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In dit nummer: 
 

 11 november Dankdag/Inzameling Voedselbank 

 11 november Zondagmiddagconcert 

 13 november Bijbelquiz 

 25 november Eeuwigheidszondag 
 Nieuwe rekeningnummers diaconie en kerkrentmeesters 



 

kerkdiensten 
 
Zondag 4 november 
Protestantse kerk  10.00 uur ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp 
 
Zondag 11 november 
Protestantse kerk  10.00 uur ds. A.R. van der Deijl uit Hoofddorp 
      Dankdag voor gewas en arbeid 
Maandag 12 november 
Eigen Haard   18.45 uur mevr. J. Pijnaker 
 
Zondag 18 november 
Protestantse kerk  10.00 uur mevr. kandidaat M. Verschoof uit Utrecht 
 
Zondag 25 november 
Protestantse kerk  10.00 uur ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 
      Eeuwigheidszondag 
      m.m.v. Voice Mail o.l.v. Dick Meijer 
 
Maandag 26 november 
Eigen Haard   18.45 uur pastor P. van Zaalen 
 
Zondag 2 december 
Protestantse kerk  10.00 uur mevr. kandidaat M. Verschoof uit Utrecht 
      Eerste Advent 
 
Oppasdienst 
  4 november  Renske de Vries 
11 november  Grietje Monster 
18 november  Anke en Geeske Kluijt 
25 november  Ingrid en Marit Reemer 
  2 december  Collen Dhliwayo en Ria Bakker   
 
TER OVERDENKING 
 
(In de periode dat wij vacant zijn plaatsen wij, in overleg met het moderamen, een 
“Ter overdenking” uit wisselende bron. U wordt van harte uitgenodigd hieraan uw 
bijdrage te leveren en iets ter overdenking in te sturen. De redactie.) 
 
Wat overdenkingen bij Eeuwigheidszondag  
Afgelopen week verbleef ik een midweek met een vriendin in Sauerland. Het was 
koud en nat en de storm joeg langs het hotel. De kabelbaan waar we mee omhoog 
zouden gaan om rustig terug te wandelen, ging niet naar boven. En de 
wandelstokken waar we mee op pad zouden gaan, bleven onaangeroerd in de auto. 
Het enige wat overbleef was een bezoekje aan een museum en wat winkelen en een 
drankje drinken in het stadje Willingen.  
En uiteraard hadden we onze gesprekken: over de kinderen, over de kleinkinderen 
(vooral). Over de kerk waar we allebei proberen actief in te zijn, over het geloof, en 



over ons leven als vrouw waarvan de man overleden is en over onze kinderen, die 
we ook allebei missen. Over ons gezamenlijk verleden in het dorp Lienden. Over 
onze kerkelijke achtergrond; zij Gereformeerde Gemeente en ik NHGB. Allebei nu lid 
van een PKN gemeente, zij in de prachtige Cunerakerk in Rhenen en ik in Lux 
Mundi. We spraken ook over wat we nog wel geloven en over wat we absoluut niet 
meer geloven. En we spraken over Eeuwigheidszondag die ook deze maand, dit 
jaar, weer gehouden zal worden. Die dag in het jaar in de dikwijls overwegend 
sombere novembermaand. De maand waarin de lichtjes voor Kerst nog niet voluit 
branden, de maand waarin de dagen korten, het vroeg donker wordt en laat licht. Die 
maand waarin het verleden zo op je af kan komen omdat het naar het einde van het 
jaar gaat. 
Die dienst vol troost en nabijheid. Daar hadden we het over. Waar anderen proberen 
te verwoorden, taal te geven, aan gevoelens van gemis, waar eigenlijk geen woorden 
voor zijn. Waar anderen proberen door middel van symbolen aan elkaar duidelijk te 
maken: ik steek een kaarsje aan voor mezelf maar ook voor jou. Waar zichtbare of 
onzichtbare armen, omarmen. Waar iedereen door er te zijn wil laten blijken: ik 
probeer er te zijn voor jou, wees jij er dan voor mij.  
Want zoveel mensen kunnen en moeten helaas met Marinus van den Berg 
meezeggen:  
 

Wij herinneren ons de namen 

van hen die hier in onze tijd niet meer te zien en niet te spreken zijn, 

de mensen die nog wonen in ons hart 

en daar met ons spreken in onze dromen en in onze stille uren. 

 

Wij herinneren ons de namen 

van hen aan wie niet meer gedacht wordt, 

van hen die niet meer genoemd worden, 

van hen die uit de tijd lijken te zijn. 

Wij herinneren ons de namen die alleen nog in de stilte worden genoemd. 

 

Wij herinneren ons de namen van hen die een licht waren op onze levensweg, 

die licht en liefde hebben gebracht. 

Wij ontsteken dit licht voor hen die nu in een andere tijd zijn, 

in die eeuwige tijd vol licht en liefde. 
 

Toos Kool:  Bron: Protestantse gemeente Lexmond, november 2014 
 
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE 
 

 In herinnering 
In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag 
(Dietrich Bonhoeffer, Liedboek 2013, lied 511:7) 



 
Op 11 oktober 2018 is overleden Apolonia (Plonie) Bos-Meijer in de leeftijd van 81 
jaar. 
Het ging al een tijd niet zo goed met Plonie en na de vreselijke val in haar woning op 
de Lijnderdijk in Zwanenburg in oktober 2017 brak er, mede door een tweetal 
operaties, een periode van versneld afnemende gezondheid aan. Zij kon niet langer 
thuis blijven en verbleef vanaf dat moment in Haarlem in de St. Janskliniek en in 
Schalkweide. 
Plonie verloor ruim 20 jaar geleden haar geliefde man Tim en hoewel ze sindsdien 
als alleenstaande door het leven ging, zette zij zich in voor het vrijwilligerswerk in de 
Protestantse gemeente en in Eigen Haard. Ze deed dat vanuit een diep gevoelde 
geloofsovertuiging en vertaalde die meer in daad dan in het woord. Wij zullen haar 
missen. 
De dienst van Woord en Gebed, voorafgaande aan de begrafenis, heeft op 18 
oktober in onze kerk plaatsgevonden. We denken in ons gebed aan haar kinderen, 
kleinkinderen, zuster en broer en vertrouwen er op dat Plonie geborgen is bij God. 

 

Jan M. de Waal 
 

VOORUITBLIK DIENSTEN 
 
• 11 november: Dankdag voor gewas en arbeid 
De voorganger in deze dienst is ds. A.R. (Aarnoud) van der Deijl uit Hoofddorp. Hij is 
sinds 2012 als predikant verbonden aan de oecumenische gemeenschap De Ark in 
Hoofddorp. 
De commissie eredienst lijkt het ook dit jaar een goed idee om tijdens deze dienst 
een inzameling te houden voor de Voedselbank.  
In onze samenleving is er meer dan genoeg voedsel beschikbaar. En de meesten 
van ons hebben werk waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien of 
genieten van AOW/pensioen. Als dank daarvoor willen we een inzameling houden 
voor de Voedselbank. Zondag 11 november kunt u enkele producten meenemen van 
het lijstje, dat in de Kerkbrief van 28 oktober en van 4 november staat vermeld. Op 
de tafel in de ontmoetingsruimte kunt u deze producten neerzetten. Wij, als 
commissie eredienst en ook de Voedselbank Haarlemmermeer, vinden het fijn als u 
allemaal naar vermogen bij wilt dragen! 
 
 

 25 november: Eeuwigheidszondag 
In deze dienst, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we op passende 
wijze de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, gedenken. De 
betrokken families worden persoonlijk voor deze dienst uitgenodigd. De namen van 
hen die overleden zijn, zullen in het Kerkblad van december gepubliceerd worden.  
Onze voorganger zal zijn ds. C.J.P. (Cor) Ofman uit Amsterdam. Het koor Voice Mail 
zal voor ons zingen. We hopen op een gezegende dienst, waarin we de 
herinneringen aan wie we moeten missen zullen plaatsen in het licht van Gods 
liefdevolle aanwezigheid.  
 
Namens de commissie eredienst,                                                             Ria Bakker 
 
 



WIJKWERK 
 
Nieuws uit Zwanenburg-West 
Iet Agterhof gaat ook stoppen met het wijkwerk. Het gaat haar de laatste tijd steeds 
moeilijker af. We vinden het jammer, maar hebben er begrip voor. 
Iet vanaf hier heel hartelijk bedankt voor je medewerking in het kerkelijk gebeuren. 
We hopen je eind november nog bij ons clubje te kunnen ontmoeten om dan afscheid 
te nemen. Gelijk met Thea Kleefsman. 
We zullen dan Rie Goedhart verwelkomen. 

Mieke Sikkel 
 

MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd :  Mevr. H.A. Meerens-Koetsier binnen Zwanenburg. 
           Mevr. M. Kraaijeveld binnen Hoofddorp. 
           Dhr. J. Zwemmer van Halfweg naar Zwanenburg. 

          Dhr. W. Bernhard van Zwanenburg naar Boesingheliede. 
          Mevr. A. Rip-Roos van Zwanenburg naar Badhoevedorp. 
     

 
Overleden :  Op 11 september 2018 in de leeftijd van 45 jaar Dhr. G.P. van den 

Heuvel.            
Op 12 september 2018 in de leeftijd van 90 jaar Mevr J.J. den Butter-de 
Rijk.  

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Uit het kerkenraadsverslag van 19 september 2018 
 
Opening  
De vergadering wordt, zoals elke keer, geopend met lezing uit de Bijbel in Gewone 
Taal: Mattheus 23 vanaf vs. 8: “Laat je nooit meester noemen en noem niemand op 
aarde Vader: je hebt maar één Vader”. In het gebed noemt de voorzitter het 
komende afscheid van ds. Van de Meeberg: “Het is een week van afscheid nemen: 
soms definitief en soms niet. Zegen ons en wees ons nabij”. 
De voorzitter heet allen welkom, speciaal dominee Van de Meeberg. Het is zijn 
laatste kerkenraadsvergadering in deze gemeente. Vervolgens vraagt hij alle 
ambtsdragers om zondag tijdens de afscheidsdienst aanwezig te zijn. Mevr. Monster 
ontvangt een bos bloemen vanwege het bereiken van haar pensioen. 

 
Administratieve punten 
Aan de orde zijn agendapunten zoals: verslagen, post- en actielijst. Mevrouw 
Weinreich zal op zondag 28 oktober afscheid nemen van de kerkenraad. Zij verlaat 
het dorp en gaat in een andere plaats in Noord-Holland wonen. 
 
Verkiezing moderamen 2018-2019 
Elk seizoen moet het moderamen opnieuw worden benoemd. Dhr. Mendrik, dhr. 
Kranenburg, mevr. Kranenburg, mevr. Monster en mevr. Broerse stellen zich weer 
beschikbaar voor hun taak als lid van het moderamen. 



De kerkenraad stemt unaniem met deze benoeming in. De voorzitter dankt de 
kerkenraadsleden voor het vertrouwen. 
Ds. Van de Meeberg vraagt of er een extra moderamenlid nodig is. Dat is niet nodig. 
In noodgevallen kan ds. De Waal worden gevraagd, of de nieuwe kerkelijk 
medewerker. 
 
Vaststellen collecterooster 2019 
Ook een vast agendapunt in september is het collecterooster voor het nieuwe 
kalenderjaar. Dhr. Mendrik licht het rooster toe. De Tuindienst op Hemelvaartsdag 
gaat gewoon door. 
De voorzitter vraagt alle aanwezigen goed op te letten of er op bepaalde zondagen 
bijzonderheden zijn, zodat gastpredikanten de juiste informatie hebben voor de 
dienst waarin zij voorgaan. 
Het collecterooster wordt met een aantal aanpassingen vastgesteld. 

 
Vaststellen preekrooster 2019 
Het rooster is zo goed als af. Er zijn nog wel afmeldingen, maar het lukt dhr. Stoffels 
nog steeds nieuwe voorgangers te vinden. Als de tentdienst van de Raad van Kerken 
doorgaat, zal dat op 2 juni 2019 zijn.  
Het rooster wordt vastgesteld. Namens de kerkenraad zal dhr. Stoffels worden 
bedankt voor al zijn werk bij het zoeken naar predikanten. 
 
Profielschets kerkelijk medewerker 
In de vacante periode zal een kerkelijk medewerker worden benoemd om een aantal 
werkzaamheden in de gemeente op zich te nemen. De kerkrentmeesters en de leden 
van het consistorie hebben een profielschets opgesteld. 
Er is gedacht aan 18 uur in de week, waarvan 10 uur vast en een aantal uren 
flexibel. Pastoraat is in de gemeente het belangrijkst. In de komende weken wordt 
met deze schets gezocht naar een geschikte pastoraal werker. 
. 
Punten uit de colleges  
- Mevr. Monster vraagt hoe te handelen bij uitvaarten nu er geen eigen predikant is. 
Is er een lijst van predikanten die benaderd kunnen worden?  Voorgesteld wordt 
emerituspredikanten uit de omgeving te benaderen. Mevr. Monster neemt dat op 
zich. 
- De diaconie meldt dat mevr. Gijzen heeft aangegeven bevestigd te willen worden in 
het ambt van diaken. Zij zal ook in de commissie voor het diaconaat plaatsnemen. 
Men is blij dat zij zich beschikbaar heeft gesteld. 
De voorzitter vraagt instemming van de kerkenraad om haar in het ambt te 
bevestigen. Op 28 oktober zal zij bevestigd worden. 
- Mevr. Gerritse vraagt namens de kerkrentmeesters naar de afspraken over het 
gebruiken van foto’s. Zij is bezig met de voorbereidingen van de Kerkbalans. Daar 
moet toestemming voor worden gevraagd. Voorzitter geeft aan dat in de envelop van 
de Kerkbalans een brief mee moet, waarin leden toestemming geven voor allerlei 
zaken rond Privacy. 
- Door het vertrek van ds. Van de Meeberg is een vacature ontstaan in de Raad van 
Kerken vanuit de protestantse kerk.  

Afscheid ds. Van de Meeberg 
Ds. Van de Meeberg wordt bedankt voor zijn bijdrage in de kerkenraad. De 
vergaderingen met hem zijn altijd fijn geweest en in een goede sfeer. De voorzitter 



zal de wandelingen missen, die zij samen naar huis maakten na de vergaderingen. 
Namens de kerkenraad krijgt ds. Van de Meeberg een cadeau: een oorkonde. 
Ds. Van de Meeberg spreekt de kerkenraad toe: “Het is dan toch zomaar voorbij”. 
Tijdens het interview met de plaatselijke kranten was het mooi om de afgelopen 
periode de revue te laten passeren. Al van 2007 is hij met de kerkenraad verbonden. 
Het is altijd goed geweest in openheid en in goede sfeer. Zonder de kerkenraad zou 
hij het werk niet hebben kunnen doen. Hij heeft daarbij eenheid en gelijkwaardigheid 
ervaren. Hij hoopt dat dit zo blijft om de gemeente in de koers te houden. 
Hij leest daarvoor een tekst uit de Bijbel en gebruikt daarbij het beeld van het “Licht 
zijn in de wereld” uit Mattheus 5: ‘jullie zijn het licht der wereld’. We krijgen Gods 
liefde om het door te geven. 
Alle kerkenraadsleden krijgen een lampje met een Bijbeltekst. Ds. Van de Meeberg 
vraagt daarbij: “denk niet alleen aan mij als je dit brandt, maar ook aan de opdracht 
uit de Bijbeltekst.”  
 
Sluiting  
Mevrouw Weinreich sluit de vergadering en leest uit: Bron van leven, een gebed uit 
Nieuw-Zeeland: “Het is nacht: laat ons stil zijn in de aanwezigheid van God. Wij 
kijken uit naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe vreugde”. 
 

Heleen Broerse (scriba) 

 

Vacaturetijd: Pastoraal werk en andere zaken 

Met het vertrek van ds. G. van de Meeberg is een belangrijk aanspreekpunt voor 
onze gemeente weggevallen. Als u het nummer van de pastorie belt, dan krijgt u te 
horen wie nu de contactpersonen geworden zijn. Dat is voor het pastorale werk 
Grietje Monster (023-5383092), onze voorzitter van het consistorie. Voor de overige 
zaken is dat Heleen Broerse (020-4976137), onze scriba van de kerkenraad. 
Voor het leiden van rouwdiensten is er contact gezocht met predikanten uit onze 
omgeving die met emeritaat zijn. Een aantal heeft zich bereid verklaard om - indien 
nodig - rouwdiensten voor onze overleden gemeenteleden te leiden.  
Als moderamen zijn wij ook bezig met de voorbereidingen om een kerkelijk werker 
voor onze gemeente in te huren. Het ouderenpastoraat vergt veel aandacht en met 
maar twee ouderlingen, Grietje Monster en Gerda Adolf, weliswaar ondersteund door 
de wijkteams en de wijkcoördinatoren, is dit onvoldoende van omvang om dat werk 
goed te kunnen borgen. Wij hopen binnen een aantal weken een kerkelijk werker 
(voor ca 18 uur per week) aan u voor te kunnen stellen. 
Verder hopen wij als moderamen dat alle commissies waaraan ds. Van de Meeberg 
deelnam, hun werk blijven doen en hun verantwoordelijkheid blijven nemen. Indien 
nodig kunnen deze een beroep doen op het moderamen en de kerkenraad als er 
vragen zijn die opgelost dienen te worden. 
Met elkaar kunnen wij als gemeente blijven “draaien” en het goede gevoel als 
Protestantse gemeente in stand houden.  
Een voorbeeld van werken met elkaar en voor elkaar wil ik u toch nog even noemen. 
Het moderamen start op haar vergadering van oktober al met de voorbereidingen 
voor het maken van de kerstkaart van onze gemeente. Daarop staat ook het 
programma van de kerstdiensten en de muzikale medewerking. Omdat wij een 
verzoek hadden gekregen voor een verschuiving van dienstbijdrage van een van 
onze koren, keek het moderamen naar de mogelijkheden van een muzikale bijdrage 



aan de verschillende diensten. De invulling van deze diensten liep altijd vooral via 
onze predikant en de commissie eredienst. De predikant was dus niet aanwezig in 
deze vergadering en dus keek het moderamen alvast naar wat mogelijk was. Dit 
werd daarna doorgegeven aan de commissie eredienst. Zo leidde een verzoek van 
een koor tot wat nadenken over wat ingevuld kon worden, maar het was niet de 
bedoeling om de commissie eredienst te passeren in haar werkzaamheden. Dat heb 
ik ook laten weten aan de commissie.  
Samen zullen wij het moeten doen, al zal het even wennen zijn hoe alles zal gaan nu 
we een periode vacant zijn.  
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,                             Leo Kranenburg 
 

Afscheid ds. Gert van de Meeberg 22 en 23 september 

In het begin van het jaar, toen de eerste signalen kwamen van een mogelijk vertrek 
van ds. G. van de Meeberg, leek het nog zo onrealistisch en ver weg. Maar ja, we 
weten het nu allemaal zeker na het weekend van 22 en 23 september. Ds. Gert van 
de Meeberg en zijn partner Marcel zijn op een bijzonder goede en mooie wijze 
uitgeluid uit onze gemeente. 
De deuren voor de afscheidsreceptie op 22 september waren om 15.00 uur 
nauwelijks geopend of er stond al een rij om onze vertrekkende gemeenteleden de 
hand te schudden. Deze rij bleef aanhouden tot bijna 16.30 uur!! Een betere wijze 
om onze dank te betuigen aan ds. Van de Meeberg valt er niet te bedenken. Op een 
gegeven moment moest er toch even in de rij worden ingebroken om een officieel 
gedeelte in te bouwen op deze receptie. Na wat woorden van mijn kant was er 
aandacht voor het op ABBA geënte karaokelied van de zusjes van Dijk,  
 

  
 
waarvan het refrein meegezongen kon worden, een door onze scriba voorgelezen 
brief van pastor Litjens (was helaas verhinderd om hierbij aanwezig te zijn) en een 



afscheidslied gecomponeerd door Ineke Weinreich, dat volop werd meegezongen 
door alle aanwezigen. Daarna volgde een dankwoord van onze dominee. 
De hele middag was het uitermate gezellig in de koffieruimte, wat mede een gevolg 
was van de zeer goede catering met lekkere hapjes en drankjes, die door een aantal 
gemeenteleden bijzonder goed was verzorgd.   
 

Op zondag 23 september was er de afscheidsdienst. Deze dienst was voorbereid 
door ds. Van de Meeberg en de commissie eredienst. De hand van Gert was dan ook 
nog volop aanwezig in deze dienst, die ook werd bijgewoond door zijn ouders en zijn 
goede vriendin Ds. Rijlaarsdam. Ds. Rijlaarsdam heeft Gert op 13 januari 2008 
bevestigd in het ambt in de toenmalige Grote kerk. 
Na de zegen moest Gert de regie wel overgeven aan ondergetekende. Na mijn 
dankwoord, met daarin ook aandacht voor zijn partner Marcel, kon ik namens onze 
dankbare gemeente een groot aantal cadeaus aan onze afscheidnemende predikant 
overhandigen. Deze vielen in goede aarde. Het laatste woord was toch voor Gert, die 
de gemeente bedankte voor alle gulle gaven en voor de fijne periode die hij in onze 
gemeente heeft gehad en die hem heeft gemaakt tot de ervaren predikant die hij nu 
is.  
Daarna volgde nog een gezellig samenzijn in de koffieruimte (met gebak), waarna 
Gert en Marcel, met klokgelui(!) en een auto volgeladen met cadeaus, wegreden 
naar hun nieuwe woonplaats Nieuw-Vennep. 
 
Een woord van dank wil ik nog uitspreken voor onze gemeenteleden die gul hebben 
gegeven voor de afscheidscadeaus voor onze vertrekkende dominee. Ook onze 
gemeenteleden Heleen Broerse, Grietje Monster (met Bas), Gea Kranenburg, 
Simone Groothuis (met Wim) en Janneke & Jacques Stoffels hartelijk bedankt voor 
jullie inzet bij het voorbereiden van dit afscheidsweekend. Met name de hapjes 
waren gewoonweg voortreffelijk gemaakt. 
Met vriendelijke groet,    Leo Kranenburg (voorzitter kerkenraad) 
 
 
Beroepingswerk 

Nu de predikantsvacature in onze gemeente is ontstaan, zijn het moderamen en de 
kerkenraad begonnen met de voorbereidingen van het beroepingswerk. Een 
belangrijk besluit is al genomen door de kerkenraad in samenspraak met de 
kerkrentmeesters. De financiële positie van onze gemeente laat het niet meer toe om 
een predikant voor fulltime in dienst te nemen. Het streven is om een predikant te 
beroepen met een dienstverband voor 70%. 
Voor er een beroep kan worden uitgebracht moeten wij bewijzen dat onze gemeente 
over voldoende financiële draagkracht beschikt. De kerkenraad gaat deze “verklaring 
van solvabiliteit” aanvragen zodra het college van kerkrentmeesters het gevraagde 
financiële overzicht (meerjarenprognose voor minimaal 6 jaar) klaar heeft. Een 
beleidsplan wordt ook gevraagd. Dat is wel beschikbaar maar inmiddels wat 
gedateerd en geënt op een fulltime predikant. Het is dus tijd om het beleidsplan aan 
te passen om dat te kunnen gebruiken voor het beroepingswerk. Een profielschets 
maken voor een nieuwe predikant is een volgende stap.  
Het moderamen heeft voor 31 oktober een extra vergadering gepland met als 
belangrijkste agendapunt het beroepingswerk. De resultaten hiervan zullen in de 
kerkenraad van 21 november worden besproken. Ook zullen we daarna een beroep 



doen op de gemeente, waarschijnlijk na een kerkdienst, om te horen of u zich in deze 
profielschets kunt vinden. 
Voor de kerkenraadsvergadering van 21 november is ook onze consulent 
uitgenodigd. Dit is ds. Marjolijn de Waal uit Vijfhuizen. De consulent begeleidt het 
beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van kerkenraad en 
moderamen een adviserende stem.  
Een volgende stap die genomen moet worden is het instellen van een 
beroepingscommissie, maar daarover later meer. 
Namens het moderamen en met vriendelijke groet,    Leo Kranenburg 
 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand november 
 
  2 november  Mevr. J. de Waardt-Vuijst 
  5 november  Dhr. J.W. van der Sluis 
  6 november  Mevr. M. Bijma-Vaandering 
  8 november  Mevr. C. van Houwelingen 
  9 november  Mevr. I.J.S. van Os 
13 november  Mevr. J.C. Steen-van Bueren 
15 november  Dhr. F. Hoogendam 
17 november  Dhr. G. van Smeerdijk 
17 november  Mevr. E.H. Kempe-van Gelder 
19 november  Mevr. C. Dhont-Groen 
28 november  Dhr. D. Kalkman 
29 november  Mevr. J.S. Schilperoord-Kruithof 
30 november  Dhr. G. van Elderen 
 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
 
NIEUWE REKENINGNUMMERS DIACONIE EN KERKRENTMEESTERS 
 
Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). 
SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen 
van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG 
gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze 
rekeningnummers per 1 november 2018.  
 
Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:  
 
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren?  
Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.  
 
• Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de 
rekeningen van onze gemeente?  



Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is 
doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente. U moet dan het 
rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.  
 
• Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude 
rekeningnummer?  
Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 
november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank. U 
dient dan nieuwe acceptgiro’s aan te vragen bij ons. 
 
Belangrijke nieuwe rekeningnummers zijn:  
 
NL47 RABO 0373 7090 72…….  dit is de rekening uitsluitend voor de 

VVB/Kerkbalans. 
 
NL20 RABO 0373 7378 82……..  dit is de rekening voor bijdragen t.b.v. MDA (v/h 

Zending). 
 
Zie verder ook voor de juiste rekeningnummers pag.2 van het Kerkblad. 
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van 
kerkrentmeesters. 

                Namens de kerkrentmeesters en de diaconie, Annelies Klokman 
 
RAAD VAN KERKEN 
 

 
 

Wie is de lokale ‘Bijbelkenner van 
het Jaar’?  
 
Doe 13 november mee met de Bijbelquiz 
 
Weet u nog? Die gezellige Bijbelquiz twee 
jaar geleden? Ruim 50 mensen uit de RK-
parochie en vanuit de Protestantse 
gemeente deden eraan mee. De 
plaatselijke Raad van Kerken gaat de 

Bijbelquiz dit jaar opnieuw naar Halfweg/Zwanenburg halen. De datum is 
dinsdagavond 13 november, aanvang 20.00 uur in ons kerkgebouw. De kerk is 
open vanaf 19.30 uur. Cora Gerritse is dit keer onze quizmaster.  
 
De Bijbelquiz is een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap, bedoeld om 
groepen mensen in de gelegenheid te stellen op informele wijze met de Bijbel in 
aanraking te komen. Door het competitie-element van de quiz worden de deelnemers 
extra geprikkeld om hun kennis van de Bijbel met anderen te meten. De plaatselijke 
Raad van Kerken neemt de quiz graag over, en ziet het bovendien als een praktische 
manier om de leden van beide kerken uit Halfweg/Zwanenburg met elkaar in contact 
te brengen.     
 
 



Dertig meerkeuzevragen  
De titel van de quiz is ‘De Bijbel dichtbij’. De opzet van de avond is als volgt: bij 
binnenkomst is er koffie. Dan formeren we groepjes van vier personen, 
samengesteld uit deelnemers van Protestantse en Katholieke huize. Elke groep geeft 
zichzelf een (ludieke) naam, zit in de kerk aan één tafel en beantwoordt de 
quizvragen op een formulier zowel als groep als ook individueel. Dat resulteert erin 
dat er na de quiz een winnaar is van de groepjes èn van individuele deelnemers. De 
quiz bestaat uit 30 meerkeuzevragen in 6 categorieën. Elke vraag wordt op de 
beamer ingeleid door een beeld of filmpje. Na afloop nemen we de vragen één voor 
één door en ontstaat er een eindscore. Wie komt er als groep of als individu als 
‘Bijbelkenner van het Jaar 2018’ uit de bus?   
 
Steek wat op van de Bijbel 
Kortom, het is een aantrekkelijke activiteit waarvoor de plaatselijke Raad van Kerken 
u van harte uitnodigt. Denk niet ‘ik weet te weinig van de Bijbel!’ Doe gezellig mee, 
leer uw Katholieke dorpsgenoten beter kennen en steek nog eens wat op uit de 
antwoorden van de Bijbelquiz. We verwelkomen u dinsdagavond 13 november graag 
in onze kerk. De koffie en thee staan natuurlijk klaar.    
 

Meedoen? Graag even aanmelden!  Op het laatste moment toch zin in de quiz? Dan 
13 november gewoon langskomen!   
 
Namens de plaatselijke Raad van Kerken,     Ben Broerse 

 

Utrechtse Heuvelrug – rondwandeling Hollandsche Rading (ongeveer 16 km) 
Op zaterdag 13 oktober jl. verzamelden zich 13 wandelaars in Halfweg op de 
bekende plek bij de Keizerskroon. Om 7.30 uur vertrokken we met 3 auto’s naar het 
parkeerterrein van café Moeke in Hollandsche Rading op een steenworp afstand van 
het station. Hier begon onze wandeling door de uitgestrekte en afwisselende bossen 
die onderdeel zijn van het Goois Natuurreservaat, de Maartendijkse bossen en de 
bossen van de landgoederen Ridderoord, Eyckenstein, de Leyen en Beukenburg. 
Het woord “Rading” betekent lijn of grens en verwijst naar de grens tussen Utrecht en 
Holland. We zagen onderweg nog een paar oude grenspalen. 
Het begin van de route was wat moeilijk te vinden, maar daarna ging het goed. We 
genoten volop van de bossen en de majestueuze beuken- en eikenlanen op de oude 
landgoederen. We zagen ook erg veel verschillende soorten paddenstoelen, zoals de 
vliegenzwam, de porseleinzwam en de honingzwam. In de bosranden stonden veel 
wilde bloemen (zoals cosmea) uitbundig in bloei. En dat alles overgoten door 
prachtig zonlicht. 
We dronken koffie op het terras van boerderij Eyckenstein, waar Jersey koeien 
worden gehouden (zie foto). Er staan 2 koeien met in totaal 4 kalveren op stal. Er 
was ook weer een traktatie bij de koffie van een bijna jarige wandelaar. Het is goed 
toeven op het terras van deze boerderij waar ook nog een Landwinkel bij is. 
In het vervolg van onze wandeling kwamen we langs het witte huis met de vier zuilen 
van landgoed Eyckenstein.  
Daarna liepen we door de bossen van landgoed De Leyen en gingen we weer in 
noordelijke richting naar Maartensdijk. In dit dorpje aten we softijs op een terrasje 
aan de Dorpsweg. Nu liepen we het Vuurschepad dat ons langs het boerenland van 
Maartensdijk naar Hollandsche Rading bracht. 



 
 
 
Op het terras van café Moeke (sinds 1909) genoten we van een welverdiende lunch. 
Daarna gingen we weer huiswaarts en konden terugkijken op een prachtige dag. 
 
Onze volgende wandeling is op zaterdag 3 november a.s. We gaan die dag een 
rondwandeling maken vanaf Den Dolder (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 
oktober a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en lunch).  

           Ria Bakker   

 
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 
Romantisch Zondagmiddagconcert 
Zin in een romantische middag? Kom dan zondagmiddag 
11 november naar onze kerk. Dan verzorgt het duo Giles 
Francis (viool) en Marije Vijselaar (harp) een romantisch 
Zondagmiddagconcert. Giles en Marije brengen prachtige 
werken van Fauré, Saint Saëns, Ravel en Piazzolla. Een 
jaar geleden verzorgden zij ook al bij ons een concert. 
We zijn blij dat Giles en Marije op herhaling komen! 
 
Het concert begint om 14.30 uur. De entree bedraagt € 7,50 inclusief een drankje na 
afloop. Kinderen tot en met 12 jaar betalen geen toegang.    
 



 
 
Giles en Marije hebben elkaar leren kennen op een concert in Engeland. Het 
schitterende gebied van The Cotswolds is de verbindende factor: de Brit Giles 
Francis is hier opgegroeid, maar woont en werkt al meer dan 25 jaar als freelance 
violist in Amsterdam, onder andere bij het Koninklijk Concertgebouworkest. De 
Nederlandse harpiste Marije Vijselaar heeft zich, na een aantal jaren in The 
Cotswolds te hebben gewoond en gewerkt, weer in Amsterdam gevestigd. Marije 
werkt hier als freelance harpiste en harpdocent. Hoe mooi kan het zijn dat Giles en 
Marije met hun Engelse wortels een concert geven in onze mooie kerk die onder 
invloed van Engelse kerkarchitectuur is gebouwd?  
 
P.S.: Stelt u prijs op de voortzetting van deze culturele activiteiten in onze kerk? Ja? 
Steun dan de Zondagmiddagconcerten daadwerkelijk door uw aanwezigheid. 
 
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten,                                 Ben Broerse  
  



OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
Nieuws van de bazaarcommissie, 
De bazaar, gehouden op 6 oktober in de kerk, was een groot succes. De 
medewerkers kregen veel positieve reacties van de bezoekers. Vooral de sfeer en de 
vriendelijkheid van de medewerkers werden veel genoemd, voor ons een goede  
reden om er nog niet mee te stoppen. 
Namens de bazaarcommissie wil ik alle medewerkers die ons geholpen hebben om 
deze bazaar mogelijk te maken, heel hartelijk bedanken. Medewerkers zijn niet 
alleen de mensen die de spullen aannemen, uitpakken en sorteren, maar zeker ook 
de mensen die de kerk leeghalen, tafels klaarzetten, helpen opbouwen en na afloop 
helpen met opruimen, en de kerkzaal klaarmaken voor de eredienst. 
Dit voelt elk jaar weer als “kerk zijn doe je met z’n allen”. 
Nogmaals onze hartelijke dank voor uw inzet. 
Namens de bazaarcommissie,                                                            Margreet Smit 
 
 
DIVERSEN 
 
Bedankt! 
Hartelijk dank voor de ontvangst van de Paaskaars en het mooie boeket, kaarten en 
felicitaties t.g.v. mijn 93e verjaardag. 

J. Malipaard 
 

 

Gratis adventskalender: Het wordt licht 

 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) komt met een speciale kalender voor 
de adventstijd. Voor iedere dag is er een bijbelvers en een kunstwerk dat 
daarbij past. Op de achterkant van elke pagina staat een bijbelpassage met een 
korte uitleg en een vraag om over na te denken. 
 
In het voorwoord van de adventskalender schrijft NBG-directeur Rieuwerd 
Buitenwerf: 'Advent, de weken voor Kerst, valt voor ons in de donkerste tijd van het 
jaar. Ook in de wereld om ons heen en in onszelf kan het soms donker zijn. Het 
adventsrooster helpt je om uit te zien naar het licht dat volgens de Bijbel met de 
geboorte van Jezus is gekomen.' 
De kunstwerken zijn uitgezocht in samenwerking met kunstenares Rietje Bakker. 
Rietje: 'Kunst gaat om woorden als 'verwonderen' en 'verbeelden'. Ik hoop dat de 
schilderijen in deze kalender mensen helpt om de reis te maken van je hoofd naar je 
hart.' 
 
De kalender is vanaf 27 oktober gratis te bestellen op debijbel.nl. Op veel plaatsen is 
het mogelijk om de kalender ook te bestellen via een vrijwilliger van het NBG. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 


