. Het wordt 8 april een zondagmiddag vol weemoed,
verlangen, humor en cultuur.

Carole Marie Doucet
Camadou is de artiestennaam van Carole Marie Doucet. Ze groeide op in Montreal,
na Parijs de grootste Franstalige stad ter wereld. Camadou beschikt over een groot
en gevarieerd repertoire, dat deels uit eigen werk bestaat. Ze bracht tot nu toe drie
albums uit. Het eerste is eigen werk. Het tweede - ‘Les autres’ uit 2013 - werd
geselecteerd door KLM om een jaar lang op de jukebox van de ‘in-flight
entertainment’ te staan. Het jaar daarop kwam uit eigen hand ‘La promesse’, een
romantisch georkestreerd lied bedoeld voor huwelijksceremonies. Ook bracht ze de
cd ‘Je joue, je chante’ uit met virtuoos accordeonist Henny Langeveld. Daarop de
klassieker ‘La vie en rose’, het enige lied dat Piaf zelf schreef. Camadou zingt in
concerten of onderstreept Frans getinte evenementen met chansons in Café de
Paris-stijl. Dus van jazzy via weemoed tot en met de meeslepende doorleefdheid van
Piaf. In het programma ‘Pas de deux’ speelt zij met gitarist Hans van Gelderen.
Hans van Gelderen
Hans van Gelderen studeerde klassiek gitaar aan het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam en behaalde in 1991 het diploma Docerend Musicus en in 1992 het
diploma Uitvoerend Musicus. Als klassiek gitarist had hij als begeleider en deel
uitmakend van verschillende ensembles een internationale carrière. Daarnaast
speelde hij ook licht repertoire met een voorliefde voor wereldmuziek. Hij speelde
mee op verschillende cd’s waarop ook composities van zijn hand te horen zijn.
Hans treedt veel op als begeleider op steelstringgitaar of viola de fado in de
muziekstijlen fado, kleinkunst/cabaret en zoals op 8 april bij ons in Halfweg het
Franse chanson. Van harte uitgenodigd!
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten,

Ben Broerse

BAZAAR
Nieuws van de Bazaarcommissie
Voor wij het gaan hebben over de organisatie van de bazaar, wil ik even terug naar
de maand november, de maand waarin Wil Oostwouder is overleden.
Wil was een van de vaste medewerkers van de bazaarcommissie, al sinds 1996.
Voor ons was Wil een enthousiaste medewerkster die soms in haar enthousiasme
spullen uitpakte die een ander net had ingepakt, iets waar ze aanstekelijk om kon
lachen. Wil die soms haar kleinkinderen meenam om te helpen, altijd positief, ze
hield van gezelligheid. Op de eerste zaterdag van oktober zat Wil meestal met wat
kleinkinderen in de zaal bij het lotenbord.
Wij zullen haar missen, maar zijn heel dankbaar voor wat zij voor ons betekend
heeft.
De jaarlijkse bazaar wordt dit jaar gehouden op zaterdag 6 oktober. Het is nog vroeg,
maar misschien goed om deze activiteit vast in uw agenda te zetten.
De commissie wil in april beginnen met inname van spullen.
Elke TWEEDE woensdagmorgen van de maand, van 9.30 tot 10.30 uur, kunt u
spullen inleveren achter de kerk bij de schuur. In april is dat woensdag 11 april.
Elke vrijdagmorgen van 9.00 tot 9.30 uur kunt u ook spullen afgeven. Een van ons
kunt u dan vinden in de koffieruimte van de kerk.
Als u tussendoor spullen in wilt leveren dan kan dat na telefonisch overleg met een
van de commissieleden.

Wilt u a.u.b. geen spullen neerzetten zonder dat een van de commissieleden het
weet.
Wij nemen geen tv's, video's, telefoons, desktop computers, kapot en vervuild spul
aan.
Kleding nemen wij aan mits deze niet kapot en schoon en netjes is. Kleding die
overblijft, gaat na de bazaar naar kinder-, bejaarden- en verpleegtehuizen in
Roemenië. Dit geldt ook voor dekens en slaapzakken.
Namens de bazaarcommissie:

Margreet Smit
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Bijbellezer op zoek naar liefde, licht en genade
Digitale bijbellezers waren in 2017 vooral op zoek naar liefde, licht en genade.
De meest gelezen bijbeltekst was Psalm 23. Dat staat in het jaaroverzicht van
debijbel.nl, de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap.
De populaire 23e psalm begint met: ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan
niets.’ Deze psalm gaat over leiding, zorg en liefde, dwars door donkere tijden heen.
Dat sluit aan bij de zes meest gebruikte inhoudelijke zoekwoorden op debijbel.nl.
Naast liefde, licht en genade waren dat vrede, wijsheid en hoop. De Psalmen waren
bovendien het op één na meest geraadpleegde bijbelboek.
‘Dit laat zien waarom mensen de Bijbel lezen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd
Buitenwerf. ‘Ze zoeken daar verbintenis met de God die ons leven draagt. Ze ervaren
dat de Bijbel mensen op het spoor zet van liefde, vrede en wijsheid. Dít is waarom wij
als bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij brengen.’
Bijbel Basics en bijbelroosters
In het jaaroverzicht valt verder de grote belangstelling op voor ‘Bijbel Basics’, de
nieuwe kindernevendienst-methode van het NBG. Sinds de lancering in oktober
hebben 2.500 kinderwerkers de methode in gebruik genomen.
Ook de bijbelleesroosters waren dit jaar weer in trek. In totaal volgden circa 45.000
mensen (merendeels digitaal) zo’n leesplan, met name in de 40-dagentijd en tijdens
Advent.
Het aantal basis-accounts van debijbel.nl – waarmee lezers zes bijbelvertalingen en
een schat aan achtergrondinformatie kunnen raadplegen – steeg van 120.000 naar
157.000.

Over debijbel.nl
Op debijbel.nl lees je zonder in te loggen direct de Bijbel in Gewone Taal en de
Nieuwe Bijbelvertaling.
Met een gratis account lees je daarnaast ook altijd en overal de Groot Nieuws Bijbel,
NBG-51, Statenvertaling (1977) en de Nije Fryske Bibeloersetting en kun je
vertalingen vergelijken en doorzoeken.
Als je minimaal € 25,- per jaar bijdraagt aan het werk van het NBG heb je toegang tot
debijbel.nl | plus. Daarmee lees, doorzoek en vergelijk je naast de eerder genoemde
vertalingen ook de Herziene Statenvertaling, de Willibrordvertaling, de Hebreeuwse
en Griekse brontekst, en nog veel meer bijbelvertalingen in verschillende talen. Ook
krijg je toegang tot meer achtergrondinformatie, waaronder studie aantekeningen.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

DIVERSEN
Over vrijwilligers op ons kerkelijk erf (4)
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. Soms moeten ze, wegens gezondheidsredenen stoppen met dit
werk.
Na vele jaren van, onder veel meer, het bezorgen van ons Kerkblad is dit het geval
met Iet Agterhof-van der Schaaf. Ook Piet Versluis moest dit besluit nemen. Wij
danken hen hartelijk voor hun inzet en hopen dat ze, met allen die hun lief zijn, een
goede tijd tegemoet mogen zien.
Gelukkig is Bert Kranenburg bereid om de resterende adressen van Iet aan zijn
bezorgwijk toe te voegen en neemt Aart van den Doel de bezorgwijk van Piet over.
Wij danken hen daarvoor.
De nieuwe Kerkgids
Bij het Kerkblad van april 2018 heeft u deze maand ook de nieuwe, lichtblauwe,
Kerkgids ontvangen. Deze is bij u bezorgd door een van de vele vrijwilligers waar ik
regelmatig over schrijf. Het samenstellen en controleren (een lang proces van vele
maanden) van de tekst, het inkopen van papier en toebehoren, het afdrukken op de
stencilmachine en het rapen en nieten is ook door vrijwilligers uitgevoerd. Het betreft
Ria en Leo Bakker, Therese Bos, Leo Kranenburg, Janneke en Jacques Stoffels en
ondergetekende. Wij hebben het allen met plezier gedaan.
Wat ook heel leuk zal zijn voor de financiën van onze kerkelijke gemeente is dat u
volgende maand laat blijken dat deze mooie gids u wel € 2,-- waard is. U ontvangt
dan namelijk de acceptgiro met het verzoek voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor
de kosten van het Kerkblad. Dat kan dan mooi gecombineerd worden.
Met vriendelijke groet,

Jan M. de Waal

