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 Kennismaking ds. Wilma van Rijn 



 

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 
deze periode. 
Er zijn uitzonderingen waarvoor de kerk wel open staat. Zo is er ruimte voor een 
(aangepaste) begrafenis, waardoor er meer mensen de dienst via internet ook 
kunnen volgen. En ook voor het uitdelen van voedsel door Voedselbank 
Haarlemmermeer blijft de koffieruimte beschikbaar.  
Wel blijven wij elke week de Kerkbrief uitbrengen. Daarin is een liturgie met meditatie 
opgenomen, die geschreven is door Gretha Bregman-Hoving. Ook de wekelijkse 
bloemengroet wordt hierin vermeld. 
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 (mailadres: l.kranenburgq@quicknet.nl).  
Als u geen internet heeft en de Kerkbrief niet op een andere manier kunt krijgen dan 
is het ook mogelijk om die wekelijks (tot nader order) bezorgd te krijgen. Daarvoor 
kunt u contact opnemen met Jan de Waal. 
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 
kunnen we zo letterlijk verbinding leggen met elkaar. Ook een kaartje sturen kan veel 
goeds doen. Omzien naar elkaar blijft belangrijk, en 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) 
 

Voor het eerst zou ik gelovig willen zijn 
Vertrouwen. Door de coronacrisis ervaar ik het als een groot gemis dat ik niet met 
God ben opgevoed zoals mijn collega’s, schrijft Marieke Gouka. 
‘Lieve Sint, mag ik astoeblievt Piet worden?” Afgelopen december vond ik een 
tekening van mijn zesjarige zoontje met daarop deze tekst. Hij wilde niets liever dan 
Piet worden en om zijn wens kracht bij te zetten, oefende hij het pietenvak vol 
overgave. Hij zeulde wekenlang met een juten zak op zijn rug en perfectioneerde zijn 
klimkunsten op de Volvo van de buren. Zij zagen een buurettertje, maar ik zag mijn 
zoontje vol overgave vertrouwen op de onschendbaarheid van het ‘pietzijn’. Een 
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vertrouwen waarnaar ik in deze apocalyptische tijden alleen maar kan verlangen. En 
een vertrouwen dat slechts lijkt weggelegd voor de gelovigen onder ons. 
Ruim twee jaar geleden begon ik als niet-gelovige stagiaire bij de Evangelische 
Omroep. Inmiddels werk ik al een tijd op de redactie van NieuwLicht, een 
opinieprogramma voor christenen. Sinds kort is dat een ‘vitale baan’, aangezien we 
net als alle andere media berichten over het coronavirus. Maar dan vanuit christelijk 
perspectief en christelijk vertrouwen. We schrijven over kerkelijke hulpinitiatieven aan 
coronapatiënten, over christelijk zorgpersoneel en over hoe online kerkdiensten als 
paddenstoelen uit de grond schieten. En wat me opvalt is het vertrouwen dat onder 
al deze goedgelovigen heerst. 
Met een auto-immuunziekte en een milde vorm van astma loop ik een verhoogd 
risico. De wetenschap dat de helft van de bevolking het virus zal krijgen en dat de 
echte grote uitbraak nog moet komen, ontneemt me letterlijk de adem. Welke kant 
valt het kwartje op voor mij? En als het dan de verkeerde kant op rolt, wat zijn dan 
mijn kansen? 

Ik ben al een paar keer opgenomen geweest met long- en hartproblemen, omdat 
mijn lichaam niet krachtig genoeg was zichzelf te genezen. Desondanks heb ik altijd 
vertrouwen gehouden. Nu wankelen alle zekerheden als nooit tevoren en zou ik 
willen dat ik kon geloven zoals mijn collega’s dat doen. 

Een vriend van mij was als militair in Bosnië en Afghanistan. Hij vertelde me dat 
oorlogvoeren minder eng is dan het onzichtbare gevaar dat ons nu besluipt. In de 
oorlog heb je tactische zetten en een aanvalsplan voor een duidelijke vijand. Nu kan 
je niet anders dan schuilen. Hopen dat je zonder al te veel kleerscheuren uit de strijd 
komt. Het niets kunnen doen, maar slechts hopen op een goede afloop, geeft een 
gevoel van totale ontheemding. 

Ik wil vertrouwen voelen in bodemloze tijden 

Vorige week luidden de kerkklokken als teken van hoop en troost. Misschien juist wel 
voor alle ongelovigen en zoekenden in het land die – net als ik – niet goed weten wat 
te doen met deze onstuurbare situatie. Voor het eerst zou ik willen geloven zoals mijn 
EO-collega’s. Het vertrouwen voelen dat je in bodemloze tijden als deze gedragen 
wordt. Dat er een God is die voor je zorgt en je beschermt. Het vertrouwen dat 
wanneer het coronavirus sterker zal zijn dan mijn immuunsysteem, er nog altijd het 
eeuwige leven is. Door de coronacrisis ervaar ik het als een groot gemis dat ik niet 
met God ben opgevoed. 

Misschien moet ik gaan doen wat mijn zoontje deed: geloven en vertrouwen. Me net 
als mijn collega’s beschermd voelen. Ik kan haast niet anders dan bidden en vragen 
of ik „astoeblievt ook in God mag geloven”. Want is dat niet het enige wat overblijft in 
tijden als deze? 

Bron: NRC maandag 23 maart  
Marieke Gouka is online-redacteur bij het EO-programma NieuwLicht 
(Ingezonden door Leo Kranenburg) 
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BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE 
 

Wij gedenken: 

GEERTJE (GERDA) PRINS-HUISMAN 

7 september 1937 - 30 maart 2020 

In de middag van maandag 30 maart overleed in de leeftijd van 82 jaar, Gerda Prins. 
Zij was weduwe van Willem Prins, moeder van Hans, Carla en Ellen en oma van 
Jake, Lucy, Dean, David en Lisa. 

Gerda was een vrouw die krachtig in het leven stond en graag voor de ander zorgde. 
Ze was veel in de keuken te vinden waar ze bakte en kookte voor haar gezin én voor 
anderen. De heerlijke appeltaarten van Gerda zijn velen in Zwanenburg en Halfweg 
bekend. Ook in de kerk kon men op haar en haar inzet rekenen. De keurig genaaide 
kleedjes op de tafels in de koffieruimte van de kerk zijn daar een klein voorbeeld van. 

In haar jeugd zorgde zij voor haar jongere broers en zussen en later hield ze van het 
organiseren en bijwonen van familiebijeenkomsten. Ze zorgde voor haar gezin en 
paste graag op de kleinkinderen. Zij waren een bron van dankbaarheid, zoals Gerda 
zelf zei: ”Daar dank ik God iedere dag voor.”  

In Gerda school een verborgen kracht, die zichtbaar werd op de moeilijke momenten 
in haar leven, onder andere toen haar man stierf en toen zij zelf ziek werd. De kracht 
van haar berustende en vertrouwende houding om het leven te nemen zoals het 
kwam. Het gaf weer hoe Gerda in het leven stond en in het geloofsleven stond: vol 
Godsvertrouwen. 

Gerda bereidde met haar kinderen de dag van afscheid voor. Zij liet op haar 
rouwkaart zetten: “Geloof, hoop en liefde…. gezocht en gevonden”. 

Door de moeilijke omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis kon de 
afscheidsdienst alleen bijgewoond worden door de naaste familie. Toch waren velen 
met hen verbonden door die vrijdagmiddag 3 april een kaars aan te steken en mee te 
luisteren via het internet. Met allen die verbonden waren zochten wij naar woorden 
van geloof, hoop en liefde, die we mochten vinden in Psalm 121: ”Onze hulp komt 
van de Heer, hij waakt over je leven en Hij houdt de wacht over je gaan en je 
komen… van nu tot in eeuwigheid.” 

Wij willen de kinderen van Gerda, hun partners, de kleinkinderen, broers en zussen, 
vriendinnen en allen die Gerda zullen missen omringen met het gebed dat zij blijven 
zoeken naar en zullen vinden: geloof, hoop en liefde. Dat God daarin een weg mag 
zijn die troost en kracht geeft voor nu en komende tijden. 

Gretha Bregman-Hoving 

 
UIT HET LEVEN EN WERKEN VAN DE KERKELIJK WERKER  

In het vorige Kerkblad schreef ik dat ik meer over mijn afscheid zou schrijven in deze 
editie. Door de maatregelen rond de coronacrisis is het voor mij nog niet mogelijk te 
kunnen inschatten hoe een en ander zal verlopen. Ik wil graag degenen, met wie ik in 
de afgelopen periode contact had en die niet in staat zijn naar het moment van 



 

afscheid in de kerk te komen, persoonlijk gedag zeggen. Ik hoop van harte dat daar 
de mogelijkheid voor zal zijn en zo niet dan zoeken we naar andere wegen om te 
doen! 

Hamsteren 
Aangezien mijn man (en ik) de plaatselijke supermarkt in ons dorpje runnen kregen 
wij direct te maken met hamsteraars. De eigen dorpelingen bleven nog wel redelijk 
nuchter, maar toen in aangrenzende plaatsen bekend werd dat er nog wc-papier in 
Woubrugge te koop was, was het spreekwoordelijke hek van de dam en werden we 
overspoeld door hamsteraars.  

Een hamsteraar wordt nu wat negatief weggezet maar wat is een hamsteraar 
eigenlijk? Ik zocht het op en een hamsteraar legt voorraden aan, voorraadaanlegger 
dus. Op zich is het natuurlijk niet verkeerd om voorraad te hebben. Het is een beetje 
vooruitzien èn handelen.  

Zo overdenkend vroeg ik mij af hoe het staat met onze voorraad in geloof. Heeft u 
nog wat geloof achter de hand voor als de tijden moeilijker zijn en het aanbod minder 
is? Een voorraad waaruit we juist nu kunnen putten?  

Hoe kunnen we die voorraad opbouwen, op peil houden en terugvinden…..ik denk 
door dat lied dat je zo aansprak te blijven zingen, die Bijbeltekst die je ooit meekreeg 
te koesteren en die ontmoeting waarin je iets van God ontdekte te bewaren in je hart. 
Een voorraad om aan te vullen in goede tijden en van te nemen als het nodig is èn te 
delen met de ander! 

Uit mijn voorraad deel ik graag dit lied ter bemoediging: 

Heer wijs mij uw weg  
en leid mij als een kind 
Dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan.  

 
(lied 420 bundel Hemelhoog) 

Gretha Bregman-Hoving 

 
DEZE MAAND 

Corona 
Op het moment van schrijven zijn de maatregelen in verband met het coronavirus 
nog gaande. Ik heb in de afgelopen periode ontdekt dat deze maatregelen een 
enorme invloed op ons leven en ons gemeenteleven hebben. We kunnen niet tot 
zeer beperkt contact met elkaar hebben en kunnen niet samen komen in de kerk 
zoals we gewend zijn.  

Ik heb ook ontdekt dat wij mensen ons kunnen aanpassen aan omstandigheden en 
dat we als mensen ook heel creatief worden in het zoeken naar andere wegen. Een 
ontroerend voorbeeld daarvan vond ik het afscheid van mevr. Gerda Prins. Ik hoorde 
van velen dat via de kerkomroep zij verbonden waren en een kaars hadden 
aangestoken. Ook al zagen we elkaar niet en konden we niet een arm om de 



 

schouder van de ander leggen, we voelden dat er verbondenheid was… daar word je 
stil van! 

Op weg naar Pinksteren 
We zijn in de 50-dagen tijd. De periode tussen Pasen en Pinksteren. We zien uit naar 
het feest dat het begin markeert van onze kerk. Dit jaar valt Pinksteren op 31 mei. Op 
die datum zullen we nog niet samen kunnen komen maar die dag komt dichterbij! 
Laten we tot die tijd kerk-zijn met de ons gegeven mogelijkheden. Door zelf de Bijbel 
te lezen, door zelf een lied te zingen en door de ander op te dragen in het gebed en 
te dienen. Dienen door een kaartje, een telefoontje, even zwaaien voor het raam, 
een vers geplukte bloem voor de deur: zo zijn we samen kerk! 
 
Digitale mogelijkheden 
Er zijn op zondagochtend diverse mogelijkheden om kerkdiensten te zien of te 
beluisteren. Daarnaast is er voor iedere zondag een thuisliturgie beschikbaar. De 
liturgie en de informatie van kerkdiensten vindt u in de Kerkbrief. U vindt de Kerkbrief 
op de website: www.protestantsekerkhalfweg.nl. Maar als u deze liever via de mail 
ontvangt kan dat ook. Stuurt u dan even een berichtje naar Leo Kranenburg: 
l.kranenburgq@quicknet.nl. 

Het is fijn als ook zij die geen digitale mogelijkheden hebben, de Kerkbrief 
ontvangen. Als dat zo is wilt u het dan doorgeven aan uw wijkouderling of 
contactpersoon. U ontvangt dan een geprinte versie. En als u/jij weet dat iemand de 
Kerkbrief graag ontvangt print hem dan even uit voor de ander: kleine moeite, grote 
dankbaarheid! 

Klokken van hoop en troost 
In verbondenheid met honderden andere kerken luiden we in deze periode iedere 
woensdagavond van 19.00 tot 19.15 uur de klokken van onze kerk. De ‘Klokken van 
troost en hoop’ willen verbondenheid uitdrukken met mensen over de grenzen van 
sociaal isolement heen en roepen op om te bidden voor allen die ziek of in rouw zijn 
en voor hen die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van 
medemensen.  
 
Herdenken 
Ook in de komende maand zullen vaste patronen doorbroken worden door de 
coronamaatregelen. Ik denk hierbij aan de herdenking op 4 mei van allen die zijn 
omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. We zullen opnieuw stil zijn in 
verbondenheid met elkaar, maar niet bij elkaar zijn. Juist in een jaar waarin we 
mogen herdenken dat we 75 jaar bevrijd zijn kunnen we ons des te meer 
voorstellen hoe het is als je vrijheid beperkt wordt. Op een heel andere manier 
weliswaar, maar toch…  

Gretha Bregman-Hoving 

 

ANDERE ACTIVITEITEN 

 
40-50 plus groep 
Helaas kunnen we als 40-ers en 50-ers door de coronacrisis niet bij elkaar komen. 
Zodra dit weer mogelijk is prikken we een nieuwe datum.  Als je mee wil praten over 
het leven en geloven dan kan dat: iedereen in de 40 en 50 is van harte welkom.  



 

Stuur om op de hoogte gehouden te worden van een nieuwe datum of voor overige 
informatie een berichtje naar Petra Parlevliet. 

We hopen snel tot ziens!       Gretha Bregman-Hoving 

 
WIE IS DIE NIEUWE DOMINEE?  
 
Beste gemeenteleden van Halfweg-Zwanenburg 
Een nieuwe predikant die je waarschijnlijk voorlopig niet in levenden lijve zult 
ontmoeten, wie had dat twee maanden geleden kunnen bedenken! Mijn naam is 
Wilma van Rijn, en samen met mijn vriend Robert zal ik vanaf juni in Halfweg komen 
wonen en zal ik de nieuwe predikant worden van uw gemeente. Nu had ik natuurlijk 
veel liever persoonlijk kennis met u gemaakt, maar nu dat niet kan, stel ik mij graag 
op papier aan u voor.  
 

 
 
Ik ben op 11 februari 1988 geboren in Katwijk (ZH) en getogen in Voorschoten. In 
Voorschoten gingen wij in mijn jonge jeugd veel naar de protestantse gemeente, 
maar in mijn tienertijd ging ik naar de Anglicaanse gemeente. Ik heb me daar 
oecumene tot in de puntjes eigen gemaakt: Rooms-katholieke, protestante en 
evangelische invloeden waren regelmatig in één dienst te vinden. Meteen nadat ik in 
Leiden mijn vwo-diploma heb behaald, ben ik theologie gaan studeren aan de PThU 



 

in Kampen. In de opleiding werd telkens de verbinding gezocht tussen de theorie en 
het echte leven, echte mensen, wat goed bij mij paste.   
 
Sinds maart 2016 ben ik predikante in Den Helder, waar ik heb geleerd wat predikant 
zijn voor mij betekent. Ik heb ontdekt dat het voor mij belangrijk is dat ik samen met 
mensen kan optrekken, samen aan de gemeente kan werken. Alleen achter mijn 
bureau werken heeft niet mijn voorkeur.  
Omdat ik slechts 70% ga werken wordt het voor ons allemaal een spannende 
uitdaging om te ontdekken wat er in een beperkte tijd allemaal mogelijk is. Daarom 
zult u me minder vaak op de kansel zien, maar is er daardoor doordeweeks wel meer 
ruimte.  
 
Als predikant hoop ik de Liefde voor te stellen: liefde voor God en liefde voor de 
mensen. Woorden die mij erg inspireren zijn die van Dorothee Sölle: ‘God heeft geen 
andere handen dan de onze’. Ik steek dus graag mijn handen uit de mouwen om iets 
van Gods werkelijkheid onze werkelijkheid te maken. Ik heb er heel veel zin in om dat 
samen met u nu in Halfweg-Zwanenburg te gaan doen.  
In de hoop dat wij elkaar snel écht kunnen ontmoeten, 
 
hartelijke groeten,        Wilma van Rijn 
 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd:  Mevr. M. van den Doel van Halfweg naar Zwanenburg.       

       Mevr. S. Vogelzang van Halfweg naar Zwanenburg.   
 
Overleden:  Op 30 maart 2020 in de leeftijd van 82 jaar, Mevr. G. Prins-Huisman.  
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 

 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand mei 2020 
 
  1 mei  Mevr. T. Swager-Kamminga, 78 jaar 
  9 mei  Mevr. G. van Elderen-Rosenboom 
11 mei  Mevr. J. Bakker-Joustra 
16 mei  Mevr. J. Rieder-Klaassen     
17 mei  Mevr. J.W. van Smeerdijk-Wijma, 79 jaar 
18 mei  Mevr. E. Tavenier-Breedveld, 76 jaar 
23 mei  Mevr. J.M. van Tol-van der Ree 
23 mei  Dhr. D. de Graaf, 80 jaar 
27 mei  Dhr. J. den Haan 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 



 

 
KERKRENTMEESTERS 

 
Over vrijwilligers en ons Kerkblad en de kosten daarvan 
Het is u bekend dat onze Protestantse gemeente alleen functioneert door de inzet 
van vele vrijwilligers M/V. Bijna allen doen dat zo onopvallend mogelijk en gedurende 
vele, vele jaren. Ook in de afgelopen periode (april 2019-april 2020) zijn de 
bezorgers (M/V) weer 11 keer bij u aan de deur geweest voor het Kerkblad en zelfs 1 
keer extra vorige maand voor het bezorgen van de rode brief met het nieuws van de 
tijdelijke opschorting van de kerkdiensten. 
Het zijn er momenteel 25 die dat geheel belangeloos doen en daar moeten we als 
kerkelijke gemeente erg dankbaar voor zijn, zeker in deze bijzondere tijd. 
U moet zich wel realiseren dat er kosten verbonden zijn aan de productie van het 
blad en daarvoor ontvangt u jaarlijks eind april een verzoek voor een bijdrage, ook nu 
weer. 
Hierbij een fragment uit de bijgesloten brief: 
“Er is geen abonnementensysteem, maar eenmaal per jaar wordt u een vrijwillige 
bijdrage gevraagd. Het adviesbedrag voor deze bijdrage is in 2019 op € 20,00 per 
jaar vastgesteld en door 184 betalingen van gemiddeld €  27,-- kon de exploitatie in 
2019 nagenoeg kostenneutraal worden afgesloten.  
In het vertrouwen dat dit jaar een groter deel van de huidige 270 lezers een bedrag 
zal bijdragen, hebben we besloten het adviesbedrag te handhaven op € 20,--. 
U kunt uw bijdrage overmaken met behulp van de bijgaande acceptgiro, of op een 
andere manier, naar rekening NL25 RABO 0373 7090 80 t.n.v. Protestantse 
gemeente te Halfweg-Zwanenburg inzake Kerkblad.  
Als u, naar uw vermogen, niets kunt bijdragen dan kunt u de acceptgiro ter zijde 
leggen en zullen we met plezier het Kerkblad bij u blijven brengen.” 
 
Namens de kerkrentmeesters vraag ik u vriendelijk, maar ook indringend, nauwgezet 
te overwegen om positief te reageren op de uitnodiging om bij te dragen. 
 
Met vriendelijke groet,        Jan M. de Waal  
 
BAZAAR 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
Ondanks de coronacrisis gaan wij door met het verzamelen van spullen voor de 
bazaar. Het inleveren doen wij in verband met de corona iets anders dan u van ons 
gewend bent. 
Als u spullen wilt inleveren dan kunt u deze in de opslag neerzetten op donderdag 7 
mei tussen 9.30 en 10.30 uur. 
Als er mensen zijn houdt u zich aan de afgesproken afstand van anderhalve meter.  
De boekenmarkt, gepland op 30 mei, gaat niet door. Hopelijk kunnen wij deze 
verderop in het jaar organiseren. 
Het is een moeilijke tijd waar we doorheen moeten. 
 
Zoals u waarschijnlijk weet is onlangs Gerda Prins overleden. 
Wat u misschien niet weet is dat Gerda jarenlang een trouwe medewerker van de 
bazaarcommissie geweest is. 
Ze was altijd opgewekt, trouw en heel gezellig. 



 

Ze straalde als ze over haar kinderen en kleinkinderen vertelde. 
Wij zijn haar dankbaar en zullen haar missen.  
 
De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal, maar laten wij hopen dat wij elkaar 
over niet al te lange tijd weer mogen ontmoeten. 
Namens de bazaarcommissie:       Margreet Smit  
 
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 
 

 
 

Bijbelse inspiratie in de coronacrisis  
 
Nu de coronacrisis Nederland ontregelt en onzeker maakt, biedt het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) inspiratie uit de Bijbel. Het 5-daagse 
bijbelleesrooster 'In afhankelijkheid van God' is beschikbaar in de gratis app 
Mijn Bijbel. Daarnaast is er materiaal voor ouders met thuiszittende kinderen  
te downloaden via de bijbelsite debijbel.nl. Daar worden ook blogs geplaatst 
die ingaan op de situatie in het land. 
 
‘De deuren sluiten in deze periode is niet zo ingewikkeld. Maar God belooft dat Hij 
daar is en ons ziet’ zegt Jannica van Barneveld in een van haar meditaties voor het 
bijbelleesplan. Jannica (31) studeerde theologie, zingt en is verbonden aan 
Mozaïek0318. Twee jaar geleden werd ze stilgezet door een acuut leverfalen. De vijf 
afleveringen van het leesplan gaan over afhankelijkheid (naar aanleiding van Jesaja 
9:1-6), stilte (Matteüs 6:5-13), vertrouwen (Romeinen 8), vragen aan God (Matteüs 
7:7-12) en aan tafel met God (Johannes 15:9-16). 
 
Persoonlijke meditaties 
‘Voor dit persoonlijk getinte bijbelleesplan hebben we gekozen, omdat Jannica uit 
eigen ervaring kan vertellen hoe het is om helemaal teruggeworpen te zijn op jezelf 
én op God, door ingrijpende gebeurtenissen waar je zelf geen controle over hebt’, 
zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG, die het rooster 
hielp samenstellen. ‘Jannica neemt je mee in zo’n proces aan de hand van 
bijbelteksten die juist nu veel betekenis kunnen krijgen.’ 
Om je aan te melden voor het leesplan ga je binnen de Mijn Bijbel app naar het 
menu. Hier vind je het kopje 'leesplannen'. Op deze pagina kan je je aanmelden voor 
het nieuwe leesplan. 
Link: https://www.debijbel.nl/app 
 
Bijbel Basics thuisprogramma 
Schoolgaande kinderen zitten momenteel veel vaker thuis. Ook de zondagse 
diensten gaan in de meeste kerken niet door. Ouders die zelf samen met hun 
kinderen de Bijbel open willen doen, kunnen daarvoor de speciale thuisafleveringen 
gebruiken van Bijbel Basics, de kindernevendienstmethode van het NBG. De 



 

thuisprogramma’s zijn (na het maken van een inlog) gratis te downloaden via 
debijbel.nl/bijbelbasics.  Ze staan bij de programma’s voor de aankomende 
zondagen.  
Link: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics 
 
Blogs 
Op bijbelplatform debijbel.nl verschijnt regelmatig een actuele blog – bijvoorbeeld van 
cultuurtheoloog Frank Bosman over de Heilige Corona en de barmhartige 
Samaritaan.   
Link: https://www.debijbel.nl/blog/ 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
 
DIVERSEN 
 
Beste gemeenteleden 
Na ruim 40 jaar in Zwanenburg te hebben gewoond gaan wij naar Lelystad 
verhuizen. 
In 2000 hebben wij, n.a.v. een expositie van plaatselijke kunstenaars in de kleine 
kerk, een schilderij gekocht. 
Nu wij gaan verhuizen willen wij hier eventueel iemand blij mee maken, dus mocht u 
het schilderij op de foto mooi vinden neem dan gerust contact met ons op. 
Wij wensen iedereen het allerbeste toe en een goede gezondheid. 
Vriendelijke groeten,       Ernst en Nel Beijer 
 
 

 


