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In dit nummer: 
 

   3 maart: Wereldgebedsdagviering 

 10 maart: Gemeentebijeenkomst na de dienst 

 25 maart: Oecumenelezing over geschiedenis kerken 
 



 

 

Kerkdiensten 
Zondag 3 maart 
Protestantse Kerk 10.00 uur Wereldgebedsdag 
     Oecumenische dienst verzorgd door de werkgroep 
Zondag 10 maart 
Protestantse Kerk 10.00 uur kandidaat W. Nijsse uit Amsterdam 
     Eerste zondag veertigdagentijd 
Maandag 11 maart 
Eigen Haard  18.45 uur mevr. J. Pijnaker 
 
Zondag 17 maart 
Protestantse Kerk 10.00 uur ds. R.J. Bakker uit Amsterdam 
     Tweede zondag veertigdagentijd 
Zondag 24 maart 
Protestantse Kerk 10.00 uur ds. P.I.C. Terpstra uit Heemstede 
     Derde zondag veertigdagentijd 
Maandag 25 maart 
Eigen Haard  18.45 uur pastor P. van Zaalen 
 
Zondag 31 maart 
Protestantse Kerk 10.00 uur ds. R.J. Bakker uit Amsterdam 
     Vierde zondag veertigdagentijd 
Zondag 7 april  
Protestantse Kerk 10.00 uur mevr. drs. M. Gehrels uit Amsterdam 
     Vijfde zondag veertigdagentijd  
 
 
Oppasdienst 
  3 maart Renske de Vries 
10 maart Cora Gerritse 
17 maart Collen Dhliwayo en Marjolein Oostwouder 
24 maart Ellen en Linda Oostwouder 
31 maart  Grietje Monster 
  7 april Anke en Geeske Kluijt 
  
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) 
 
Geraakt en aangeraakt worden  
Jeugdherinneringen, voorjaarsgevoel, ik neem u even 
mee naar die tijd in maart. “Mam, de bosanemonen 
bloeien weer…!!!”. Zo werd ik vroeger geraakt door de 
eerste verschijnselen van het voorjaar. Met het bloeien 
van deze bloemen begon er weer een nieuw seizoen en 
ik kon niet wachten tot het steeltje lang genoeg was, 
zodat het anemoontje geplukt kon worden.  



 

 

Voorjaar, een woord om over na te denken. Vreemd eigenlijk, onze jaargetijden zijn 
ingedeeld in voor- en najaar. Dat doet vermoeden dat ‘het jaar’ ingeklemd is tussen 
het voor- en het najaar. Hoe noemen we dat deel? Natuurlijk weten we dat dit zomer 
is, maar we zeggen niet voorzomer of middenjaar? En de winter wordt niet eens 
genoemd. Dat wekt de suggestie, dat alleen de zomer maar belangrijk is.  
Veel mooier is de Engelse vertaling voor het voorjaar met het woord ‘spring’. De 
natuur ontspringt… Alles ontluikt in de natuur en wordt aangeraakt door de stralen 
van de zon. Eindelijk opstaan uit het donker. Wakker worden, de luiken gaan open…  
Zo kunnen wij de lente, een mooiere aanduiding dan voorjaar, vergelijken met het 
paasverhaal. Opstaan uit de dood en weer leven en bloeien. Wij zijn weer op weg 
naar Pasen, het feest van de opstanding.  
Maar niet alleen nu, Pasen vieren we eigenlijk het hele jaar door, want het licht van 
de paaskaars schijnt wekelijks over ons heen als we bij elkaar zijn. Aangeraakt 
worden door het nieuwe leven, aangeraakt worden door Gods licht: het Licht dat ons 
aanraakt in de morgen… (vrij naar Huub Oosterhuis).  
En heel voorzichtig zien we tussen de dode bladeren door, in de zo doodse aarde de 
eerste tekenen van leven en mogen wij ook nu roepen: “De bosanemonen, ze 
bloeien weer!”.  
 
Sta op! Een morgen ongedacht,  

Gods dag is aangebroken,  

er is in één bewogen nacht  

een nieuwe lent’ ontloken.  

Het leven brak door aarde en steen,  

uit alle wond’ren om u heen  

spreekt, dat God heeft gesproken. 

Lied 630:1 Uit: Zingen en bidden in huis en kerk  

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink 
 

Bron: Kerkblad van de Protestantse Gemeente Vorden (maart 2018) 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Uit de kerkenraad van januari 2019 
Vanwege allerlei redenen waren meerdere leden van de kerkenraad afwezig. Ditmaal 
een bijeenkomst in kleine kring. Mevr. Ds. M. de Waal was aanwezig vanuit haar 
functie als consulent. 
 
Start van de vergadering 
Leo Kranenburg, de voorzitter, opent de vergadering altijd met lezing uit de Bijbel in 
Gewone Taal. Hij kiest daarvoor ook altijd een bepaald thema, ditmaal uit: Romeinen 
12 vanaf vs. 3: “Iedereen heeft een eigen functie”. In zijn gebed dankt hij God dat 
iedereen een eigen taak in de gemeente heeft als lid van het lichaam van Christus.  
 
Ds. De Waal wordt speciaal welkom geheten. Namens de kerk krijgt zij een boeket 
bloemen ter gelegenheid van haar huwelijk in december 2018. Ze is daar blij verrast 
mee. 
De kerkenraadsleden worden aan ds. De Waal voorgesteld. 
 



 

 

Vaste vergaderpunten 
Notulen, verslagen, actielijst en post worden besproken en doorgenomen.  
De voorzitter meldt dat hij bij het afscheid van dhr. Van Staaveren van het bestuur 
van de begraafplaats is geweest. De klokkentoren op de begraafplaats is ter 
gelegenheid daarvan naar dhr. Van Staaveren vernoemd. 
 
Beroepingswerk/Beleidswerk 
Het moderamen heeft een conceptstuk opgesteld waarin de toekomst van de 
gemeente en de predikant die daarbij zou passen, beschreven staat. Het stuk wordt 
door de leden besproken en ds. De Waal vat regelmatig samen om te komen tot een 
goede tekst. Woorden als: inspirator en ondersteuner stonden centraal. Ook de 
financiële draagkracht van de gemeente komt aan de orde. Belangrijk is dat de 
gemeente wordt meegenomen in de gedachten van de kerkenraad, zodat begrepen 
wordt hoe de kerkenraad tot bepaalde keuzes is gekomen.  
Helaas heeft de gekozen kerkelijk medewerker haar benoeming afgezegd, omdat zij 
een vaste baan kon krijgen. Er is een nieuwe advertentie geplaatst, met de 
mogelijkheid te reageren tot 8 februari. Hopelijk komen er nieuwe kandidaten uit de 
reacties op deze oproep. 
 
Kerkenraadsuitje 2019 
Elk jaar kiest de kerkenraad een datum voor een gezellig moment, waarbij 
ontspanning en ook cultuur centraal staan.  Dit jaar wordt gekozen voor een 
bijbelroute door het Rijksmuseum. De activiteit zal plaatsvinden in de maand mei. 
 
Bemensing beamerdienst 
Ondanks dat de vrijwilligers voor de beamerdienst zijn aangevuld, zijn er nog 
onvoldoende mensen om elke zondag een goede presentatie te verzorgen. In de 
zomer zal opnieuw iemand de groep verlaten. 
Er is een aantal mensen benaderd. Dat heeft helaas nog niets opgeleverd. In het 
Kerkblad wordt er opnieuw aandacht voor gevraagd. 
 
Colleges 
Alle gremia komen bij dit vergaderpunt aan bod. Zij hebben hun eigen verslagen. 
Soms is er toch nog iets te bespreken in de kerkenraad of extra toe te lichten. 
Mevr. Gerritse vertelt over haar bijeenkomst met de vertellers van de kinderdienst. Er 
waren 7 mensen. De bijeenkomst heeft hen geïnspireerd door te gaan met het 
vertelwerk. De vertellers willen toch weer eerder in de dienst terugkomen: voor het 
dankgebed in plaats van erna. 

Sluiting  
Mevr. Gerritse verzorgt dit keer de afsluiting van de vergadering. Ze geeft aan dat er 
met de jeugd een dienst is voorbereid over geloof, hoop en liefde. Ze heeft daarover 
een lied gevonden van Liselore Gerritsen. Onderstaand leest u ook de tekst: 
 
Geloof, hoop en liefde 
En de meeste van deze is de hoop 
Je moet het als een goddelijke drukfout lezen 
Dat de liefde de meeste zou heten. 
 
Geloof, hoop en liefde 
En de meeste van deze is de hoop. 



 

 

Omdat de hoop altijd weer z'n weggetje vindt 
Naar het punt daar waar de liefde begint. 
 
Geloof, hoop en liefde    
  
En de meeste van deze is de hoop. 
't Is waar hoe je liefde vast te houden 
Moet je wel geloven, moet je vertrouwen. 
 
Maar ze komt pas dan in je leven 
Als je de hoop niet op hebt gegeven 
En zeg nou zelf dat hoop doet leven 
Dat is toch niet voor niets geschreven. 
 
Geloof, hoop en liefde 
En de meeste van deze is toch de… 
Hoop op geloof in de liefde 
 

De voorzitter dankt ds. De Waal voor haar aanwezigheid en de leden voor hun 
bijdrage aan de vergadering. 

Heleen Broerse (scriba) 

 
Kerkelijk werker/beroepingswerk 
De vacature voor kerkelijk werker is opnieuw geplaatst bij het mobiliteitskantoor van 
de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk. Er zijn vier reacties op gekomen. Als het 
goed is dan hebben er in de tweede helft van februari gesprekken plaatsgevonden 
met verschillende kandidaten. Wij hopen dat er een goede kandidaat tussen zit zodat 
het pastorale werk weer onze volledige aandacht kan krijgen. 
In februari kregen wij van onze consulent ds. Marjolijn de Waal (Vijfhuizen) de 
melding dat zij de Protestantse gemeente van Vijfhuizen gaat verlaten. Zij gaat per 1 
april werken bij Stem in de Stad in Haarlem als diaconaal predikant. Op 24 maart 
neemt zij afscheid in Vijfhuizen.  
Dat betekent tevens dat onze gemeente een nieuwe consulent krijgt. Binnen het 
werkverband van predikanten in de Ring Hoofddorp is afgesproken dat ds. Bert 
Griffioen ons vanaf 1 april als consulent zal ondersteunen. Ds. Griffioen is predikant 
van de Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden en staat daar sinds maart 2011. 
Wat betreft het beroepingswerk het volgende. De kerkrentmeesters hebben de 
meerjarenbegroting gemaakt die nodig is voor het aanvragen van de 
solvabiliteitsverklaring. In een extra vergadering op 27 februari is deze besproken in 
de kerkenraad. Voorts zijn wij bezig geweest met het maken van een profielschets 
voor de door ons gewenste predikant en zijn we bezig met de voorbereidingen van 
een beroepingscommissie. Het een en ander willen wij graag met onze gemeente 
bespreken en dat wil de kerkenraad met u en jullie doen in een extra 
gemeentevergadering op zondag 10 maart. Het plan is om dit aansluitend te doen 
aan de ochtenddienst. De kerkenraad wil graag dat alles breed gedragen wordt door 
onze gemeente en we hopen dan ook dat een ieder gehoor zal geven aan onze 
oproep om deze vergadering bij te wonen. 
 
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,                               Leo Kranenburg 



 

 

 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd :  Fam. Oostwouder-Bosch van Dr. Baumannplein 52, 1165 MD Halfweg 

naar Irenestraat 50, 1165 HV Halfweg.         
 

 Mevr. A. Verbeek-van Beem is verhuisd binnen Zwanenburg.  
 

Geboren :   Op 11 januari 2019 Fabiënne Brigitte Jonker, dochter van René Jonker 
en Renske Jonker-Vrooland en zusje van Michelle.  

        
Leo Bakker,  ledenadministratie 

 
DIACONIE 
 
Vakanties met aandacht 
De diaconale vakanties van het Vakantiebureau zijn voor velen een begrip. Jaarlijks 
organiseert het bureau zo'n 70 vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo 
gemakkelijk op vakantie kunnen gaan. Dit zijn vaak ouderen en mensen die enige 
zorg of begeleiding nodig hebben. 
Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren en enthousiaste 
vrijwilligers klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij 
helpen bij de activiteiten, en bieden een luisterend oor. De vakanties vinden plaats 
op diverse locaties, o.a. in Arnhem, Ermelo en Doorn.   
In Doorn is het niet meer het F.D. Roosevelthuis maar het Nieuw Hydepark als nieuw 
vakantieverblijf. 
Sinds kort zijn er ook vakanties voor gezinnen met een minimum inkomen op 
bijstandsniveau op RCN-vakantieparken door heel Nederland. Door een 
samenwerking tussen het Vakantiebureau en RCN-vakantieparken is het mogelijk 
dat 100 gezinnen hiervan gebruik kunnen maken. Er wordt alleen een kleine eigen 
bijdrage gevraagd.  
Meer informatie kunt u krijgen bij het Vakantiebureau, tel. 0343-745890 of via 
www.het vakantiebureau.nl. Ook zijn er brochures beschikbaar die u kunt doorlezen 
om een keus te maken. 
  
Margreet Smit kan u ook heel veel vertellen over bovenstaande vakanties met zorg 
en begeleiding. 
Zij gaat al jaren mee als verpleegkundige.  
U mag mij natuurlijk ook aanspreken of bellen als u belangstelling heeft.  
Namens de diaconie,                                                                                 Itie Joosse 
 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand maart 
 
  1 maart  Mevr. L.A. van Dieren 
  2 maart  Dhr. J. Kortenoeven 
  4 maart  Mevr. E.C. den Braber-Kooij 
  5 maart  Dhr. H. Hoeve 
  7 maart  Mevr. A.H. Oldenburg-de Fouw 
  7 maart  Mevr. H. Tangenberg-Dol 



 

 

  7 maart  Mevr. F.H. Bijma-Haver 
11 maart  Dhr. C.A. van Ojik 
23 maart  Mevr. M.W. Goedhart-de Joode 
25 maart  Mevr. J.H. Lem-Ravensbergen 
26 maart  Dhr. A. van der Meer 
29 maart  Dhr. C.H. Kleefsman 
30 maart  Mevr. M. van Blaaderen-de Vos 
31 maart  Dhr. R. Starreveld 
31 maart Mevr. M. Gijzen-Hillmann 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
WERKGROEP ZWO 
 
Veertigdagentijd campagne 'Een nieuw begin' 
In de veertigdagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde 
leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen 
delen met anderen.  
In deze veertigdagentijd zetten we ons in om nieuwe hoop te bieden aan ex-
gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op 
Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland. 
In de Kerkbrieven leest u te zijner tijd meer over deze projecten. 
 
Veertigdagentijdkalender 
De veertigdagentijdkalender is dit jaar in een nieuw jasje 
gestoken . Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, 
verhaal of gedicht brengt u steeds een stapje dichter bij 
Pasen, feest van een nieuw begin. 
U kunt de kalender gratis bestellen op: 
https://www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender. 
Als u niet zelf kunt bestellen kunt u zich ook melden bij één 
van de commissieleden. 
 
Vast mee in de veertigdagentijd 
Kerk in Actie start een vastenactie om in de veertigdagentijd extra aandacht te geven 
aan de naaste, dichtbij en wereldwijd. Doet u ook mee? 
Vasten kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en snoep. 
U kunt ook met iets nieuws beginnen, zoals elke dag een kaartje sturen of bidden 
voor iemand in uw omgeving. 
Via een actiekaart worden nieuwe vormen geboden om invulling te geven aan de 
vastentijd. U kunt bijhouden hoeveel tijd/geld u bespaart en waarmee u anderen een 
nieuw begin kunt geven.  
De vastenkaart is te bestellen via: https://webwinkel.pkn.nl/heel-holland-vast/1202-
0119 en er zal ook een aantal exemplaren in de kerk komen te liggen. 
 

Liturgisch bloemschikken 
Een mooie bloemschikking kan iemand diep raken. Met vorm en kleur verbeeldt een 
symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk 



 

 

jaar, zoals de veertigdagentijd. 
Op de website van Kerk in Actie kunt u de brochure gratis aanvragen: 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/liturgisch-bloemschikken/ 
 
Hartelijke groet namens de ZWO-commissie,                                Ellen Oostwouder 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Verjaardagsfonds 
Woensdagmiddag 6 februari 2019 hebben wij weer de busjes geteld van het 
verjaardagsfonds. 
Alle dames: mevr. Gijzen, mevr. Griffioen, Dina v.d. Werff en ondergetekende waren 
aanwezig.  
Na een kopje thee met iets lekkers erbij begon het tellen.  
De totaalopbrengst was net iets minder dan vorig jaar, t.w. € 727,47. 
Mede gezien de afname van het aantal deelnemers toch weer een goed resultaat. 
Via Annelies Klokman zal dit bedrag op de rekening van de kerkrentmeesters worden 
gestort. 
 

Itie Joosse 
 
Verantwoording giften e.d. vanaf 1 januari tot en met 31 december 2018 

 
Januari 
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager   €   100,- 
 
Februari 
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager   €     75,- 
 
Maart 
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager   €     90,- 
Dames verjaardagsfonds (via Itie Joosse)   €   738,43 
 
April 
Via N.N. gift Paaskaars     €   110,28 
Van mevr. J.V. gift voor de kerk     €   150,- 
Van fam. M.B. gift verjaardagsfonds  €     10,- 
 
Mei 
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager  €   100,- 
 
Juli 
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager   €   125,- 
 
Augustus 
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager  €   100,- 
 
September 
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager   €     90,- 
 



 

 

Oktober 
Van J.S. gift koffieruimte      €     75,- 
 
November 
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager   €   110,- 
 
December 
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager   €   150,- 
Van H.J. gift orgel       € 4650,- 
Van  mevr. G. de R. gift      €   200,- 
Huwelijksgift       €   120,89 
 
Ik dank een ieder voor zijn/haar gift en de lopers/loopsters van het verjaardagsfonds 
voor het bezoeken van de jarigen. 
 
Met vriendelijke groet,                                                                    Annelies Klokman 
 
RAAD VAN KERKEN 
 
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 



 

 

 
 
25 maart Lezing Oecumene: Kerkelijke geschiedenis in de dorpen om ons heen 

Op 25 maart bestaat de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte precies 
125 jaar. Middels 2 banners op de kerktoren (Onze Lieve Vrouw 
Herboren 125 jaar) kunnen beide dorpen daar kennis van nemen. Eén 
van de programmaonderdelen is een lezing over de geschiedenis van 
de RK parochie. Maar niet alleen de historie van de parochie wordt 
besproken, ook de geschiedenis van de Protestantse gemeente te 
Halfweg-Zwanenburg komt deze avond ter sprake én die van haar 
voorgangers te weten de Hervormde gemeente van Houtrijk en 
Polanen alsmede de Gereformeerde kerk van Halfweg-Zwanenburg.  
De kerken die in Halfweg staan en hebben gestaan komen uitgebreid 
aan bod. Niet alleen in het verleden is er veel veranderd, ook in de 
afgelopen 10 jaar is er heel veel gebeurd op het kerkelijke vlak m.b.t. 
de gebouwen.  
Een commissie bestaande uit leden van de parochie, Historisch 
Halfweg en onze Protestantse gemeente (Wim Smit en 
ondergetekende) zijn bezig om deze lezing voor te bereiden. Het 
belooft een leuke informatieve avond te worden, waarbij de nodige anekdotes voor 
een levendige avond zullen zorgdragen.  
Iedereen is van harte welkom. Meer nieuws over 25 maart kunt u lezen in onze 
Kerkbrief. 
Namens de commissie en met vriendelijke groet,                               Leo Kranenburg 
 
 
Utrechtse Heuvelrug – rondwandeling Amersfoort (+ 16 km) 
Op zaterdag 2 februari jl. verzamelden zich 13 wandelaars in Halfweg op de bekende 
plek bij de Keizerskroon. Om 8.00 uur vertrokken we met 3 auto’s naar de 
parkeerplaats bij de driesprong Zandbergenlaan/Waterdaal in Amersfoort. Dit is bij 
een toegang tot het bos. Hier kwam er nog een wandelaar bij (een kleindochter van 
een van onze trouwe wandelaars). 
Het was helaas niet droog en in de loop van de ochtend zou de miezerregen 
overgaan in natte sneeuw.  
We begonnen onze wandeling langs de Heiligenbergbeek en kwamen door het Park 
en langs het huis Bandenbroek. Vervolgens liepen we door het mooie oude centrum 
van Amersfoort, o.a. door de straat Muurhuizen. Deze straat volgt de middeleeuwse 
stadsmuur; toen de stad uitgebreid werd en er een nieuwere stadsmuur kwam, 
werden tegen de oude stadsmuur huizen gebouwd: Muurhuizen. Al kronkelend door 
het centrum kwamen we bij de Koppelpoort, een van de stadspoorten in de tweede 
stadsomwalling. Deze poort is een unieke combinatie van een land- en een 
waterpoort, de enige in Nederland. We gingen nu door naar het station van 
Amersfoort waar we bij Délifrance koffie hebben gedronken met wat lekkers erbij. We 
vervolgden hierna de route en kwamen door het Bergkwartier met mooie huizen (met 
rieten daken) gebouwd op de Amersfoortse Berg (bij de overgang van de Utrechtse  
Heuvelrug naar de Eemvallei). Het laatste stuk van de wandeling liepen we door het 
bos (ten zuidwesten van Amersfoort): de Stichtse Rotonde en de bossen van het 
bijna 2000 ha grote landgoed Den Treek-Henschoten. 
 



 

 

 
 
Hier zijn ook golfterreinen; er stonden dan ook overal bordjes die waarschuwen voor 
rondvliegende golfballetjes. We kwamen ook bij het informatiecentrum Kamp 
Amersfoort (door de Duitse bezetter gebruikt als doorgangs-, werk- en strafkamp) 
met de wachttoren (een van de weinige originele overblijfselen van het kamp). Hierna 
was het nog een half uurtje lopen naar restaurant Oud-Leusden waar we de lunch 
gingen gebruiken. We hadden weer keuze uit diverse heerlijke lunchgerechten, zodat 
we weer verfrist het laatste stukje bos naar de parkeerplaats van de auto konden 
lopen.  
Het was jammer van de regen en natte sneeuw, maar we hadden toch weer een 
mooie dag met elkaar. Het was een prachtige route, die met een zonnetje erbij nog 
mooier zou zijn geweest. 
 
Onze volgende wandeling is op zaterdag 2 maart a.s. We gaan die dag een 
rondwandeling maken vanaf parkeerplaats Paradijsweg in Leusden over het 
uitgestrekte landgoed Den Treek-Henschoten (14 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 27 
februari a.s. bij Marijke Nuis.. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en lunch).  

Ria Bakker 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 

Op zaterdag 5 oktober zal de jaarlijkse bazaar gehouden worden in de kerk, alvast 
een datum om in uw agenda te zetten. 



 

 

Het is nog ver weg maar de commissie is begonnen met opruimen en met de inname 
van bruikbaar spul. 
Elke tweede woensdag van de maand kunt u spullen brengen van 9.30 tot 10.30 uur. 
Wij nemen huishoudelijke spullen, apparaten, lampen, speelgoed, tuingereedschap, 
kerstspul, potten, pannen, sieraden, serviesgoed, bestek, schilderijen etc. aan. 
Vorig jaar zijn we begonnen met de verkoop van gebruikte en nieuwe kleding. Dat 
was een succes. Ook dit jaar kunt u kleding die heel is en er goed uit ziet, bij ons 
inleveren voor de verkoop. Kleding die overblijft gaat naar Roemenië. 
Wij nemen geen kapot of erg vervuild spul aan. Ook tv’s, computers, printers, 
videobanden en cassetterecorders nemen wij niet meer aan. 
Als het voor u een probleem is om spullen te komen brengen, of u kunt niet op 
woensdag, neem dan contact op met een van de commissieleden.  
Namens de bazaarcommissie,         Margreet Smit
                                   
                                    
DIVERSEN 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen bij mijn thuiskomst uit de Sint Janskliniek in Haarlem. 
En ook dank voor alle kaarten en bezoekjes die ik daar ontvangen heb. 
Met hartelijke groet,           Rie Tangenberg 
 
L.S.: Ik wil u hartelijk bedanken voor de prachtige bos bloemen, die door de heer 
Stoffels werd gebracht i.v.m. mijn 91e verjaardag! Op naar de 92 jaar! 

      Wilma Stol-Luijt 
 

 
Uit het archief van Wim Jansen (juli 1991) 
Ik was in 1949 als militair gelegerd in het dorpje Sipahutar. 
 
De Bataks 
De bevolkingsgroep de Bataks woont rondom het Tobameer, dat is in Noord-
Sumatra, Indonesië. De Huria Kristen Batak Protestant, afkorting HKBP, is met 
ongeveer een miljoen leden de grootste Protestantse Kerk van heel Azië. De Bataks 
hebben een eigen Christelijke Universiteit en zijn kerkelijk erg actief. Eind 1800, 
begin 1900 is daar door de Duitse zending een grote omwenteling teweeggebracht. 
Voordien hadden de Bataks zich fel verzet tegen de noordelijke bevolkingsgroep, de 
Atjehers, die hen tot de Islam wilden bekeren. 
De kerk in Sipahutar werd in 1913 gebouwd. Het is een houten kerkje, met ijzeren 
golfplaten als dakbedekking. Men is van plan de dakbedekking alsmede de dakgoten 
te repareren/vervangen vanwege lekkages. 
De diaconie had een gift gegeven voor het orgel in de kerk van Sipahutar.  
Vanuit Sipahutar (Indonesië) ontving ik een brief van de heer M.B. Silitonga, hoofd 
van de Protestantse Batakkerk aldaar. Hij verzocht mij daarbij de gemeenteleden van 
de kerken Halfweg-Zwanenburg mede te delen, dat de gemeentebroeders in 
Sipahutar voor de toegezonden gift een nieuw orgel hebben aangeschaft.  
Aangeschaft is een Elegton (Organ), een elektronisch orgel, dat reeds in gebruik is in 
de kerk van Sipahutar.  
 



 

 

 
 
Op verzoek van de heer Silitonga breng ik de groeten van de gemeenteleden van de 
HKBP (Huria Kristen Batak Protestant) te Sipahutar over aan de gemeenteleden van 
de kerken van Halfweg-Zwanenburg. De slotzin van de brief, die geheel in het Maleis 
was gesteld, is als volgt: “Semoga Tuhan Tetap Bersama Kita Semua” (moge God 
zich over ons allen ontfermen). 

        Wim Jansen 
 

 

 
 
Inspire bible journaling inspireert bijbellezers 
In 2019 staan opnieuw drie workshops biblejournalen  gepland: in Middelburg, 
Haarlem en Eindhoven. 
Biblejournalen is een creatieve manier van bijbel 'lezen' door middel van schrijven, 
tekenen, schilderen, handletteren en plakken in je bijbel. Door een tekst creatief vorm 
te geven verwerk je de woorden op een andere manier dan wanneer je de tekst 
alleen leest. 
Meer informatie en aanmelden:  
https://www.bijbelgenootschap.nl/kom-naar-workshop-inspire-bible-journaling/ 
 
Eerste bijbels uitgedeeld in Haïti 
In de afgelopen decembermaand voerde het Nederlands Bijbelgenootschap actie 
voor (kinder)bijbels voor Haïti. In de afgelopen weken werden duizenden arme 
kinderen in Haïti blij gemaakt met een eigen bijbel! 
 
 



 

 

Voorjaarscatalogus 2019 met nieuwe uitgaven van het NBG 
De Bijbel in Gewone Taal Jongerenbijbel, Mijn kleine Peuterbijbel en twee 
jubileumedities van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat zijn de vier meest opvallende 
uitgaven in de voorjaarscatalogus van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). 
De nieuwe titels zullen verkrijgbaar zijn in de boekhandel en in de NBG-webshop.   
Meer informatie en de complete voorjaarsaanbieding vind je op: 
bijbelgenootschap.nl/de-nbg-voorjaarscatalogus-2019/. 

 
Studieleesplan ‘Verdiep je in Jesaja’ 
Troostend, confronterend, dreigend én hoopvol – Jesaja is een bijbelboek van 
uitersten. De boodschap van deze profeet drukte een stempel op de Bijbel en spreekt 
nog steeds tot de verbeelding. Wie dit boek beter wil begrijpen, kan intekenen op een 
digitaal leesplan van het NBG. 
Meer informatie en aanmelden: www.debijbel.nl/jesaja. 
 
Uitdaging: in één jaar de hele Bijbel lezen 
Veel mensen willen graag de Bijbel van kaft tot kaft lezen, maar weten niet waar ze 
moeten beginnen of vinden het een uitdaging om het lezen vol te houden. Bijbel in 
een jaar biedt uitkomst. Dat is een complete bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar 
dan opgedeeld in 365 stukken, aantrekkelijk en overzichtelijk vormgegeven.  Kijk ook 
op: https://www.debijbel.nl/blog/negen-tips-bij-het-bijbellezen. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
 
 
 
 

 


