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In dit nummer: 
 

 Zondag Werelddiaconaat 3 februari 

 Zondagmiddagconcert 10 februari 

 Leesgroep Raad van Kerken 27 februari 

 Wereldgebedsdag 3 maart 



 

kerkdiensten 
Zondag 3 februari 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. A. Molendijk uit Heemstede 
       Werelddiaconaat 
 
Zondag 10 februari 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp 
 
Maandag 11 februari 
Eigen Haard   18.45 uur  pastor P. van Zaalen 
 
Zondag 17 februari 
Protestantse Kerk  10.00 uur  Mevr. ds. G. Neels uit Hoofddorp 
       Heilig Avondmaal 
 
Zondag 24 februari 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. R. Wattel uit Hoofddorp 
 
Maandag 25 februari 
Eigen Haard   18.45 uur  pastor F. Litjens 
 
Zondag 3 maart 
Protestantse Kerk  10.00 uur  Wereldgebedsdag 

Oecumenische dienst verzorgd door 
de werkgroep 
   

 
Oppasdienst 
Zondag   3 februari  Margarita van den Berg 
Zondag 10 februari  Anke en Geeske Kluijt 
Zondag 17 februari  Marianne Kromhout 
Zondag 24 februari  Grietje Monster 
Zondag   3 maart  Renske de Vries 
 
 
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 om hieraan uw 
bijdrage te leveren en iets ter overdenking in te sturen. De redactie) 
  
Rond de jaarwisseling zijn er in de bijlagen van kranten veel interviews te lezen van 
bekende en minder bekende Nederlanders. Ik werd getroffen door een interview met 
staatssecretaris Paul Blokhuis in het Algemeen Dagblad van 22 december 2018. 
Paul Blokhuis zit namens de ChristenUnie in het huidige kabinet. Onderstaande tekst 
uit het interview trof mij het meest en wil ik dan ook met u delen. 

Met vriendelijke groet,        Leo Kranenburg 

 

https://www.ad.nl/apeldoorn/het-heftige-jaar-van-paul-blokhuis-den-haag-is-soms-een-slangenkuil~adf2ef91/137533171/
https://www.ad.nl/apeldoorn/het-heftige-jaar-van-paul-blokhuis-den-haag-is-soms-een-slangenkuil~adf2ef91/137533171/


 

Het heftige jaar van Paul Blokhuis 

Apeldoorner Paul Blokhuis (55) beleefde een heftig jaar. Hij had alle energie nodig 
om als kersverse staatssecretaris zijn weg te vinden in de dynamiek van politiek Den 
Haag toen hij werd getroffen door het zwaarste leed dat een ouder kan overkomen: 
het plotselinge overlijden van dochter Julia.  

Paul Blokhuis, 8 jaar, vraagt aan zijn vader die dominee is: ‘papa, op welke partij 
stemt u? ‘De Anti Revolutionaire Partij, jongen’. Fred Blokhuis, tweelingbroer van 
Paul, vraagt eveneens op 8-jarige leeftijd aan zijn vader, ‘papa, wat gebeurt er 
eigenlijk met mensen die niet geloven?’ Het antwoord van zijn vader op die vraag 
kan Paul Blokhuis, nu 55, zich niet herinneren. Maar de anekdote des te meer. Hij 
vertelt het, nog altijd met een verbaasde blik in zijn ogen. ,,Het zat er al vroeg in, 
Fred is nu dominee, ik staatssecretaris. Al heb ik nooit gedacht, laat ik eens 
staatssecretaris worden. Maar die voorliefde voor politiek heb ik altijd gehad. Ik vind 
het nog steeds bijzonder, een jongen van 8 die wil weten op welke politieke partij zijn 
vader stemt. Dat zijn van die onverklaarbare dingen. Klasgenootjes hielden zich 
helemaal niet bezig met politiek. Verder was ik normaal hoor. Ik ging ook knikkeren.’’ 

Heftig jaar 

Blokhuis zegt later in het interview dat hij inmiddels wel wat grijze haren rijker is. Hij 
heeft dan ook op alle fronten een heftig jaar achter de rug. Met zijn nieuwe functie als 
staatssecretaris kwam hij in de spotlights van de landelijke politiek. ,,Alles is in Den 
Haag in het kwadraat’’, zegt hij, een vergelijking trekkend met zijn wethouderschap in 
Apeldoorn. Zijn weg vinden in de dynamiek van Den Haag verbleekt echter bij een 
trieste gebeurtenis dit jaar die vele malen aangrijpender is. Het plotselinge overlijden 
van zijn dochter Julia (18). Daarover wil Paul, in overleg met zijn gezin, niet meer in 
interviews praten. Eén keer gedaan in de Volkskrant. Daar blijft het bij. ,,We hebben 
ervoor gekozen dit rouwproces in eigen kring door te maken, samen met onze 
naasten. Wat ik er nog wel over kan zeggen, is dat werk mij afleiding biedt - al wil ik 
er niet in vluchten. Daarom koers ik nu scherper op de indeling van mijn agenda. In 
plaats van om half zeven ’s ochtends vertrek ik nu om half acht naar Den Haag. En ik 
ben ’s avonds iets eerder thuis. Ook probeer ik er in de weekeinden te zijn voor mijn 
vrouw en onze drie uitwonende dochters.’’ 

Lukt dat? 

,,Volgende vraag alsjeblieft.’’ 

Niet dus. 

,,Ik heb zo’n pilotentas, of dokterstas, hoe je die tas ook noemt. Daar zit méér 
leesvoer in dan dat ik in één dag of in een weekeinde kan behappen. Moeilijk dus, 
ook omdat ik wil weten waar ik het in mijn werk over heb.’’ 

Zijn geloof, dat is zijn belangrijkste drijfveer in zijn leven en werk, zegt hij. ,,Mijn 
geloof is mij van huis uit meegegeven. Dat ik op deze wereld ben, niet alleen voor 
mezelf maar ook voor je naasten. Andere mensen liefhebben, zoals je jezelf lief hebt. 
Een heel intrinsieke drijfveer is om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat 
loopt als rode draad door mijn leven en werk. Het geloof heeft een verticale dimensie 
wat betreft God’’ - hij heft zijn handen richting hemel - ,,maar de Heer heeft mij niet 
voor niets op deze aardkloot gezet. Met een opdracht, om er te zijn voor andere 
mensen. Ik voel mijn geloof niet als een juk. Mijn geloof is iets naturels, dat past als 
een jas. Geloof is iets van mij. Ik laat mijn geloof niet thuis als ik ’s ochtends de deur 



 

uitga voor mijn werk. Sommige mensen zeggen: geloven doe je maar thuis. Maar dat 
is voor mij zoiets van: dan laat ik mijn rechterarm thuis. Geloof is 24 uur per dag bij 
me. Ik strooi niet met bijbelteksten op mijn werk. Ik probeer dat in mijn werk praktisch 
te vertalen door me in te zetten voor kwetsbaren. Ik laat mensen ook zien dat het 
geloof mij een zekere mate van ontspanning geeft. Dat ik mij niet te veel zorgen 
maak over de toekomst. Want ik heb toch niet alles zelf in de hand.’’ 

Dat is dan toch weglopen voor uw verantwoordelijkheden? 

,,Zeker niet’’, reageert hij resoluut. ,,Als ik heel krampachtig handel omdat ik koste 
wat het kost iets wil bereiken, kan ik dingen niet loslaten. Wat voor mij telt, is dat ik 
elke avond in de spiegel iemand wil zien die zijn best heeft gedaan zich in te zetten 
voor anderen, eerlijk en integer. En ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat dat 
elke avond zo is. Dat betekent niet dat ik altijd de beste keuzes maak - daar ben ik 
ook eerlijk in.’’ 

Niet alleen geloof is een belangrijke drijfveer, maar ook uw diepgewortelde 
liefde voor die politiek. Nu zelfs in een functie waarvan u nooit dacht: laat ik 
eens staatssecretaris worden. 

,,Mag ik nog even iets over het geloof zeggen? Veel mensen associëren dat met 
wereldvreemd zijn, niet met beide benen op de grond, zweverig. Ik zie het als een 
uitdaging mensen te laten zien dat dat beeld niet klopt. Ik loop echt niet de hele dag 
heel vroom te doen en ga bijvoorbeeld ook gewoon naar popconcerten. Bijvoorbeeld 
naar Roger Waters in Gelredome. Vragen mensen: mag jij daar als gelovige 
naartoe? Huh? Waarom zou ik daar niet naartoe mogen? Ik vind dat gewoon mooie 
muziek. En dan drink ik ook wel een biertje hoor.’’ 

 

BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE 
 
Ter nagedachtenis  
Op 17 december 2018 hebben we onder grote belangstelling afscheid genomen van 
Jan Zwemmer. Jan is 85 jaar geworden. Het was een indrukwekkend afscheid. 
Vooral de beelden uit een gedeelte van het leven van Jan dat wij niet kenden. 
Namelijk het leven  met zijn jonggestorven vrouw Mia, in Suriname, waar Jan 
accountant was in Rijksdienst. 
Later  woonde Jan in Haarlem, alwaar hij veel betekend heeft voor de diaconie van 
de Ned. Hervormde kerk. Daar heeft hij ook Elly leren kennen. Zij hebben samen nog 
veel goede jaren gehad. 
Toen Jan en Elly in Halfweg kwamen wonen, hebben Constantijn en ik hen leren 
kennen door de bridgeclub. We hebben samen veel gezellige uren doorgebracht. 
Helaas begonnen toen ook de lichamelijke klachten, waarvoor veel doktersbezoek 
noodzakelijk was. Een zware tijd voor Elly en de familie. 
Jan is gestorven in Eigen Haard na een goed afscheid van Elly en dochter Linda, 
zoon Jan en hun partners, dochter Pedra en kleinzoon Sam. 
Wij hopen en bidden dat zij allen troost mogen putten uit de vele blijken van 
medeleven die ze hebben ondervonden en de goede herinnering aan hun man, 
vader, schoonvader en opa. 
 
Namens de PKN-gemeente,        Mieke Sikkel 
 
 



 

Op 16 december 2018 is op de leeftijd van 90 jaar te midden van haar kinderen en 
kleinkinderen rustig ingeslapen Lia van Ruth-du Mée, weduwe van haar geliefde 
Ruud. 
Lia was tot op het laatste toe betrokken bij alles wat er om haar heen gebeurde. 
Op de rouwkaart stond de tekst: 
“Het leven is als het zingen van een lied, dat je niet gerepeteerd hebt”. 
Voor Lia was zingen een soort levensbehoefte. 
Ze was lid van meerdere koren en deed dit met volle overgave. 
De crematieplechtigheid heeft in de aula van Crematorium Westgaarde te 
Amsterdam plaatsgevonden. 
Wij gedenken haar kinderen en kleinkinderen nu zij zonder haar verder moeten. 
Dat zij mag rusten in vrede. 
 
Op 4 januari 2019 is overleden op de leeftijd van 97 jaar Adriana Anthonia Anssems. 
Mevr. Anssems woonde iets meer dan een jaar in Eigen Haard. 
Vanwege doofheid was haar wereld heel klein geworden. 
Zij las het Kerkblad en de Kerkbrief waardoor zij zich verbonden voelde met de kerk. 
Omdat zij de laatste tijd lichamelijk ook achteruit ging gaf ze het leven op en 
verlangde naar rust. Die heeft ze nu gevonden bij haar Heer. 
Het afscheid heeft op 10 januari plaatsgevonden in Velsen. 
Wij gedenken haar kinderen nu ze zonder haar verder moeten.                
                                                                                      Gerda Adolf 
 
Op 15 december is overleden Gré Wind-Hijstek in de leeftijd van 94 jaar. We 
herinneren Gré als een sterke vrouw, vol toewijding, liefde en zorg, waarbij een ander 
altijd op de eerste plaats kwam. Kort na haar overlijden kwam haar eerste 
achterkleinkind ter wereld. Dood en leven kwamen zo heel dicht bij elkaar. 
Een aantal jaren woonde zij daar met het gezin van haar dochter Ingrid, toen de 
verbouwing van hun huis wat langer duurde dan gedacht. In de afgelopen jaren 
woonde zij samen met haar kleinzoon Jos, die daardoor een bijzondere band met 
zijn oma opbouwde.  
Op maandag 24 december werd in een dienst in een volle aula van de begraafplaats 
aan de Kerkhoflaan in Zwanenburg afscheid van haar genomen. Kinderen én 
kleinkinderen spraken vele lieve en mooie woorden van dankbaarheid. Daarin kwam 
naar voren wat een bijzondere moeder en oma Gré was. Haar kleindochter Marit 
zong het mooie lied van Claudia de Breij “Mag ik dan bij jou”. Dit was een bijzondere 
wens van Gré. 
Aansluitend vond de begrafenisplechtigheid plaats en werd Gré herenigd met haar 
man. We bidden voor haar kinderen en kleinkinderen nu ze haar moeten missen. 
Haar leven stond in het teken van toewijding en zorg, nu mag zij rusten in de 
geborgenheid van Gods liefde. 
          Leo Kranenburg 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd :    Mevr. M. Oud–Hesp van Zwanenburg naar Abcoude.       

        Mevr. J.G.C. Sas–Heijkoop binnen Zwanenburg. 
         Fam. Hensens–de Noo van Zwanenburg naar Hoofddorp. 

 
Gehuwd :    op 15 december dhr. J.J.P. Stoffels met mevr. K. Janse  



 

                    
Overleden :   op 8 december 2018 in de leeftijd van 88 jaar dhr. A. Dijkhof. 

          op 11 december 2018 in de leeftijd van 85 jaar dhr. J. Zwemmer. 
                      op 15 december 2018 in de leeftijd van 94 jaar mevr. G. Wind–Hijstek.  

op 16 december 2018 in de leeftijd van 90 jaar mevr. A.M. van Ruth–du 
Mee. 

          op 4 januari 2019 in de leeftijd van 97 jaar mevr. A.A. Anssems. 
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Kerkelijk werker/beroepingswerk 
De gesprekken met de twee kandidaten voor kerkelijk werker bij ons in de gemeente 
zijn inmiddels gevoerd. De sollicitatiecommissie was eensgezind in haar oordeel 
welke van de twee uitstekend zou passen bij het gevraagde voor onze gemeente.  
Na het doorgeven van dit goede nieuws aan de betrokken persoon bleek dat deze 
ook eerder gereageerd had op een vacature bij een andere gemeente. Omdat het 
daar om een vast dienstverband ging, is de keuze uiteindelijk daarop gevallen. Dat is 
een teleurstelling voor ons en daarmee ook voor onze gemeente. Dat betekent wel 
dat de vacature nog open blijft en wij de procedure waarschijnlijk opnieuw gaan 
opstarten. 
 
Het moderamen en de kerkenraad zijn bezig met het bepalen van het beleid naar de 
toekomst toe en het maken van een concept voor een profielschets voor de predikant 
die wij proberen te krijgen. Deze schets willen wij wel met u bespreken alvorens die 
wordt vastgesteld. Hoe en waar dat hoort u nog van ons. 
 
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,    Leo Kranenburg 
 
WIJKWERK 
 
Nieuws uit Zwanenburg-West 
Helaas moet ook Nan Steen stoppen met het bezoekwerk. 
Jarenlang heeft ze trouw bezoekjes gebracht aan gemeenteleden die daar behoefte 
aan hadden. Nan, we danken je hiervoor hartelijk. 
Een vriendelijke groet van het wijkteam, Gre Gijzen, Hilda den Haan, Annemarie van 
Tol, Rie Goedhart en Mieke Sikkel 
 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand februari 
 

3 februari   Mevr. J.G. Bos-Feenstra 

4 februari   Dhr. G.F. Oldenburg 

5 februari   Mevr. W.M. Stol-Luijt 

8 februari   Mevr. G. van den Horn-Slokker     

10 februari   Mevr. C.S. Oostwouder-Bosch 

11 februari   Dhr. J. Verhagen 

11 februari   Dhr. J.G. Kamsteeg 



 

16 februari   Dhr. J. Bos 

19 februari   Mevr. T. Olij-Leijding 

21 februari   Mevr. T.H. Daman-Bernhard 

21 februari   Dhr. C. Kranstauber 

23 februari   Dhr. W.J.H. Lem 

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

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
WERKGROEP ZWO 
 

Werelddiaconaat, zondag 3 februari   

Op zondag 3 februari is het Werelddiaconaat en wordt er gecollecteerd voor 
Bangladesh. Het water staat de Bengalen aan 
de lippen.  
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren 
buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een 
zegen omdat het rivierwater zorgt voor 
vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft 
tot gevolg dat de overstromingen talrijker, 
heftiger en meer onberekenbaar zullen 
worden. Een goede voorbereiding is dan 
noodzakelijk. 
Door je huis op een hogere plek te bouwen 
bijvoorbeeld of op grotere afstand van de 
rivier. Of door een goed 
waarschuwingssysteem op te zetten, zodat 
mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid 
kunnen brengen. Een van de programma’s van 
Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers 
van lokale partnerorganisaties worden getraind 
in rampenpreventie. 
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de 
bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten.  

Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken? 

Vriendelijke groeten namens de ZWO-commissie,    Ellen Oostwouder 

 
Sparen voor de zending 
Graag wil ik u berichten dat er in de afgelopen tijd weer veel door u bijeengebracht is: 
3 grote enveloppen en een schoenendoos vol met postzegels en van een 
gemeentelid kreeg ik o.a. 5 postzegelalbums met zegels, gesorteerd op land; een 
groot aantal prenten en ansichtkaarten uit Nederland en de hele wereld; verder 
mobiele telefoons, inktjets en buitenlands geld. 
Hartelijk dank aan allen die aan dit mooie resultaat meegewerkt hebben! 
In de afgelopen tijd heeft ds. Burret Olde dit alles weer bij mij opgehaald om het mee 
te nemen naar het Bureau van Kerk in Actie. 



 

Zoals u weet leveren de postzegels en ansichtkaarten alleen al 10-duizenden euro's 
op. Dit bedrag is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de 
Gereformeerde Zendingsbond. 
Blijft u in de komende tijd ook weer mee sparen?  De mand van Kerk in Actie staat in 
het portaal van de kerk. 
 
Wilt u de postzegels zo groot mogelijk afscheuren of afknippen? 
Het is de bedoeling dat er alleen ansichtkaarten gespaard worden.  
Het gaat niet om dubbele kaarten, zoals verjaardagskaarten, zelfgemaakte kaarten of 
kerstkaarten. 
Een uitzondering hierop zijn dubbele kaarten van Marjolein Bastin, Anton Pieck,  
Remóvos (de mond- en voetschilders), Unicef, de KNRM, Anne Geddes en "Voor het 
Kind". 
 
Nogmaals veel dank voor uw inzet! 
Ik hoop ook dit jaar weer op een mooie opbrengst. 
 
Hartelijke groeten,         Adrie Mendrik 
 
 
WERKGROEP WERELDGEBEDSDAG 
 
Wereldgebedsdag  3 maart 2019, oecumenische viering 
 
Plaats:    Protestantse Kerk, Halfweg 
Muzikale medewerking:  VoiceMail o.l.v. Dick Meijer 
Aanvang:    10.00 uur 
 
Een viering uit Slovenië met als thema “ Welkom, God nodigt je uit” 
 
Vrouwen: Sloveense vrouwen vinden dat in hun land veel seksediscriminatie 
voorkomt. De opvattingen over de man/vrouw taakverdeling zijn gematigd 
geëmancipeerd: schoonmaken is een taak van de vrouw des huizes, kinderen 
opvoeden, koken en strijken eveneens. 
Dat geldt ook voor het vrijwilligerswerk en veel vrouwen voelen zich eigenlijk te moe 
om het huishouden te doen. 
 
Religie: De bevolking is in de 16e eeuw grotendeels overgegaan tot de Lutherse kerk. 
De Contrareformatie maakte daar een einde aan en sinds het begin van de 17de 
eeuw is Slovenië grotendeels rooms-katholiek. Na de machtsovername door de 
communistische partij begon in Slovenië de secularisering die pas in de jaren 
negentig van de vorige eeuw, na de ontbinding van die partij, doorzette. 
(uitgebreidere informatie vindt u op de website: www.wereldgebedsdag.nl.) 
 
Na de viering nodigen wij u uit voor een kopje koffie of thee.  
U bent allen van harte welkom om deze viering bij te wonen. 
 
Namens de werkgroep:     José Pijnaker en Grietje Monster 
 
 



 

RAAD VAN KERKEN 
 

 

Huis van barmhartigheid; leesgroep Augustinus over de betekenis van het 
kerkgebouw  

‘Dit hier is het huis van gebeden, het huis van God zijn wij zelf.’ 

Zowel de katholieke parochie als de protestantse gemeente van Halfweg-
Zwanenburg beschikt over een vernieuwd historisch kerkgebouw. Alle reden om stil 
te staan bij wat de functie van een kerkgebouw is en wat het voor ons persoonlijk 
betekent. 

Pastor Fons Litjens wil met belangstellenden drie preken van de kerkvader 
Augustinus (eind 4e eeuw) lezen en in gesprek gaan over wat het kerkgebouw voor 
ons persoonlijk betekent. Deze preken van 1600 jaar geleden blijken verrassend 
actueel te zijn. 

We komen samen in de RK kerk: 

Woensdag 27 februari 2019  14.00-15.30 uur       Huis van gebed 

Woensdag    13 maart 2019  14.00-15.30 uur        Huis van geloof 

Woensdag    27 maart 2019 14.00-15.30 uur          Huis van barmhartigheid 

Fons Litjens 
 
Utrechtse Heuvelrug – rondwandeling Lage Vuursche (ruim 12 km) 
Op zaterdag 5 januari jl. verzamelden zich 14 wandelaars in Halfweg op de bekende 
plek bij de Keizerskroon. Om 8.00 uur vertrokken we met 3 auto’s naar de 
parkeerplaats Karnemelksweg in Lage Vuursche. 
We liepen over de Hoofdweg met zijn Anton Pieckachtige uitstraling (beschermd 
dorpsgezicht) in zuidelijke richting. Het was een grijze dag, maar het was op een 
beetje gemiezer na wel nagenoeg droog. De route voerde ons langs diverse 
landgoederen (zoals landgoed Pijnenburg, landgoed Venwoude, landgoed Vijverhof, 
landgoed Splinterenburg). We kwamen ook langs een natuurgebiedje “Nonnenland” 
dat zijn naam dankt aan het klooster uit De Bilt dat eigenaar was. Omstreeks 1300 
gaf het klooster opdracht om hier turf te graven en daarvoor werden er sloten 
aangelegd (om de turf af te voeren). In 2003 werd dit gebiedje door Staatsbosbeheer 
weer nat gemaakt en werd er een 1000 jaar oud beekje opnieuw opgegraven. 
 



 

 
 
In het zuidelijkste deel van de rondwandeling liepen we door de Ridderoordse 
Bossen (waar de das op de hogere delen zijn burcht heeft) en gingen we 
koffiedrinken met wat lekkers erbij van twee jarigen bij de Mauritshoeve (in 1877 als 
boerderij gebouwd). 
Het viel ons op dat we toch nog vrij veel paddenstoelen zagen. En in de winter zijn de 
silhouetten van de vele oude bomen in dit gebied heel erg mooi. 
Nu gingen we weer in noordelijke richting lopen via o.a. de Eijckensteinsesteeg. We 
liepen door de bossen van de buitenplaatsen Eijckenstein en Roverenstein (die beide 
net buiten de route liggen). En vervolgens liepen we weer Lage Vuursche binnen bij 
de parkeerplaats waar de auto’s stonden. Om bij het restaurant De Bosrand te 
komen wandelden we opnieuw over de Hoofdweg. Bij het restaurant stond een lange 
tafel voor ons klaar waar we een heerlijke lunch voorgeschoteld kregen. Er was voor 
elk wat wils (van pannenkoeken, omelet, salade tot een wandelaarslunch met een 
kopje soep).  
We konden terugkijken op een prachtige, afwisselende route. 
 
Onze volgende wandeling is op zaterdag 2 februari a.s. We gaan die dag een 
rondwandeling maken vanaf het station in Amersfoort (16 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 30 januari a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en 
lunch).  

Ria Bakker 
 



 

COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 
Op zondag 10 februari op ons podium: het Camus Trio 
Raquel Garzás (piano), Fiona Robertson (viool) en Pau 
Marquès (cello) vormen samen het Camus Trio. Op 10 februari 
verzorgen zij in onze kerk het Zondagmiddagconcert. Zij 
brengen een lichtvoetig programma van sprankelende 
kamermuziek, met werken van vooral Felix Mendelssohn, 
waaronder het beroemde Lieder ohne Worte.  
Het concert begint 10 februari om 14.30 uur. De toegangsprijs is € 7,50 inclusief een 
drankje na afloop. Zoals altijd betaalt u voor kinderen tot en met 12 jaar geen entree. 
En als u toch al van plan bent ook het volgende Zondagmiddagconcert op 14 april te 
bezoeken, is het een aanrader de kaart(en) nu al aan te schaffen; dan betaalt u voor 
beide concerten slechts € 12,50 per persoon.  
De leden van de commissie Zondagmiddagconcerten zijn er trots op dat zij het 
Camus Trio naar Halfweg-Zwanenburg hebben weten te halen. De jonge muzikanten 
blinken uit door hun passie voor kamermuziek en mogen bogen op heel veel 
speelervaring. Zij vormen een internationaal trio: zij komen uit de Spaanse 
Castiliaanse Hoogvlakte, de Schotse stad Glasgow en het eiland Menorca in de 
Middellandse Zee.  
 

 
 
Raquel, Fiona en Pau vonden hun gezamenlijk pad in Nederland, waar zij op drie 
verschillende conservatoria hun Master studie volgden. Drie sterke persoonlijkheden 
met een gedeelde passie: het spelen van kamermuziek waarmee zij een divers 
publiek willen bekoren. Overal in Nederland hebben zij inmiddels concerten verzorgd: 
in kerken, in kleine en grote concertzalen, en ook in verzorgingshuizen. Muziek 
brengt immers het mooiste in een mens boven.  
De naam van het Camus Trio verwijst naar de Algerijnse filosoof en schrijver Albert 
Camus. De drie muzikanten laten zich inspireren door zijn geschriften over 



 

onafhankelijkheid, vitaliteit, rebellie tegen onrechtvaardigheid en zijn hang naar liefde 
en tederheid. 
De commissie Zondagmiddagconcerten nodigt u van harte uit het optreden van het 
Camus Trio bij te wonen en zo samen met hopelijk veel andere muziekliefhebbers 
van deze kamermuziek te genieten. Bovendien levert u met uw aanwezigheid een 
concrete bijdrage aan een vitaal cultureel leven in Halfweg-Zwanenburg.  
 
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten    Ben Broerse 
 
UIT DE RING HOOFDDORP 
 
‘Groene kerk’ eerste thema Ringontmoeting Hoofddorp 
Op donderdag 28 februari 2019 zijn alle kerkenraadsleden en geïnteresseerde 
gemeenteleden van de nieuwe Ring Hoofddorp (Haarlemmermeer plus 
Aalsmeer/Uithoorn/Kudelstaart) uitgenodigd voor een eerste ringontmoeting in De 
Ark aan het Muiderbos 36 in Hoofddorp. 
 
De ringontmoeting is een nieuw fenomeen binnen de Protestantse Kerk. De 
Protestantse Kerk streeft ernaar minder met bestuurlijke zaken bezig te zijn en 
daardoor meer tijd over te houden voor onderlinge inspiratie en ontmoeting. De Ark is 
gevraagd om als groene kerk de gastvrouw te zijn voor de eerste ringontmoeting. 
Voor De Ark houdt het groene-kerkzijn in dat men in deze kerk op allerlei terreinen 
werk maakt van duurzaamheid: van fairtrade koffie tot zonnepanelen op het dak en 
van regelmatige vieringen rondom groene thema’s tot een maandelijks Repair Café. 
En er zijn in deze kerk zes energiecoaches actief die mensen helpen om energie (en 
daarmee geld) te besparen. 
 
De avond kan – voor wie dat wil – beginnen om 18.00 uur met een soepmaaltijd van 
biologische groenten uit de omgeving. Maar men kan ook om 19.30 uur instromen 
voor het avondprogramma. Dat programma bestaat, na een ‘groen avondgebed’, uit 
vier workshops: God in de Supermarkt, Groene Bijbel, Verduurzaming van het 
kerkgebouw en Energiebesparing in huis. 
 
I.v.m. de catering is het wenselijk dat men zich van tevoren aanmeldt. Dit geldt zeker 
voor de maaltijd.  
 
Datum en tijd: donderdag 28 februari, 19.30 uur (maaltijd 18.00 uur) 
Plaats:  Kerkgebouw De Ark, Muiderbos 36, Hoofddorp 
Opgeven bij:  ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl 
 
 
DIVERSEN 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk die ons gebracht zijn door Renske de 
Vries. Ook wil ik bedanken voor alle andere blijken van medeleven (kaarten, 
telefoontjes, bezoek). 
Het helpt ons dat zoveel gemeenteleden aan ons aandacht besteden.  
Groeten, ook van Mieke,        Constantijn Sikkel 
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