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Kerkdiensten afgelast 
U bent gewend om hier de aankondiging van onze kerkdiensten te lezen.  
Als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen voor de bestrijding van 
het coronavirus zijn echter alle kerkdiensten tot en met 31 mei afgelast. 
Dat geldt ook voor alle andere activiteiten die in onze kerk zouden plaatsvinden in de 
maanden april en mei. 
 
Wel willen wij elke week de Kerkbrief uitbrengen. Daarin is een liturgie met meditatie 
opgenomen die geschreven is door Gretha Bregman-Hoving. 
De Kerkbrief mailen wij digitaal elke week naar de gemeenteleden die zich daarvoor 
hebben opgegeven. Als u daar ook prijs op stelt, dan kunt u uw mailadres opgeven 
aan mij..  
 
Oudere diensten van onze gemeente kunt u beluisteren via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/925 . 
 
Het pastorale werk zal vooral telefonisch plaatsvinden. Gretha doet dat op haar eigen 
mooie wijze, zo is mij al duidelijk geworden, samen met de ouderlingen Grietje 
Monster en Gerda Adolf. 
 
Ook als gemeenteleden kunnen wij omkijken naar elkaar door nu de telefoon te 
gebruiken. Op deze manier zijn vooral de ouderen in onze gemeente te bereiken, en 
zo letterlijk verbinding te leggen met elkaar. Omzien naar elkaar blijft belangrijk, en 
dat is nu nog belangrijker geworden in deze tijden van onzekerheid, omdat de 
gezamenlijke bijeenkomsten niet meer zijn toegestaan! 
 
Met vriendelijke groeten, Leo Kranenburg, voorzitter kerkenraad van de Protestantse 
gemeente te Halfweg-Zwanenburg  
 
 
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) 
 
Veertigdagentijd 
Acht jaar geleden overleed mijn pake, Douwe Wijmenga, in de Veertigdagentijd, 
vlak voor de Stille Week. Tijdens de Veertigdagentijd leven we in de kerk toe naar 
het sterven van Jezus Christus aan het kruis op Goede Vrijdag en zijn opstanding 
met Pasen. 
Mijn pake had mij dikwijls gezegd dat hij het niet snapte: Hoe kan het christelijke 
geloof haar symbool en bestaan gronden in een romeins martelwerktuig, namelijk 
het kruis? Elke Veertigdagentijd was voor hem een zoektocht naar hoe dat zit. 
Want wat is er nu goed aan Goede Vrijdag, wat is er mooi aan het gruwelijk sterven 
aan het kruis? 

Pake genoot van het leven, van alle mooie dingen die God ons schenkt. Hij genoot 
van de diensten in de kerk, zeker toen ik als zijn kleinzoon ook zijn predikant mocht 
worden in Oldemarkt. Hij genoot van alle christelijke feesten. Behalve van de 
Veertigdagentijd en de Stille Week. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/925


 

Zijn worsteling is misschien ook wel eens onze worsteling met het verhaal van het 
lijden en sterven van Jezus. 
In het nieuwe liedboek staat een lied, waarvan de tekst dieper in gaat op de 
dubbelheid van het lijden en de pijn enerzijds en de glans en glorie van Gods 
grootheid anderzijds. 
Mijn pake heeft de introductie van dit nieuwe liedboek niet meer mee mogen 
maken. Maar misschien had hij wat aan de tekst van dit lied gehad. Woorden om 
tijdens de Veertigdagentijd op ons in te laten werken. Niet omdat ze heel 
gemakkelijk zijn, maar wel omdat ze oproepen tot bezinning. 
 
 
Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd. 
Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid. 
Hoe bitter ook de pijnen door ons U aangedaan, 
Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan. 
 
Uw marteling, uw lijden, in aller wereldnood, 
uw kruisgang door de tijden, uw dagelijkse dood, 
het straalt voor onze ogen, het glanst uit alle pijn, 
aan haat en hoon onttogen, blijft Gij onze glorie zijn. 
 
Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd. 
Gij wilt uw kruis ons lenen, als licht van eeuwigheid. 
Geen ondergang kan dreigen, of heerlijk rijst uw beeld 
en doet ons mee ontstijgen in glans die alles heelt. 
 
 
Ik wens u een waardevolle Veertigdagentijd toe, op weg naar de Stille Week, naar 
Goede Vrijdag en Pasen.  
Douwe Wijmenga, predikant Protestantse gemeente Wommels-Hidaard (sinds juli 
2017) 
 
(Deze overdenking is ons aangereikt door Leo Kranenburg) 
 

UIT HET LEVEN EN WERKEN VAN DE KERKELIJK WERKER 
 

Inmiddels is bekend geworden dat ds. Wilma van Rijn haar beroep naar onze 
gemeente heeft aangenomen, daar wil ik u als gemeente van harte mee feliciteren!!! 
Ik wens u en ds. Van Rijn toe dat de tijd van voorbereidingen op de komst naar 
Halfweg een goede tijd mag zijn en dat een ieder wat nodig is doet met plezier. 

Het betekent ook dat mijn afscheid dichterbij komt, maar voorlopig mag en wil ik nog 
onder u werken en zal ik daar in een volgend Kerkblad meer over schrijven. In de 
afgelopen periode ontvingen mijn man en ik uit de gemeente bloemen, kaarten, mails 
en appjes met sterktewensen. We willen u er heel hartelijk voor bedanken, het was 
en is hartverwarmend! Ik ben blij en dankbaar u te kunnen vertellen dat de operatie 
bij Leen goed geslaagd is en dat hij steeds meer van zijn dagelijkse bezigheden weer 
op zich kan nemen. Stapje voor stapje gaan we en zien we de weg van herstel. 

 



 

Corona 
Op het moment van schrijven zijn net de strenge maatregelen in verband met het 
coronavirus ingegaan. Onze levens worden sterk beïnvloed en we kunnen ook als 
gemeente niet meer gemeente zijn zoals we gewend zijn. Contacten binnen en 
buiten de kerk worden tot een minimum beperkt. Ik hoop dat als u dit leest het einde 
van de maatregelen in zicht is en er weer contact en samenkomst op korte termijn 
mogelijk zal zijn! Laten we tot die tijd contact leggen op andere manieren en elkaar 
bemoedigen door een telefoontje, een kaartje én door het gebed.  
De coronasituatie doet mij denken aan een van de eerste verhalen in het evangelie 
van Marcus, waar Jezus een melaatse man ontmoet. In die tijd moest je als je een 
besmettelijke ziekte had buiten de stad, buiten de bewoonde wereld leven. Je deed 
niet meer mee in de samenleving, was onaanraakbaar geworden. Ik denk dat we ons 
zelf juist in de situatie waarin we nu zijn daarin kunnen herkennen. 
Deze man, die buiten de stad moet verblijven, durft het aan om Jezus aan te 
spreken. Hij vraagt Jezus om genezing en het gebeurt, de man wordt genezen! 
Jezus zegt tegen deze man vertel het niet verder, maar de man kan zijn mond niet 
houden en bazuint aan iedereen rond dat Jezus hem genezen heeft. Daardoor kan 
Jezus niet meer in de stad verblijven en moet hij noodgedwongen buiten de stad 
verblijven. 
Ziet u wat er gebeurt? De rollen zijn omgedraaid!  Eerst stond deze zieke man buiten 
de samenleving en nu staat Jezus buiten de samenleving. Ik denk dat het niet voor 
niets zo is opgeschreven; het wil ons al iets vertellen over hoe het verder zal gaan 
met Jezus, over hoe er meer omgedraaid zal worden. Van binnengehaald worden in 
Jeruzalem als een koning naar veroordeeld worden tot de dood. Van dood zijn en 
weer levend worden. 
Jezus laat alles van God zien, in èn met zijn leven. Waar donker is komt licht, waar 
tranen zijn komt troost, waar de dood komt begint Gods leven, waar de mens wordt 
stilgezet klinken de woorden: “Sta op!”  
Er komt een andere tijd ook in deze coronacrisis daar mogen we met elkaar op 
vertrouwen en in geloven. 
Ik wens u allen sterkte in deze periode en bovenal een gezegend Paasfeest! 

Gretha Bregman-Hoving 

 
40-50 PLUS GROEP 
 

De tweede keer dat wij bij elkaar zouden komen als veertigers en vijftigers is door het 
coronavirus afgelast. Een nieuwe datum moet nog worden geprikt. Als je mee wil 
praten over geloof en het leven dan kan dat: iedereen in de 40 en 50 is van harte 
welkom.  Stuur voor opgave en verdere informatie even een berichtje naar: Petra 
Parlevliet. 

Graag tot ziens! Gretha Bregman-Hoving 

 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd: Mevr. N. Bakker-Rebel van Zwanenburg naar Heerhugowaard.  
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 



 

UIT DE KERKENRAAD 
 

 Nieuwe predikant voor onze gemeente 
In maart heeft ds. Wilma van Rijn uit Den Helder het beroep, dat op haar is 
uitgebracht door de Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg, aanvaard. 
Daarmee komt een eind aan de vacante periode van onze gemeente, die begon op 
zondag 23 september 2018 toen ds. Gert van de Meeberg afscheid nam van ons.  
De keuze van de beroepingscommissie en haar voorstel aan de kerkenraad, 
overgenomen in de besloten kerkenraadsvergadering op 19 februari en daarna door 
de gemeente akkoord verklaard op de gemeentezondag van 23 februari, is daarmee 
geformaliseerd. 
Voor de meesten van ons is ds. Wilma van Rijn nog een onbeschreven blad. De 
intrededienst van ds. Wilma van Rijn staat gepland op D.V. zondagmiddag  
14 juni. Meer nieuws daaromtrent zal zijn te lezen in het Kerkblad van die maand. 
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,                             Leo Kranenburg 
 
 

 Kerkelijk werker Gretha Bregman-Hoving 
Met de datum van de indiensttreding van ds. Wilma van Rijn, nadert tevens het 
moment van afscheid nemen van onze kerkelijk werker Gretha Bregman-Hoving. De 
afspraak is dat vanaf het moment dat wij niet meer vacant zijn, het dienstverband met 
de kerkelijk werker eindigt. 
Gretha is een persoon die zich heel snel een plaats heeft weten te veroveren in onze 
gemeente én in onze harten. Het gemis van een predikant heeft zij volledig 
weggenomen vanaf de periode dat zij bij ons in dienst is gekomen. Veel oudere 
gemeenteleden die ik spreek praten met veel waardering over haar naar mij toe. 
Ook als lid van de kerkenraad en het moderamen was haar inbreng bijzonder 
waardevol. 
We zijn blij dat wij nog ruim 2 maanden van haar diensten gebruik kunnen maken. 
Haar vertrek zal niet met stille trom zijn. In de eredienst van zondag 21 juni willen wij 
daar aandacht aan besteden. 
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,                               Leo Kranenburg 
 
 

 Coronavirus 
Iedereen is in de ban van het Coronavirus. Ook als Protestantse gemeente te 
Halfweg-Zwanenburg kunnen wij daar niet aan ontkomen. Na de dienst op 15 maart 
is besloten om de laatste twee diensten van maart niet te houden. Ook de 
vergaderingen van de verschillende colleges en commissies gaan niet door. 
Hoe verder in april? Daar is op dit moment van schrijven nog niets over te zeggen. 
Als de Nederlandse overheid en het RIVM het advies van nu (medio maart) 
continueren, dan is de kans aanwezig dat wij ook in april diensten niet door kunnen 
laten gaan.  
Indien nodig dan zullen wij u in een bijlage bij dit Kerkblad informeren over de te 
nemen maatregelen in de maand april. 
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,                               Leo Kranenburg 
 
 
 
 



 

 Vacaturelijst 2020 2de kwartaal  
Deze keer is er positief nieuws te melden m.b.t. de vacaturelijst. De belangrijkste 
vacature van de lijst heb ik eraf kunnen halen en wel die van predikant. Ds. Wilma 
van Rijn heeft immers in maart ons beroep dat op haar is uitgebracht aanvaard. Dat 
is een mooi gegeven om te kunnen vermelden. 
 
Als kerkenraad blijven wij wel aandacht vragen voor een aantal taken in onze 
protestantse gemeente waar ambtsdragers en vrijwilligers voor nodig zijn. Het zou 
prettig zijn voor onze toekomstige predikant en voor ons als protestantse gemeente 
als in de komende drie maanden wat openstaande plekken zouden kunnen worden 
ingevuld. Dat maakt de start voor haar in onze gemeente en voor de huidige 
ambtsdragers en vrijwilligers wat makkelijker.  
Laat u/jij wat van u/jou horen als u/jij deze uitdaging met ons wilt aangaan? De 
onderstaande personen voor informatie horen graag van u/jullie! Zij staan altijd klaar 
om u/jou te woord te staan en te vertellen over wat de taken inhouden. 
 
 

Vacature: Taak: Informatie: 

Kerkrentmeester Voorzitter  
Secretaris 

Peter Mendrik 

Diaconie Voorzitter Gea Kranenburg 

Ouderlingen Wijkwerk, organiseren wijk-
avonden, ouderling van dienst 

Grietje Monster 

Geluid en Beamer Regelen van geluid kerkdienst 
Regelen van beamerpresentatie 

Onno Bart  

Kerkbriefsamensteller Samenstellen van de wekelijkse 
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 
 
 

 Uit de kerkenraadsvergadering van 19 februari 2020 
Deze vergadering was een besloten bijeenkomst vanwege het werk van de 
beroepingscommissie. U leest een beperkt verslag. 
 
Vaste agendapunten 
De voorzitter, dhr. Kranenburg, opent de vergadering met lezing uit de Bijbel in 
Gewone Taal: Johannes 4: Mensen zoeken Jezus. Daarna gaat hij voor in gebed: 
“Zoals de mensen naar Jezus zochten, zijn wij op zoek naar een nieuwe predikant. 
Zegen ons in de keuze.” 
De voorzitter legt uit wat de aanleiding is van de vergadering. Deze avond moeten de 
vragen die er nog liggen in het beroepingswerk worden beantwoord.  

 
Het advies aan de kerkenraad van de beroepingscommissie  
Dhr. Mendrik neemt het woord. De beroepingscommissie stelt deze avond de te 



 

beroepen kandidaat voor aan de kerkenraad. Ook moet worden gesproken over hoe 
de 70% predikantsplaats in te vullen. De nieuwe werktijdsfactor is ingewikkelder dan 
gedacht. 
 
Dat dit niet eenvoudig op te lossen is, is wel gebleken uit de gesprekken. Het heeft 
ook te maken met de financiële mogelijkheden van de kerk. In de begroting is geen 
ruimte voor alle gastpredikanten die nodig zijn voor de geplande diensten. In het 
gesprek met de kandidaat-predikant is ook gesproken over de ruimte voor pastorale 
bezoeken en de gevraagde vernieuwingsactiviteiten. Als een vernieuwende actie 
wordt ingezet, kost dat meer tijd dan dat nu op het werkprogramma staat. Uit de 
reacties van meerdere kandidaten lijkt het takenpakket te veel te zijn voor het aantal 
beschikbare uren. Dhr. Mendrik noemt dat de lijn voor vernieuwing voornamelijk de 
verantwoordelijkheid van de kerk is. 
 
Gesproken wordt over het aantal diensten. Het is goed te bezien of een aantal 
diensten kan vervallen. Gedacht wordt daarbij aan de Stille Week en enkele diensten 
in december. 
Dhr. Mendrik vertelt dat hij in de gesprekken met kandidaten en vooral met de laatste 
kandidaat steeds heeft gezocht naar compromissen. Het is misschien wel wennen 
aan de overgang van 100% naar 70%. 
Ds. Griffioen vindt het een inhoudelijk gesprek waard eerst met een kleine groep 
mensen en de predikant en later uitleg aan de gemeente hoe er naar oplossingen is 
gezocht. Hij noemt bijvoorbeeld ‘regiodiensten’. Daarin werk je bijvoorbeeld samen 
met andere gemeenten in de buurt bij het invullen van bepaalde diensten. 
De kerkenraad stemt in met het voorstel het verminderen van diensten bespreekbaar 
te maken. Ook voor andere vragen is ruimte om die te bespreken. 
Ds. Griffioen vertelt dat er mogelijkheden zijn om pastorale training te krijgen vanuit 
de landelijke kerk. Vrijwilligers en ouderlingen kunnen dan geschoold worden hoe 
verdieping gegeven kan worden in gesprekken tijdens de bezoeken.  
 
Gemeentevergadering 
Op zondag 23 februari kan een gemeentevergadering worden gehouden. Dan kan in 
de week daarna een beroep worden uitgebracht.  
De kerkenraad staat achter het beroep op de kandidaat als voorgesteld. Een beroep 
wordt van harte uitgebracht.  
Tijdens de gemeentevergadering op 23 februari zal dhr. Mendrik de kandidaat 
voorstellen aan de gemeente.  
De voorzitter denkt dat er een goede weg bewandeld wordt in het beroepingswerk. 
Hij hoopt dat het een positieve afloop heeft in een nieuwe predikant voor de 
gemeente. 
 
De voorzitter dankt de kerkenraadsleden voor de snelle reactie en de aanwezigheid 
op de vergadering. 
De vergadering wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 

 
In het Kerkblad van maart hebt u een uitgebreid verslag van de 
gemeentevergadering (zondag 23 februari) ontvangen. 

Heleen Broerse, scriba 
 

 



 

DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand april 2020 
 
  4 april Mevr. W.M. van Ojik-van Bruggen  
  5 april  Mevr. J.E. Peetoom-Koehler   
15 april  Dhr. J. de Fouw, 81 jaar 
17 april  Mevr. M. van Oeveren-Biesheuvel 
25 april  Mevr. G.H. van Dijken-Homan 
27 april  Mevr. M.C. Nuis-van Oeveren, 76 jaar 
29 april  Mevr. W. de Waal-Meijer, 78 jaar 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Kerkbalans 2020, het resultaat 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan Actie Kerkbalans 2020. We 
kregen tot nu toe toezeggingen voor een totaal van € 68.811,=. Dit zijn 213 
toezeggingen. Dit is een mooi bedrag, waar we blij mee zijn.  
Heeft u nog geen bijdrage toegezegd (er zijn ongeveer 235 brieven rondgebracht) 
voor deze actie, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog! 
Het rekeningnummer is: NL47 RABO 0373 7090 72. 
Namens de kerkrentmeesters,                                                                 Cora Gerritse 
 
 
RAAD VAN KERKEN 
 
Utrechtse Heuvelrug – rondwandeling Lage Vuursche (+ 11 km) 
Op zaterdag 7 maart jl. gingen we met 13 wandelaars verdeeld over drie auto’s op 
weg naar Lage Vuursche. We parkeerden de auto’s 
achter restaurant De Lage Vuursche en wandelden 
vervolgens over de Dorpsstraat het dorp uit en het bos in 
(in oostelijke richting). Lage Vuursche is bekend als 
gezellige pleisterplaats voor en na boswandelingen, waar 
het goed pannenkoeken eten is. Door het kasteeltje 
Drakensteyn (waar prinses Beatrix in 2014 na 34 jaar 
weer is gaan wonen) heeft de omgeving iets koninklijks 
met statige lanen waaraan eeuwenoude beuken staan. Ook andere landgoederen, 
zoals Eyckenstein met de landhuizen Eyckenstein en Roverestein (die net iets buiten 
onze route liggen), sluiten aan bij deze koninklijke sfeer.  
We liepen door het natuurgebiedje Nonnenland dat door Staatsbosbeheer opnieuw 
nat gemaakt is o.a. door een 1000 jaar oud beekje weer op te graven. Even later 
kwamen we door het landgoed Vijverhof en door de Ridderoordse bossen (het 
zuidelijkste deel van onze wandeling van deze dag en gelegen op de westelijke 
helling van de Utrechtse Heuvelrug). In deze bossen is het leefklimaat ideaal voor de 
das (overgang van bos en heide naar natte veenweide). De das heeft zijn burcht op 
de hogere delen en zoekt voedsel op de open veenweides.  



 

We dronken koffie met wat lekkers erbij (van twee jarige wandelaars) bij de 
Mauritshoeve (dit restaurant ligt vlakbij de landhuizen Eyckenstein en Roverestein).  
Vanaf hier ging de tocht weer in noordelijke richting door de bossen naar Lage 
Vuursche.  
 

 
 
We hadden een mooie dag met veel zon. Wel waren hier en daar de paden 
behoorlijk modderig, maar het lukte ons allemaal om ons hier al glibberend een weg 
door te banen.  
Aan het eind van de route hadden we een lange tafel gereserveerd bij restaurant 
Buitengewoon De Bosrand, waar we konden kiezen uit pannenkoeken, broodjes of 
een wandelaarslunch. 
 
Onze volgende wandeling zou zijn op zaterdag 4 april a.s. In verband met het 
coronavirus gaat deze wandeling niet door.  

Ria Bakker 
 
BAZAAR 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
De bazaar zal gehouden worden op zaterdag 3 oktober. 
De boekenmarkt zal gehouden worden op zaterdag 30 mei van 9.00 uur tot 15.00 
uur. 
U kunt spullen voor de bazaar inleveren elke eerste donderdag van de maand van 
9.30 uur tot 10.30 uur. 
De eerstvolgende inleverdag is donderdag 2 april. Wilt u geen spullen bij de kerk, 
achter de kerk of bij de woning neerzetten zonder dat een van de commissieleden 
het weet? 



 

 
U kunt ook dit jaar weer kleding inleveren mits deze schoon en heel is. 
Wat wij niet aannemen: kapot, vervuild en gebarsten spul, tv's, computers, printers, 
telefoons, elektrische apparaten die kapot zijn, incomplete puzzels/spellen, 
encyclopedieën, woordenboeken, verouderde kinderboeken. 
Boeken kunt u het hele jaar door inleveren. 
Heeft u vragen over wat wij wel en niet aannemen dan kunt u contact opnemen met 
een van de commissieleden. Bent u niet in staat om op de inleverdag spullen te 
brengen laat het even weten, dan zoeken wij naar een oplossing.     
Namens de bazaarcommissie,  

Margreet Smit 
 
DIVERSEN 
 
Bedankt 
Bedankt voor de belangstelling in de vorm van bezoek, telefoontje, brief of kaartje. 
Dat heeft ons veel goed gedaan. 
De genezing van de enkel gaat heel voorspoedig. 
Met fysio en veel oefenen gaat het helemaal goed komen en ben ik snel de oude. 
 
Hartelijke groeten ook van Mieke,                                               Constantijn Sikkel 
 
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 
 
 

 
 

Eerste peuterbijbel van Nederlandse bodem 
 

Voor het eerst verscheen er een bijbel speciaal voor Nederlandse peuters: Mijn 
Peuterbijbel. Mijn Peuterbijbel is een uitgave van het Nederlands 
Bijbelgenootschap (NBG).  
De kinderbijbel bevat verhalen voor de leeftijd van 2 tot 4 jaar en werd 
geschreven door Melanie van de Peut en geïllustreerd door Michel de Boer. 
 
‘Peuters zijn onbevangen en staan open voor verhalen, ook uit de Bijbel. Maar een 
kinderbijbel die dicht bij de Bijbel blijft én past bij de leefwereld van Nederlandse 
peuters, was er nog niet’, zegt schrijfster Melanie van de Peut. ‘Wil je aan peuters uit 
de Bijbel vertellen, dan is het de kunst om bij hen aan te sluiten.  Ze houden van 
structuren en rituelen, zoals een vast voorleesmoment. Hun concentratieboog is kort, 
dus bracht ik elk verhaal terug tot een paar zinnen. Verder hebben Michel en ik 
interactieve elementen toegevoegd, zodat de peuters geprikkeld worden om te 
reageren. Met kleuren, vragen, een liedje of een opdracht roepen we reactie op, 
zodat je als ouder merkt wat bij het kind aankomt. Bij het kerstverhaal bijvoorbeeld 
kunnen ze samen met Jozef op de deuren in Nazaret kloppen.’ 



 

 
Workshops 
Melanie van de Peut is taalcoördinator in het peuteronderwijs en geeft 
vertelcursussen. Michel de Boer is illustrator, vormgever en uitgever en werd bekend 
met ‘opa Knoest’. Melanie geeft komend voorjaar een aantal workshops over de 
ontwikkeling van peuters en hoe je daar met de Bijbel bij aan kunt sluiten. 
 
Kleine en grote Peuterbijbel 
Mijn Peuterbijbel werd voorafgegaan door Mijn Kleine Peuterbijbel, een stevig 
kartonboekje met zeven Bijbelverhalen. De peuters kunnen zelf het boekje 
vasthouden en bekijken. Deze peuterbijbels leggen een goede basis voor een 
opvoeding met de Bijbel. Met deze uitgaven heeft het NBG een compleet palet aan 
bijbels voor kinderen van 0-12 jaar, van Babybijbel tot en met Samenleesbijbel.  
Mijn Peuterbijbel is voor € 26,50 verkrijgbaar in de christelijke boekhandel en via de 
webshop van het NBG. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
 
 
 
 
 

 


