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In dit nummer: 
 

 Reisje gemeentediaconaat 6 juli 

 Jeugddienst 8 juli 
 Afscheid ds. Van de Meeberg  



 

 
kerkdiensten 
Zondag 1 juli 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
 
Zondag 8 juli 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
       Jeugddienst m.m.v. muziekgroep  
       Crosspoint o.l.v. Frank Baggerman 
 
Maandag 9 juli 
Eigen Haard   18.45 uur  ds. G. van de Meeberg 
 
Zondag 15 juli 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
 
Zondag 22 juli 
Protestantse Kerk  10.00 uur  mevr. kandidaat M. Gehrels 
 
Maandag 23 juli 
Eigen Haard   18.45 uur  pastor P. van Zaalen 
 
Zondag 29 juli 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 
 
Zondag 5 augustus 
Protestantse Kerk  10.00 uur  mevr. ds. M. Meiring uit Amsterdam 
 
Zondag 12 augustus 
Protestantse Kerk  10.00 uur  mevr. H. Smeulders uit Zwijndrecht 
 
Maandag 13 augustus 
Eigen Haard   18.45 uur  pastor F. Litjens 
 
Zondag 19 augustus 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 
       Heilig Avondmaal 
 
Zondag 26 augustus 
Protestantse Kerk  10.00 uur  mevr. ds. C. Pumplun uit Amsterdam 
 
Maandag 27 augustus 
Eigen Haard   18.45 uur  pastor P. van Zaalen 
 
Zondag 2 september 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. Ch. Koldewijn uit Badhoevedorp 
 
 



 

Oppasdienst 
 Zondag  1 juli  Margarita van den Berg 
Zondag   8 juli  Cora Gerritse 
Zondag 15 juli  Marianne Kromhout 
Zondag 22 juli  Grietje Monster 
Zondag 29 juli  Ellen en Marjolein Oostwouder 
Zondag   5 augustus Renske de Vries 
Zondag 12 augustus Anke en Geeske Kluijt 
Zondag 19 augustus Ingrid en Marit Reemer 
Zondag 26 augustus  Collen Dhliwayo en Ria Bakker 
Zondag   2 september Margarita van den Berg 
 
TER OVERDENKING 
 
• Zingen verbindt 
Op zondag 3 juni kwamen we in de feesttent in Zwanenburg bij elkaar voor onze 
oecumenische tentdienst. Fijn dat de Feestweekcommissie ons ook dit jaar weer in 
haar programma had opgenomen. Rob Koster en alle Feestweekcommissieleden, bij 
deze, hartelijk dank! Haast alle stoelen waren bezet en het was een fijne dienst met 
elkaar, met als thema: ‘Zingen verbindt’. Collega Fons Litjens en ik hebben tijdens de 
overdenking verteld over de zangcultuur in onze beide kerken. Na de dienst kwam de 
vraag om het in ons Kerkblad te publiceren. Bij deze, ook namens collega Fons, 
zodat u het nog eens kunt nalezen. 
 
Samen zingen in de dienst hoort van oudsher bij de protestantse traditie. Met hart en 
ziel zingen brengt je dichter bij de Bijbelse boodschap. Maar er waren wel duidelijke 
regels in de protestantse zangtraditie. Zo werd er vroeger alleen maar uit de 150 
Psalmen gezongen. In de 16e en 17e eeuw werd het orgel daarbij zelfs niet gebruikt. 
Orgelspel vond men toen te frivool. De organist mocht alleen voor en na de dienst 
spelen. Het zingen van de Psalmen gebeurde toen dus zonder orgelbegeleiding. Wel 
was er een voorzanger, hij gaf de toon aan.  Hij stond op een speciale plek, op een 
verhoging achter een lessenaartje.  
 
Sommige kerken hebben nog tot 1850 het orgel uit de dienst weten te houden. 
Uiteindelijk kunnen we een dienst zonder orgelbegeleiding niet meer voorstellen en 
heeft het orgel een belangrijke plaats in de Protestantse kerk gekregen. Trouwens, 
we hoeven niet eens zo ver terug in de geschiedenis om te zien hoe anders het 
vroeger ging. Ouderen onder ons kunnen zich nog wel herinneren dat er vroeger 
écht anders gezongen werd dan tegenwoordig: niet-ritmisch. Op hele noten zingen 
heet dat, elke noot, dus elke lettergreep, wordt dan even lang gezongen. Weer later 
in de tijd mocht ook een aantal andere liederen in de dienst gezongen worden, die 
Gezangen werden genoemd. Zo waren er 150 Psalmen en ‘enige Gezangen’.  
 
Vanaf de jaren ‘60 en ‘70 worden in onze kerk de Psalmen ritmisch gezongen, dus 
niet meer op hele noten. Ook kwamen er veel meer Gezangen bij, die tegenwoordig 
meer gezongen worden dan de Psalmen. Sinds 2013 hebben we een nieuw 
Liedboek. Daarin staan nog steeds 150 Psalmen en daarnaast zo’n 900 andere 
liederen. Er is dus veel veranderd in de zangcultuur van de Protestantse kerk in de 
loop van de tijd! Dat geldt ook voor de zangcultuur in de Rooms Katholieke kerk. 
Collega Fons Litjens vertelde daar het volgende over:  



 

 
Het zou kunnen gebeuren dat een van de hier aanwezige katholieken straks 
thuiskomt en dat een van zijn of haar huisgenoten dan vraagt: “hoe was de viering”? 
Dat het antwoord dan is: “Mooi, maar we moesten zelf zingen want er was geen 
koor”. Een dergelijk gesprekje zegt alles over de katholieke traditie die achter ons ligt. 
We moeten niet vergeten: tot 55 jaar geleden was de liturgie in de katholieke kerk 
helemaal in het Latijn. Er werd in de mis alleen maar in het Latijn gezongen. 
Bovendien: katholieken woonden de mis bij, zoals dat heette. Ze luisterden graag 
naar mooie meerstemmige koormuziek. In Halfweg is iets van die traditie nog altijd te 
bespeuren. 
 
Samen zingen, samen Nederlandse liederen zingen deed men bij de afwas en bij 
andere vieringen in de kerk, zoals het lof op zondagmiddag. Het was het Tweede 
Vaticaans Concilie dat begin zestiger jaren bepaalde dat de gelovigen actief aan de 
viering moesten kunnen meedoen. Niet de priester doet de mis, maar het Volk van 
God viert de liturgie, daarin voorgegaan door de priester. Ook door samen te zingen. 
Dat was een hele omslag. En er ontstond een heel nieuwe zangtraditie met liederen 
op melodieën van Gélineau uit Frankrijk: ‘Want mijn herder is de Heer, nooit zal het 
mij aan iets ontbreken.’ Maar ook liederen van Huub Oosterhuis op melodieën van 
Nederlandse componisten als Huibers en Oomen. 
 
Met die nieuwe traditie zijn we terug bij de ontdekking die men in de tijd van 
Augustinus in de vierde eeuw in Milaan deed: zo samen zingen dat je geraakt wordt, 
ontroerd raakt en er iets in je binnenste gebeurt. Het was de Reformatie die dit al 
eerder ontdekt had, zoals collega Gert al verteld heeft. En toch blijven we ook passief 
naar mooie muziek en zang luisteren. Passief is misschien niet het goede woord 
want ook door gewoon te luisteren ben je van binnen actief bezig. Er ontstaat een 
verbinding met verborgen lagen in jezelf. 
 
Het is duidelijk: zingen en naar muziek luisteren doet wat met je. Want zingen 
verbindt ons met de hemel en met de aarde. Zingen verbindt ons met God en met 
elkaar. Of, in andere woorden, zoals ik laatst las: ‘Muziek verbindt. Muziek bindt 
losse mensen samen die met elkaar aan het zingen of musiceren zijn of luisteren 
naar muziek. Muziek betrekt luisteraars en zangers bij de boodschap van 
getoonzette teksten, doordat ze emotioneel geraakt worden en schoonheid beleven.’ 
Hartelijke groet,        ds. Gert van de Meeberg 
 
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE 
 
• Meeleven  
Vanwege de nieuwe privacywetgeving zullen we geen adressen vermelden in deze 
rubriek. Alle adressen van onze gemeenteleden, en ook van de meeste zieken- en 
verpleeghuizen, kunt u vinden in onze Kerkgids. Zo kunt u nog steeds bijvoorbeeld 
een kaart sturen.  
 
Huwelijksjubileum 
- Dhr. en mevr. Jaap en Selma de Fouw hebben op 21 juni hun 50-jarig 
huwelijksjubileum gehad. We feliciteren hen hartelijk en wensen hen en hun gezin 
Gods zegen toe.  
 



 

 
Geslaagd 
- Ruben Gerritse, Marit Parlevliet, Patrick Oud en Rosalie van Dijk zijn geslaagd voor 
hun examen. Gefeliciteerd en alvast succes met jullie vervolgopleiding! 
 
In herinnering 
Corrie Meinema-Bos 
Op 23 mei is overleden Eva Cornelia Meinema-Bos, in de leeftijd van 86 jaar. Hoewel 
het de laatste tijd minder ging met Corrie haar gezondheid, was haar overlijden 
onverwacht. Op de rouwcirculaire staat: ‘Een bijzonder mens heeft ons verlaten, 
maar haar sterke geest blijft ons nabij, onze lieve moeder en oma’. En zo herinneren 
we Corrie ook: als een bijzonder mens, optimistisch, veerkrachtig en energiek, 
ondanks alles wat ze in haar leven had meegemaakt. Iedereen die het hoorde schrok 
ervan, we zullen haar missen. De dienst van Woord en Gebed, voorafgaande aan de 
begrafenis, heeft op 29 mei in onze kerk plaatsgevonden. We denken in ons gebed 
aan haar dochter Ida en schoonzoon Lody en aan haar kleinkinderen en familie, die 
haar nu moeten missen. We vertrouwen erop dat Corrie Meinema geborgen is bij 
God.   
 
Atie Oosterloo-Proper 
Op 3 juni is overleden Agatha Margaretha Oosterloo-Proper, in de leeftijd van 88 
jaar. Haar overlijden was onverwacht snel na haar man Hero, die op 28 maart 
overleden is. Tot het laatst toe was ze zorgzaam voor haar geliefde Hero, die ze na 
zijn overlijden zo miste. Atie was een lieve en zorgzame vrouw die, ondanks haar 
hoge leeftijd, waardigheid uitstraalde. De afscheidsdienst, heeft op 8 juni 
plaatsgevonden, in het kerkgebouw van de RK kerk hier in Halfweg. We mochten 
daar deze dienst houden, omdat onze kerk bezet was. We denken in ons gebed aan 
haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen, nu ze hun lieve moeder, 
schoonmoeder en oma moeten missen. We vertrouwen er op dat Atie Oosterloo 
geborgen is bij God. 
 
Ernst van Leijden 
Op 12 juni is overleden Ernst Willem van Leijden in de leeftijd van 91 jaar. De laatste 
tijd ging zijn gezondheid steeds verder achteruit, maar zijn geest bleef helder. Een 
klein jaar geleden verloor hij zijn vrouw Jo, die al een tijdje verpleegd werd in 
Haarlem. We herinneren de familie Van Leijden vooral van hun bedrijf, Labeto tours. 
De afscheidsdienst, voorafgaande aan de begrafenis, heeft op 18 juni 
plaatsgevonden, in de aula te Zwanenburg. We denken in ons gebed aan zijn 
kinderen en kleinkinderen, die nu hun vader, schoonvader en opa moeten missen. 
We vertrouwen erop dat Ernst van Leijden geborgen is bij God.  
 
Jan de Ruiter 
In de vroege morgen van 17 juni is overleden Jan de Ruiter in de leeftijd van 91 jaar. 
Het ging al een hele tijd steeds minder goed met hem en de laatste week van zijn 
leven verbleef hij in hospice Bardo, waar hij omringd door zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen, afscheid kon nemen. In onze herinnering zal hij ons bijblijven als 
liefdevol en trouw, sociaal en betrokken, bij de tijd en met humor. De uitvaartdienst 
heeft op 22 juni plaatsgevonden, in de aula van de begraafplaats te Zwanenburg. In 
ons gebed denken we aan zijn vrouw Greet, die nu zonder hem verder moet, en aan 
hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, die hun (schoon)vader en 



 

(over)grootvader moeten missen. We vertrouwen erop dat Jan de Ruiter geborgen is 
bij God.   
Met meelevende groet,       ds. Gert van de Meeberg 
 
ZOMERTIJD 
 
Of u nu op vakantie gaat of thuis bent, ik wens u en jullie een goede en mooie 
zomertijd toe. In de kerk is het, wat betreft vergaderingen en andere bijeenkomsten, 
rustig deze maanden. Maar de zondagse diensten gaan natuurlijk gewoon door. Eén 
dienst wil ik nog even extra noemen, dat is de dienst op 8 juli (10.00 uur), 
georganiseerd met jongeren en hun ouders. Het belooft een mooie dienst te worden 
met als thema:  GELOOF, HOOP EN LIEFDE - dat klinkt als muziek in de oren. De 
muziekgroep ‘Crosspoint’, o.l.v. organist/pianist Frank Baggerman (u kent hem nog 
wel van de tentdienst) zal deze dienst voor en met ons zingen. Van harte welkom! 
 
Afscheidsdienst op 23 september en verbintenisdienst op 30 september 
Het moment van afscheid nemen komt dichterbij. Op zondag 23 september zal ik 
voor de laatste keer als uw predikant voorgaan in de morgendienst, van harte 
welkom! In het Kerkblad van september vertel ik u er meer over, maar bij deze noem 
ik het alvast. De dienst waarin ik verbonden zal worden als predikant aan de 
Protestantse gemeente de Rank te Nieuw-Vennep, zal een week later zijn, op 
zondag 30 september, om 14.30 uur, waar u en jullie van harte welkom zijn. Ook 
daarover vertel ik u later meer. Deze tijd van afscheid nemen en verhuizen, heeft 
twee dankbare kanten: ik ben dankbaar voor de goede jaren in onze gemeente hier 
in Halfweg-Zwanenburg en ik ben dankbaar voor de nieuwe stap in mijn ‘loopbaan’ 
als predikant. Maar tot die tijd: graag tot ziens in de kerk! 
 
Hartelijke groeten,        ds. Gert van de Meeberg 
 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd :   Mevr. W. de Ridder–Hofman naar Bloemendaal. 
          (er is een voorkeurslidaanvraag in behandeling). 
         Mevr.  C.J. Monster-van Oeveren binnen Zwanenburg  
 
Overleden :   Op 13 mei 2018 in de leeftijd van 87 jaar Dhr. J. Kamper 

          Op 23 mei 2018 in de leeftijd van 86 jaar Mevr. E.C. Meinema-Bos 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Afscheid ds. Van de Meeberg 
Op de goed bezochte gemeenteavond van 30 mei is bekendgemaakt dat de 
afscheidsdienst van ds. Van de Meeberg zal worden gehouden op zondag 23 
september om 10.00 uur. Voorafgaand hieraan zal op zaterdag 22 september de 
afscheidsreceptie plaatsvinden. 
De intrededienst van ds. Van de Meeberg in Nieuw-Vennep zal zijn op 30 september 
in een middagdienst om 14.30 uur. Meer informatie zal volgen in het Kerkblad van 
september. 
 



 

Bij een afscheid hoort ook een cadeau namens onze gemeente. Als u daaraan wilt 
bijdragen dan kunt u een bedrag overmaken op het onderstaand rekeningnummer 
van de kerkrentmeesters bij de SKG. 
Rekeningnummer NL52 FVLB 0226 116 751 
t.n.v. Prot. Gem. Halfweg–Zwanenburg. 
o.v.v. afscheid ds. Van de Meeberg 
 
Het moderamen is in juni in een extra vergadering bij elkaar gekomen om te 
bespreken wat er in de komende periode moet gaan gebeuren omtrent vertrek en 
beroepingswerk. Wij zullen u daarover verder op de hoogte houden via de Kerkbrief 
en het Kerkblad. 
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groeten,    Leo Kranenburg 
 
Uit de kerkenraad van woensdag 23 mei 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering met lezing uit de Bijbel in Gewone Taal: 
Handelingen 2 vanaf vs. 33: “Jezus is de Heer en uitgekozen als de Messias.” 
In zijn gebed spreekt hij uit: ”U zond de discipelen uit om het woord te verspreiden, 
over de hele wereld. Daardoor kunnen ook wij vanuit uw woord vergaderen. Zegen 
ons daarin.” 
De voorzitter heet allen welkom. 
Ds. Van de Meeberg ontvangt een boeket voor zijn verjaardag op zondag 27 mei. 
 
Moment van bezinning 
Eenmaal per jaar neemt de kerkenraad tijd voor bezinning op een onderwerp. Het 
onderwerp is “het Onze Vader.” Er zijn al twee nieuwe versies in omloop. In de kerk 
bidden we nog de versie uit de vertaling van 1952. Voor de bezinning zijn de 
gebedsteksten van 1952, 2004 en 2014 beschikbaar. 
Ds. Van de Meeberg leest de tekst uit de Bijbelvertaling van 2004 voor. Deze staat in 
Mattheus 6. Jezus geeft de opdracht in het verborgene te bidden. In het Kerkblad zijn 
al stukken gewijd aan de tekst en er is ook een preek over gehouden. In de 
bespreking wordt naar de verschillen tussen de vertalingen gekeken.  
Gesproken wordt ook over de cadans van de tekst uit 1952. De nieuwere vertalingen 
komen ook tegemoet aan het nieuwe taalgebruik. Nadeel kan zijn dat je de diepte en 
symboliek niet meer uit deze vertalingen kunt halen.  
Mooi is dat het Onze Vader een Bijbeltekst is en steeds weer in een nieuw licht mag 
worden gezien. 
 
Vaste agendapunten 
De vaste punten van verslagen, postlijst en actiepunten geven geen nieuws. 

 
Beroepingswerk en afscheid predikant 
Na bespreking van een aantal voorstellen om het afscheid van ds. Van de Meeberg 
te plannen valt de keuze op 23 september. Het afscheid is tijdens de ochtenddienst. 
Op zaterdag 22 september wordt dan een afscheidsreceptie gehouden. Ds. 
Rijlaarsdam zal de bevestigingsdienst leiden in Nieuw-Vennep. Zij heeft ook de 
bevestiging in Halfweg gedaan. 
De kerkenraad ervaart het als prettig dat er vanuit Nieuw-Vennep wordt meegedacht 
in dit afscheid. 
 



 

Kerkenraadsuitje 
De kerkenraad gaat dit jaar naar de Doopsgezinde gemeente in Haarlem. Daar zal 
een interactieve rondleiding zijn. Na een gezamenlijke lunch start de rondleiding in 
het Archief van Haarlem. De weersvoorspellingen zijn goed. Waarschijnlijk 
complementeert een gezellige fietstocht naar de stad het uitje. 
 
Vraag van de bazaarcommissie  
De bazaarcommissie heeft aan de kerkrentmeesters gevraagd haar deel van de 
opbrengst in 2018, dat is 25% van de totale opbrengst, te mogen schenken aan de 
Stichting het Stoomgemaal voor de aanschaf van een nieuwe ketel. Het is geen 
sociaal doel, maar wel een culturele bijdrage voor de plaatselijke gemeente. De 
kerkenraad stemt hier mee in. Dhr. Mendrik geeft dit door aan de bazaarcommissie. 
 
Vaststelling Jaarrekeningen 2017  
De jaarrekeningen van kerkrentmeesters en diaconie worden toegelicht Tijdens de 
gemeentevergadering heeft deze toelichting ook plaatsgevonden. Vandaar dat er in 
dit verslag geen informatie te lezen zal zijn. 
De boeken zijn gecontroleerd door dhr. B. Groen en dhr. G.J. Kamper.  
De adviezen en opmerkingen van beide controleurs worden in de vergadering 
genoemd. De colleges nemen deze mee naar de eigen vergadering om er verder 
mee aan de slag te gaan. 
De scriba zal de kascontrolecommissie namens de kerkenraad bedanken en zal in 
de brief aangeven dat zij nog horen wat er met de aanbevelingen wordt gedaan. De 
penningmeesters wordt decharge verleend over 2017. 
 
Nieuwe ambtsdragers? 
Helaas zijn er geen nieuwe kandidaten om bevestigd te worden. Dhr. Kranenburg 
heeft aangegeven dat hij, tenzij er een vervanger is, door zal gaan voor een vierde 
termijn. De kerkenraad dankt hem daarvoor. 
 
Gemeenteavond 30 mei 
Tijdens de gemeenteavond zal veel aandacht worden besteed aan de nieuwe 
privacywetgeving. De voorzitter vraagt de leden van de kerkenraad zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn, aangezien het een belangrijk onderwerp is. 
 
Uit de colleges en commissies 
Alle nieuws van de verschillende organisaties wordt uitgewisseld 
De diaconie is blij dat een gemeentelid de diaconievergaderingen zal gaan notuleren. 
Vanuit het jeugdwerk wordt gemeld dat er op 8 juli weer een jongerendienst wordt 
gehouden. 
 
Rondvraag 
Een kerkenraadslid geeft aan dat hij, gezien de toekomst, vindt dat de gemeente 
Halfweg-Zwanenburg een fusie moet aangaan met een andere gemeente, 
bijvoorbeeld Vijfhuizen. Dit punt wordt opgepakt bij de beleidsbesprekingen van de 
gemeente. 
 
Sluiting 
De scriba sluit de vergadering. Zij leest de tekst van Woord en Weg uit april: ‘Wie 
heeft Hij dan’? 



 

…. Om over zijn Liefde te vertellen? 
…. Om zijn Licht te verspreiden 
…. Om Hem te loven voor wat hij heeft gedaan? 
 
Uit de gemeenteavond van 30 mei 
Tot blijde verbazing van de kerkenraad zijn 45 gemeenteleden aanwezig om te 
luisteren naar wat dhr. Peter Goudkamp, expert AVG, te vertellen heeft. 
Het onderwerp van de gemeenteavond was “Hoe om te gaan met de nieuwe wet 
Privacy?”, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort AVG, 
genoemd.  
 
Dhr. Leo Kranenburg, voorzitter van de kerkenraad, heet alle aanwezigen van harte 
welkom.  Hij is blij met de grote opkomst. Het onderwerp AVG is interessant voor 
veel mensen. Vervolgens geeft hij het woord aan de predikant. 
Ds. Van de Meeberg opent de vergadering. Ook hij groet allen met een scherts: 
“Iedereen dacht misschien: Het gaat toch regenen. Dan kun je maar beter in de kerk 
zijn.” Vervolgens leest hij psalm 84, over “Zijn in het huis van de Heer”. Hij leest deze 
psalm in twee vertalingen: uit 1972 van Ida Gerhardt en Marie van der Zijde en uit  de 
Bijbel in Gewone Taal. Deze psalm is een pelgrimspsalm: Het is beter één dag in de 
tempel van de Heer te zijn dan 1000 dagen ergens anders. 
Daarna gaat hij voor in gebed: “Dank dat er een moment van rust is aan het begin 
van een vergadering. Het is goed in uw huis te zijn.” 
 
Ds. Van de Meeberg steekt de Paaskaars aan, symbool van Christus die het licht der 
wereld is. 
Hij geeft het woord aan dhr. Peter Goudkamp. Deze laat een filmpje zien over iets te 
verbergen hebben. Het blijkt dat mensen toch wel iets aan informatie over zichzelf te 
verbergen hebben. En ook dat mensen meer over ons weten dan we denken. 
De AVG geeft de burger meer rechten. Het gaat over de mens als burger, de mens 
als ambtsdrager en over de mens in de kerk, de organisatie. 
 
Bewustwording 
Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de noodzaak iets met de wet te 
doen. 
Iedere vrijwilliger moet hiervan op de hoogte zijn. Bijvoorbeeld het gebruiken van een 
groepsapp waarin je gegevens uitwisselt over gemeenteleden. Het is goed je te 
realiseren wat je hiermee doet. De kerk moet procedures opstellen, waarin afspraken 
worden vastgelegd hoe om te gaan met informatie over kerkleden. 
Hij noemt een voorbeeld: lijstjes met namen van kerkleden mogen niet zomaar 
zichtbaar zijn, bijvoorbeeld op de balie in een koffieruimte, of in het gebedenboek. 
 
Wat mag u voortaan? 
Kerkleden moeten toestemming geven voor het overdragen van gegevens. Mensen 
hebben het recht om in te zien welke gegevens over hen beschikbaar zijn. Indien 
men gegevens wil wijzigen heeft men het recht dat te laten wijzigen. Men mag ook 
bezwaar maken tegen het verwerken van gegevens. 
 
 
 
 



 

Register 
Elk proces over gegevensverwerking moet worden vastgelegd in een 
procesbeschrijving. Als voorbeeld noemt dhr. Goudkamp: de colleges van de kerk, 
de bloemendienst, de werking van de verschillende commissies, de pastorale 
bezoeken, het kerkblad bezorgen. Van die beschrijvingen moet verantwoording 
worden afgelegd. 
 
De website 
Dhr. Goudkamp noemt een voorbeeld: de rubriek ‘7 vragen aan’ is op de website 
volledig beschikbaar voor iedereen. Hierbij wordt een voorbeeld genoemd over een 
familie en over een zieke vrouw (van wie zelfs het ziektebeeld benoemd wordt). 
Aan ds. Van de Meeberg vraagt hij hoe hij de bezoeken en het besprokene vastlegt. 
Ds. Van de Meeberg antwoordt: “Dat heb ik staan op mijn pc onder een wachtwoord”. 
Dan doet hij  dit goed. Ook dit hoort beschreven te worden.  
 
Vragen vanuit de vergadering 
Het verhaal van dhr. Goudkamp roept veel vragen op: 
- Hoe hiermee om te gaan in de zondagse mededelingen. In de gemeente in Halfweg 
wordt daar toestemming voor gevraagd. Belangrijk is dat deze gegevens specifiek 
zijn op plaats en dat en hoe je die bewaart. 
- Hoe lang gegevens moeten worden bewaard? Dat mag een organisatie zelf 
bepalen. 
- Hoe om te gaan met voorbeden? Ga met de grijze gebieden zo om: Laat tijdens 
diensten mensen bijvoorbeeld tekenen om daar toestemming voor te geven. 
Uitwisselen van gegevens moet zo minimaal mogelijk plaatsvinden. Zeker voor de 
grijze gebieden kun je niet alles AVG-proof krijgen, dan kun je geen kerk zijn. 
- Hoe om te gaan met het archief? Er ligt informatie vanaf het jaar 2000 in het 
kerkgebouw. Dat mag als het maar beschreven wordt en goed is beveiligd. 
- Zijn wij in Nederland het braafste jongetje van Europa? Nee dat is niet zo. Er moet 
heel veel gebeuren waaraan alle organisaties moeten voldoen. Alle processen 
moeten in kaart worden gebracht en in procedures worden beschreven. 
- Waarom maken we ons druk als er niet actief wordt gecontroleerd? Als iemand een 
klacht indient, wordt er wel gecontroleerd en dan moeten de zaken op orde zijn. 
 
Het onderwerp roept veel vragen op en het blijkt dat er in de gemeente nog veel werk 
ligt om op te pakken. Dhr. Kranenburg zal als functionaris vanuit de gemeente 
werken. Gelukkig zijn er veel voorbeeldprocedures beschikbaar. 
Dhr. Goudkamp wordt bedankt door de voorzitter en ontvangt van de kerk een afdruk 
van het logo van de kerk. 
 
Na de pauze zijn de besprekingen van financiën aan de beurt 
De kerkrentmeesters presenteren de jaarrekening van 2017. Mevr. Simone Groothuis 
neemt daarvoor het woord. Het was een redelijk jaar met beheersbare kosten. Voor 
dit jaar staan onderhoud aan de kerk en een opknapbeurt van de pastorie op het 
programma. 
Door het verminderen van het aantal leden zal er beleid moeten worden gemaakt op 
hoe om te gaan met de financiën bij het minder worden van het aantal leden. 
 
Vragen 
- Waarom is de begroting 2018 niet meegenomen? Deze is al besproken in de 



 

vergadering van november 2017. Indien iemand deze begroting wenst in te zien, dan 
kan dat. 
- Hoe zit het met de gemeentelijke subsidie voor de zondagmiddagconcerten? Deze 
is pas voor 2018 toegezegd en is dus nu niet terug te vinden in het verslag over 
2017. 
- Er volgt een vraag over de lasten: de gelden zijn opgegaan aan de offertes en 
keuringen van het gebouw t.b.v. de renovatie. Er is minder uitgegeven dan begroot. 
Het geld dat niet is besteed is doorgeschoven naar 2018. 
De voorzitter bedankt mevrouw Groothuis voor haar uitleg en toelichting. 
 
Namens de diaconie verzorgt mevr. Gea Kranenburg de toelichting. 
Haar toelichting is helder genoeg, zodat er geen vragen komen vanuit de 
vergadering. 
De voorzitter bedankt mevrouw Kranenburg voor haar toelichting. 
 
Vanuit de vergadering worden de penningmeesters van diaconie en 
kerkrentmeesters met applaus bedankt voor hun werk. 
 
Beroepingswerk 
De voorzitter geeft een korte toelichting op het beroepingswerk en het vertrek van ds. 
Van de Meeberg. De gemeente in Nieuw-Vennep heeft op plezierige wijze 
meegewerkt om een goed afscheid te regelen. 
Op 23 september zal in een ochtenddienst afscheid van ds. Van de Meeberg worden 
genomen. Op zaterdag 22 september zal er een afscheidsreceptie zijn. 
Op 30 september om 14.30 uur zal de intrededienst in Nieuw-Vennep plaatsvinden. 
Het beroepingswerk zal zo snel mogelijk worden opgepakt. Zeker is dat er geen 
fulltime predikant kan worden benoemd. 
Ds. Van de Meeberg vertelt een en ander over de gemeente in Nieuw-Vennep. Een 
deel van zijn werk zal hij aan jeugd- en jongerenwerk besteden. Daardoor zal hij voor 
50% in de diensten worden ingezet. 
 
Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 
De voorzitter bedankt allen die ervoor hebben gezorgd dat de vergadering kon 
plaatsvinden. Ook dankt hij de aanwezigen voor hun komst. 
 
Afsluiting 
Ds. Van de Meeberg besluit de avond ook met een lied, en wel Lied 84A: hij leest de 
eerste twee coupletten daarvan: “Wat hou ik van uw huis”. 
Lied 425 wordt gezongen o.l.v. Hans Jütte: “Vervuld van uw zegen”. 
 

Heleen Broerse (scriba) 
 
Gastpredikanten 
Het op korte termijn opvullen van preekbeurten door gastpredikanten is geen 
makkelijke opgave. Jacques Stoffels is nu volop bezig om in eerste instantie de 
zondagen in 2018 dat ds. Van de Meeberg bij ons zou voorgaan in de diensten na 23 
september, op te vullen. Hij zal al zijn kennis van zaken nodig hebben om dat te 
realiseren. Daarna kan hij ook aan de slag voor 2019. Jacques dacht dat hij alles 



 

voor volgend jaar al in orde had, totdat de mededeling kwam dat er een beroep werd 
gedaan op onze predikant.  
U kunt hem helpen door namen van predikanten of kandidaten die 
preekbevoegdheid hebben, en die voor onze gemeente interessant kunnen zijn om in 
een dienst voor te gaan, aan hem door te geven. Er geldt wel een restrictie wat 
betreft de afstand vanwaar men moet afreizen. Naast de preekvergoeding krijgen 
gastpredikanten ook een vergoeding voor de reisafstand die moet worden overbrugd! 
Met vriendelijke groet,        Leo Kranenburg 
 
Kerkenraadsuitje op zaterdag 26 mei jl. 
Hierbij geef ik u een verslag van het jaarlijkse uitje van de kerkenraad en een aantal 
mensen die indirect met de kerkenraad te maken hebben.  
Dit jaar gingen we met een groot deel van de groep op de fiets naar Haarlem.  
In de hal van de kerkgebouw van de Doopsgezinden werden we opgewacht door de 
koster van de ‘Grote Vermaning’.  Het complex is van oorsprong een verscholen kerk 
tussen de Frankestraat en de Grote Houtstraat, gesticht in de 17e eeuw. 
Hier kregen we een theatrale rondleiding, waarbij de koster “uit de vorige eeuw” ons 
rondleidde door de kamers die bij het gebouw horen. We kwamen mensen uit andere 
eeuwen tegen. Bijvoorbeeld Jansje de stovenzetster, mevrouw Nieuwenhuijzen 
Kruseman-van der Goot, één van de diaconessen, de martelares Anneken Ogiers, 
die uiteindelijk verdronken werd omdat ze Doopsgezind was geworden en de 
beroemde Pieter Teyler van der Hulst. 
Het was een heel interessante en soms ook grappige rondleiding in het mooie 
gebouw. 
 

 
 
Na de lunch bij ‘Brownies en Downies’, een restaurant waar mensen werken met een 
verstandelijke beperking of mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, 
liepen we naar de Jansstraat, op zoek naar de Janskerk. 



 

De Janskerk is van oorsprong als een kloosterkerk gebouwd door de Johannieters, 
ook wel Jansheren genoemd. Momenteel bevindt zich onder de kerk een deel van 
het Noord-Hollands Archief.  
Het archief van de Hervormde gemeente ligt in een ander depot en konden we 
helaas niet bekijken, maar het archief van de Gereformeerde kerk ligt wel in de 
Jansstraat. Dit mochten we inzien. Het was leuk om bijvoorbeeld de bouwtekening en 
de offerte van de nieuwbouw aan de Amsterdamsestraatweg te bekijken en een 
notulenboek van de jongensvereniging Samuel uit de jaren 60.  
Er kwamen heel wat verhalen los. Onze gids wist veel te vertellen, maar zij vond 
onze verhalen ook leuk om te horen.  
Nadat we de stadsrechten van Haarlem uit 1245 hadden gezien, kregen we nog een 
korte rondleiding in de kerk zelf. Daarna fietsten we weer naar Halfweg/Zwanenburg. 
Ik vond het een inspirerende en gezellige dag. Het is fijn om op een andere manier 
met de andere kerkenraadsleden om te gaan.  

Cora Gerritse 
 

Vacaturelijst 2018 kwartaal drie 
Noodoproep 1: geluidsdienst 
Het wordt steeds moeilijker om het rooster voor de geluidsdienst in te vullen. Het 
regelen van het geluid is niet alleen belangrijk voor de aanwezigen in de kerkdienst, 
maar ook uitermate van belang voor de kwaliteit van de uitzending voor de digitale 
kerkdienst. In het afgelopen jaar is een tweetal gemeenteleden gestopt vanwege 
verschillende redenen, waardoor het groepje waaruit geput kan worden eigenlijk te 
klein is geworden. Wie biedt zich aan om een paar keer mee te lopen op zondag en 
te kijken of er meegedraaid kan worden in dit dienstrooster? 
 
Noodoproep 2: autodienst 
Klaas van de Berg sprak mij recentelijk aan over het feit dat de groep van autorijders 
te klein is geworden om gemeenteleden, die niet meer zelfstandig naar de kerkdienst 
kunnen komen, te kunnen blijven rijden. Nu vult hij dat zelf op (zoveel mogelijk), maar 
het zou fijn zijn als meerdere gemeenteleden zich aanbieden om een aantal keer per 
jaar ingeroosterd te worden voor de autodienst. Wie helpt Klaas (en daarmee een 
aantal gemeenteleden) uit de nood? 
 
Structurele vacatures 
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 (zie o.a. de noodoproepen). 
Zo ook het samenstellen van de Kerkbrief 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.  
 
Wij weten dat er door een veelheid aan vrijwilligers veel gedaan wordt om onze 
gemeente goed te laten functioneren. Jan de Waal schrijft hier geregeld over in het 



 

Kerkblad. Ik lees zijn stukjes altijd met aandacht. Doet u/doen jullie dat ook? En denk 
dan ook eens na over onderstaande vacatures! 
 

Vacature: Taak: Informatie: 

Kerkrentmeester Voorzitter  
Secretaris 

Peter Mendrik 

Diaconie Voorzitter 
Secretaris 

Erik Oostwouder 

Ouderling Wijkwerk, organiseren wijk-
avonden, ouderling van dienst 

Grietje Monster 
 

Geluid 
Beamer 

Regelen van geluid kerkdienst 
Regelen van presentatie 

Onno Bart  

Kerkbriefsamensteller Samenstellen van de weke-
lijkse Kerkbrief op donderdag 

Cora Gerritse/Leo Kranenburg 

Autodienst Ophalen en wegbrengen naar 
en van de kerkdienst 

Klaas van den Berg 

 

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,    Leo Kranenburg 

 
DIACONIE 
 
Reisje gemeentediaconaat "de historische modeshow" 
De juiste datum van ons reisje is vrijdag 6 juli a.s. 
We vertrekken om 8.30 uur vanaf Eigen Haard, Sparrenlaan, Zwanenburg. 
Het programma is iets gewijzigd. Onze bus rijdt eerst naar een chocolade- 
atelier in Ridderkerk, waar we koffie drinken met gebak. Ook is er een demonstratie 
bonbons maken en proeven.  
Daarna rijden we naar het Cultuurhuis in Krimpen a/d Lek. Hier krijgen we beelden te 
zien en uitleg over mode. Tijdens de rondleiding zien we historische kleding van 
Willem van Oranje tot Maxima.  
Hierna volgt de zeer uitgebreide lunch (soep, luxe broodjes, salade en quiche). 
Na de lunch kunnen we genieten van een historische modeshow. 
Om ongeveer 18.00 uur hopen we, na een plezierig dagje uit, weer thuis te zijn. 
 

De kosten zijn € 40,-- à € 45,-- (afhankelijk van het aantal deelnemers). 
Opgeven kan bij Ineke of Betsy. 
 
Een hartelijke groet en tot ziens namens het gemeentediaconaat, 

Ineke, Irma, Betsy 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maanden juli en 
augustus 

2 juli    Mevr. A.A. Mels-van Beek 

4 juli    Mevr. T. Kleefsman-Verdonk 

4 juli    Mevr. L. Hofstra-Zuidweg 

4 juli    Dhr. J.M. de Waal 

12 juli    Mevr. M. van den Doel-Franken 

17 juli    Dhr. C.J. Sikkel 



 

22 juli    Mevr. P.T.J. Agterhof-van der Schaaf 

30 juli    Mevr. F.J. Biesheuvel-Huitema 

1 augustus    Dhr. G.T.A. van den Boogaard 

3 augustus    Mevr. J.G.C. Sas-Heijkoop 

5 augustus    Mevr. J. Eijken-van Andel 

9 augustus    Dhr. W. Mels 

14 augustus    Mevr. G. Wind-Hijstek 

14 augustus    Mevr. A. Rip-Roos 

16 augustus    Dhr. H.B. Stol 

28 augustus    Dhr. K. Snoek 

28 augustus    Mevr. J. Joustra-van Duijn 

30 augustus    Mevr. E. Mandemaker-Snijders 

 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
RAAD VAN KERKEN 
 
Groene Hartpad van Schipluiden naar Delft (13e en laatste etappe van ongeveer 
15 km) 
Zaterdag 2 juni jl. gingen we met 10 wandelaars op pad verdeeld over 2 auto’s. We 
parkeerden de auto’s bij restaurant Vlietzicht aan de Vlaardingsekade in Schipluiden. 
Daar begonnen we aan de laatste etappe van het Groene Hartpad, een streekpad 
van in totaal 192 km (in september 2016 liepen we de eerste etappe van dit pad). We 
liepen een stuk langs de Vlaardingervaart over het Jaagpad en kwamen al snel langs 
het vroegere gemaal van de Holierhoekse en Zouteveense Polder uit 1883 (nu in 
gebruik als B&B). Het bleef deze dag bewolkt, maar het was wel droog. Goed 
wandelweer dus. We liepen naar Schipluiden 
en vervolgens via de Zuidkade en over een 
viaduct (A4) naar de rand van Delft en Den 
Hoorn. Langs de bermen stond van alles in 
bloei. Er waren ook veel jonge eendjes, 
ganzen, meerkoeten en waterhoentjes te 
zien. Een afwisselende tocht: we liepen langs 
water en door parkjes en passeerden veel 
bruggetjes. 
 Aan de rand van Delft bij Zwembad 
Kerkpolder konden we koffiedrinken met een 
traktatie van een bijna-jarige. Daarna was het 
nog zo’n 7 km. We liepen door een mooi stuk 
van Delft langs water met waterlelies. Daarna 
kwam de kerktoren van de Nieuwe Kerk in 
zicht. In Delft-Centrum was het een drukte 
van belang vanwege de zaterdagse antiek- 
en curiosamarkt (van 14 april t/m 13 oktober 
dit jaar). We streken neer op het terras van 
café De Wijnhaven, met uitzicht op een van 
de grachten van Delft, om te gaan lunchen. Omdat het toch vrij fris was buiten, 
gingen we later binnen zitten, waar we van een heerlijke lunch konden genieten. 



 

Daarna liepen we naar het station en lieten ons met taxi’s terugbrengen naar de 
auto’s in Schipluiden. We konden weer terugkijken op een prachtige wandeling. 
 
Onze volgende wandeling is op zaterdag 1 september a.s. We gaan nu 
rondwandelingen van ongeveer 15 km lopen uit het boekje Wandelen over de 
Utrechtse Heuvelrug. De eerste wandeling start bij het station van Baarn. 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 29 augustus a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn 
€ 25,- (voor vervoer en lunch).  

Ria Bakker 
 
Bericht van de wandelgroep 
Helaas hebben wij als wandelgroep op 18 juni tijdens een dienst afscheid moeten 
nemen van Hen Witjes. Door ziekte liep Hen de laatste maanden niet meer mee. Hen 
is onverwacht op 8 juni overleden. Op de rouwkaart staat:  
 

Nooit meer wandelen en fietsen 
                                           Nooit meer een steunpilaar zijn voor iedereen 
                                           Nooit meer een zeer trotse opa zijn 
                                           Nooit meer… 
 
Hen liep vanaf 2000 met ons mee. Eerst als wandelaar, maar al snel hadden wij door 
dat hij het leuk vond om mee te denken, routes uit te zoeken en vervoer te regelen. 
Dit alles deed hij elke keer weer vol enthousiasme en perfect. Hen was een 
enthousiaste wandelaar, liep meestal in de voorhoede, genoot tijdens het wandelen 
van de natuur, een gesprek en de gezelligheid van de groep .  
Het was Hen die ons attent maakte op het Westerbork Luisterpad. Het traject waarop 
audio te beluisteren is, beslaat de route Nijkerk-Harderwijk. Hen liet met zijn telefoon 
ons de verhalen horen van wat er in die streek gebeurd was. Dat maakte veel indruk 
op ons. 
Wij zijn Hen dankbaar voor zijn trouw, zijn betrokkenheid en alles wat hij met zoveel 
liefde voor de wandelgroep gedaan heeft. 
Wij hebben afscheid genomen maar vergeten zullen wij hem niet. 
An, haar kinderen en kleinkinderen, wensen wij veel sterkte en Gods nabijheid toe.    
Namens de wandelgroep:        Margreet Smit 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
De boekenmarkt, gehouden op 9 juni, is goed verlopen. Het was gezellig druk, met 
name in de ochtend. 
Er kwamen een paar mensen voor appelflappen en oliebollen. Helaas moesten wij 
hen teleurstellen. In oktober komen zij terug. 
Namens de bazaarcommissie wil ik allen die ons geholpen hebben met de 
voorbereiding en het opruimen, heel hartelijk bedanken. 
 
De bazaar zal gehouden worden op zaterdag 6 oktober. 
U kunt woensdag 11 juli en woensdag 8 augustus van 9.30 tot 10.30 spullen 
inleveren. Wilt u er voor zorgen dat de spullen schoon en heel zijn. 



 

Radio's, televisies, dvd-spelers, computers, printers en telefoons nemen wij niet aan. 
Tot slot: wilt u geen dozen met spullen voor de deur zetten.  
Namens de bazaarcommissie:       Margreet Smit  
 
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 
 

 
 

Bijbel steeds vaker gedownload  
De Bijbel bereikt de lezer steeds vaker digitaal. Wereldwijd bestaat 20% van alle 
verspreide bijbels uit gedownloade digitale bijbels. Dit meldt de United Bible 
Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van 150 bijbelgenootschappen  in 
een rapport over 2017. 
Voor het derde jaar op rij verspreidden bijbelgenootschappen wereldwijd ruim 38 
miljoen complete bijbels. 7,9 miljoen daarvan waren gedownloade digitale bijbels. 
Digitale bijbelverspreiding gebeurt vooral via bijbel-apps en verder via CD’s, DVD’s 
en online bijbelsites. 
 
Groei in Nederland 
Dat het digitaal aanbieden van de Bijbel steeds belangrijker wordt, merken ook het 
Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap op hun (vrijwel identieke) 
bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be. Naast meer dan 20 vertalingen bevatten 
deze platforms een schat aan achtergrondinformatie, afbeeldingen en kaarten. In het 
jaarverslag over 2017 dat volgende week verschijnt, melden NBG en VBG dat het 
aantal accounts steeg van 120.000 naar 163.000. Het aantal unieke bezoekers nam 
toe tot 678.000. Ook de (voornamelijk digitale) NBG-leesroosters, bedoeld om de 
Bijbel in het dagelijks leven toe te passen, waren toenemend populair. Het aantal 
gebruikers ervan steeg van 18.000 naar 43.000. 
 
Syrië en Zimbabwe 
Wereldwijd verspreidden de bijbelgenootschappen bijna 355 miljoen digitale én 
gedrukte bijbeluitgaven (bijbels, nieuwe testamenten, losse evangeliën en verwante 
producten). Opvallend was het grote aantal van ruim 200.000 bijbelgedeelten dat 
verspreid werd in Syrië, vooral bij een actie rond Kerst met speciale aandacht voor 
kinderen. ‘Op die manier geven we kinderen hoop dat God hen helpt om door deze 
moeilijke tijd heen te komen’, zegt directeur George Andrea van het Syrisch 
Bijbelgenootschap. 
 
Een andere opmerkelijke ontwikkeling was een sterke groei – met 70% – van de 
bijbelverspreiding in Zimbabwe, vanwege hernieuwde samenwerking met de kerken. 
Secretaris Chipo Maringe van het Zimbabwaanse Bijbelgenootschap verwacht dat 
deze groei zal doorzetten, want, zegt ze:  ‘De nieuwe regering wil dat kerken een 
belangrijke rol gaan spelen in de wederopbouw van het land door vrede te prediken.’ 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
 


