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Kerkdiensten
Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf maandag
12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Dit kunt u telefonisch doen bij onze scriba
Heleen Broerse. Haar telefoonnummer is 06-34871173.
Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking voor de
dienst in de week daaropvolgend.
Vieringen in onze kerk volgen via kerkdienstgemist.nl
Omdat er op zondagmorgen vanwege de coronamaatregelen zeer veel gebruik wordt
gemaakt van kerkdienstgemist.nl kan het gebeuren dat de uitzending hapert door
overbelasting van het netwerk. Om dit te voorkomen, raden wij u/jullie aan om op een
ander tijdstip op zondag de website te bezoeken en dan de viering alsnog te bekijken
en te beluisteren. Downloaden kan ook.
Zondag 6 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. W.A. van Rijn
Tweede Advent

Zondag 13 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

dhr. H. Leenman (predikant in opleiding) uit
Hardinxveld-Giessendam
Derde Advent

Zondag 20 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. E. Bruggeman uit Amsterdam
Vierde Advent

Vrijdag 25 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. W.A. van Rijn
Eerste Kerstdag

Zondag 27 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. A. Noordijk uit Amsterdam

Zondag 3 januari
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam
Nieuwjaarsdienst

Oppasdienst
I.v.m. de coronamaatregelen is er voorlopig geen oppasdienst!
TER OVERDENKING
Kerstvoorbereiding
Zoals afgelopen voorjaar de toiletrollen niet aan te slepen waren, maken de
winkeliers zich nu op voor een ware stormloop op kerstbomen. Nu veel mensen deze
kerstdagen vooral thuis zullen doorbrengen, doen we er alles aan om het daar in
ieder geval gezellig te maken.
Een mooie grote kerstboom kan prima, nu we waarschijnlijk ook geen grote groepen
familieleden aan tafel hoeven te verwachten.

In mijn familie is het ook gebruikelijk dat we met
bijna het hele stel samenkomen. Met alle aanhang
erbij is onze groep inmiddels uitgedijd tot bijna 20
personen. Het is dus niet meer zo gemakkelijk om
al deze mensen in één woonkamer te herbergen.
Dus toen mijn moeder, mijn ooms en tantes deze
pastorie zagen was door hen het besluit snel
genomen: In 2020 vieren we Kerst in Halfweg!
Zoals het er nu naar uitziet zullen deze plannen
nog even moeten wachten. Als we al samen
komen, zullen het helaas kleine groepjes worden.
Hoe zal Kerst zijn, zonder bezoek, zonder
gezellige activiteiten, zonder kerkdiensten vol met
mensen? Voor de één zal het misschien een
verademing zijn, maar voor de ander zullen de donkere dagen voor Kerst nog
donkerder zijn. Hoe het er precies uit zal zien weten we nog niet. Deze adventstijd
wordt een voorbereidingstijd die balanceert tussen hoop en teleurstelling, tussen
verwachting en opzien tegen. Zoeken naar wat nog wel kan tussen alle
onmogelijkheden.
In de tijd dat Jezus was geboren leefden veel mensen ook in onzekerheid, was het
voor mensen lastig om te vertrouwen op de toekomst. En daar in die onzekere
wereld werd toch dat kind geboren. Kwam het Licht voor de wereld, voor mensen die
leefden in het duister. Ik denk dat het kwetsbare kind, daar in een voerbak als wiegje,
ons helpt stilstaan bij wat werkelijk de essentie is van Kerst. Dat God dichtbij mensen
wil zijn, hoe onze wereld er ook uitziet. Dat er, wat er ook gebeurt, bij God altijd een
lichtpuntje is, dat er hoop is.
Wanneer we onze huizen versieren met lampjes, wanneer we lichtjes in de boom
ontsteken, wanneer we de kaarsen ontsteken, laten we ons dan vasthouden aan dat
Licht.
Dat het Licht van God zal doorbreken in onze levens, dat het Licht sterker is dan het
duister.
En ja, ook bij ons zal de kerstboom waarschijnlijk wat groter uitvallen dan eerder
verwacht, met heel veel lichtjes.
Ds. Wilma van Rijn
WIJ HERINNEREN DE NAMEN
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar was dat op 22 november, hebben
we hen herdacht, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
In de dienst hebben we in liefde en met respect de namen van de overledenen
genoemd en voor ieder van hen, en voor alle mensen die niet genoemd zijn maar die
we ook gedenken, een kaarsje aan de paaskaars ontstoken. Ook in dit Kerkblad
noemen we hun namen.
2 december 2019 Johanna Jacoba Verwaal-Tap
27 december 2019 Catharina Jacoba Hubert-Wiersma
1 januari 2020
George Frans Oldenburg

88 jaar
88 jaar
85 jaar

20 februari 2020
Geertruida Johanna de Ruiter-de Fouw
30 maart 2020
Geertje Prins-Huisman
16 april 2020
Anna Verbeek-van Beem
16 april 2020
Marinus Eijken
13 juni 2020
Cathalina van Houwelingen
16 juli 2020
Trijntje Hillegonda Daman-Bernhard
31 augustus 2020 Margaretha van den Doel-Franken
3 september 2020 Jan Johannes van Wieringen
16 september 2020 Matje van Overschot-Braam
19 oktober 2020
Gerrit Otten

91 jaar
82 jaar
92 jaar
82 jaar
94 jaar
85 jaar
87 jaar
87 jaar
97 jaar
92 jaar

MUTATIES LEDENBESTAND
Geboren:

Op 27 oktober 2020 Cosette, dochter van Joris en Kicki Stoffels en
zusje van Josephine.

Overleden:

Op 19 oktober 2020 in de leeftijd van 92 jaar dhr. G. Otten.
Leo Bakker, ledenadministratie

UIT DE KERKENRAAD
Begroting 2021
Op het moment dat u dit leest zijn de begrotingen voor 2021 opgesteld en voorlopig
vastgesteld door de kerkenraad. Een verkort overzicht van de begrotingen van de
diaconie en van de kerkrentmeesters treft u als bijlage aan bij dit Kerkblad, dat aan
alle leden c.q. pastorale eenheden wordt verstrekt. Ook een korte toelichting van de
kerkrentmeesters treft u daarbij aan. In deze toelichting wordt ook ingegaan op de
raakvlakken met de meerjarenprognose en de verwachtingen over 2020 m.b.t. grootonderhoud.
De kerkenraad stelt ook u, als gemeentelid, in de gelegenheid te reageren op deze
begrotingen. U kunt uw vragen of reactie schriftelijk of mondeling richten aan de
penningmeester van de diaconie of de voorzitter van de kerkrentmeesters, in de
periode van 1 t/m 8 december. Uw opmerkingen worden betrokken bij de definitieve
vaststelling op 11 december door de kerkenraad. De behandeling in de kerkenraad
zal digitaal plaatsvinden. De begroting moet vóór 15 december worden ingediend bij
het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken NoordHolland), dat gebeurt eveneens digitaal via het softwareprogramma FRIS. Rond die
tijd wordt het verkort overzicht ook toegevoegd aan onze website.
Wij hopen in 2021 op minder beperkingen en meer beleving van onze kerkelijke
gemeenschap.
Diaconie:
Gea Kranenburg-de Vos, penningmeester
Kerkrentmeesters: Peter Mendrik, voorzitter
Namens de kerkenraad,

Peter Mendrik

UIT DE CLASSIS

Alkmaar, 4 november 2020
Aan alle kerkenraden in Noord-Holland,
Het jaar 2020 is een bewogen jaar geworden. In het voorjaar werden we opgeschrikt
door COVID-19, en dat heeft ook voor de kerk grote gevolgen gehad. Diensten
konden geen doorgang meer vinden en vrijwel het gehele kerkelijk leven kwam tot
stilstand. Later werden voorzichtig weer kerkdiensten mogelijk en herstelde het leven
enigszins. Maar inmiddels zijn we getroffen door een tweede golf. Die heeft nieuwe
beperkingen tot gevolg gehad, ook voor de kerk.
Toch heeft de kerk de rug gerecht en zich dit jaar van haar meest krachtige kant
laten zien. Als eerste: talloze gemeenten verzorgen inmiddels online vieringen en die
vinden veel weerklank. Verder: gemeenteleden zoeken, vinden en bemoedigen
elkaar op nieuwe manieren. En tenslotte: waar enigszins mogelijk wordt ook over de
grens van de kerk heen gekeken om aan eenzaamheid en nood het hoofd te bieden.
Coronatijd is ook een tijd om trots te zijn op de kerk.
Natuurlijk is er ook zorg. Minister-president Mark Rutte zei zaterdag 31 oktober jl. in
zijn Protestantse Lezing (ter gelegenheid van Hervormingsdag): “Corona is meer dan
een virus alleen. Het is ook rouw, verlies en ontwrichting”. Ook in de kerk ervaren we
dat. We missen de kerkgang, het zingen en elkaar. We missen de vertrouwde
rituelen van de zondagmorgen, de koffie en de verbondenheid. Regelmatig steekt
ook vrees de kop op dat deze tijd voor de kerk blijvende gevolgen kan hebben. Dat
maakt ons onzeker.
Midden in die onzekerheid werd ik afgelopen zondag opeens geraakt door het
slotlied. ‘De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet’. Veel vogels
zijn er op dit moment niet in ons land, de meeste bevinden zich in aanzienlijk
zuidelijker streken. Maar waar ze ook zijn, ze laten horen dat God zijn schepping niet
vergeet.
In die lijn stelde de minister-president zichzelf afgelopen zaterdagavond ook de vraag
waar het geloof in essentie om draait. Zijn heel persoonlijke antwoord was: “Wie in
God gelooft mag hoop hebben. En daar gaat een enorme troost van uit”.
Geloven is hoop hebben. Ondanks het gemis van veel dat vertrouwd is, ondanks
zorg over schade voor samenleving en kerk houden wij ons aan de hoop vast. De
hoop dat God ons en die ons lief zijn zal behoeden. De hoop dat dit virus zal
overgaan. De hoop ook dat het leven en de kerk zullen herstellen. Van die hoop gaat
een enorme troost uit.
Van harte wil ik u als kerkenraden en gemeenten daarmee bemoedigen. Juist nu.
Houd vol en houd moed. Troost elkaar, en bied elkaar uitzicht. En vooral: blijf
geloven. Want wie in God gelooft mag hoop hebben. Laten we elkaar daarom
vasthouden in het vertrouwen dat de goede God zijn schepping niet vergeet.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
(lied 978: 3)
ds. Peter Verhoeff, classispredikant voor Noord-Holland
DIACONIE
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand december
4 december
9 december
10 december
12 december
16 december
18 december
23 december
23 december
28 december

Mevr. I.A.H. Doggenaar-Vlug
Dhr. B. Joustra, 81 jaar
Mevr. H. Bot-Overmaat, 83 jaar
Dhr. K. van Beem jr., 78 jaar
Mevr. W. Visbeen
Mevr. G.A. Hoogland-van der Leek, 84 jaar
Mevr. A. van der Meer-Vuijst
Dhr. B.L. Berger
Mevr. A. van Wieringen-van Groningen

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
KERKRENTMEESTERS
Bedankje voor jarenlang groenonderhoud
Het gras groen én geknipt, de haag en heesters gesnoeid……...
Het zijn maar enkele aspecten van het groenonderhoud, dat in brede zin feitelijk
omvat: het bijhouden van alles wat groeit en het verwijderen waar dat niet gewenst
is. Dit alles is jarenlang onderhouden door Rinus Vlasveld samen met Cor
Kranstauber. Een paar jaar geleden is Cor gestopt om gezondheidsredenen, Rinus
ging nog even door… Nu heeft Rinus recentelijk te kennen gegeven hiermee te
willen stoppen en daar hebben wij begrip voor op zijn leeftijd. Wij zijn hem dankbaar
dat hij dit zolang heeft willen doen. Hoelang dat was? Rinus was al actief bij onze
kerk aan de Haarlemmerstraatweg en is na de renovatie (2010/2011) de tuin van
onze kerk gaan onderhouden. Rinus heeft ook zorg voor de toekomst en vroeg ons
‘wie dit overneemt?’. Het is fijn dat Bas Monster, Leo Bakker en Jos Goedhart bereid
zijn gevonden dit werk over te nemen. In groepsvorm leek ons dat ook gezelliger.
Rinus én Cor bedankt, namens alle gemeenteleden!
Namens het college van kerkrentmeesters,
Peter Mendrik

RAAD VAN KERKEN
Figuren van de Kerststal
In de Adventstijd zal er elke week een korte film op de
website (Meerliede.nl en protestantsekerkhalfweg.nl)
verschijnen over één van de figuren van de kerststal:
Maria, Jozef, de herders en de drie koningen. Elke figuur
zal op eigen wijze besproken worden door één van de
voorgangers van de kerken in de vier dorpen:
ds. Wilma van Rijn, stagiair Marcel van Lochem en de
pastores Bernard Zweers en Fons Litjens. De opname en de montage worden
gedaan door Bram Koenders.
De serie wordt op maandag 23 november geopend met een informatieve film over
het ontstaan en de geschiedenis van de kerststal. Deze zal worden opgenomen in
een koestal en dat heeft alles te maken met de ‘uitvinding’ van de kerststal door
Franciscus van Assisi aan het begin van de 13e eeuw.

Het oorspronkelijke idee was om in de Adventstijd een serie bijeenkomsten te
organiseren rond de figuren uit de kerststal als voorbereiding op de betekenis van
Kerstmis. Corona maakt het echter onmogelijk om met groepen mensen samen te
komen. Wat we gaan missen is het onderlinge gesprek en de persoonlijke
uitwisseling. Kijkers worden uitgenodigd om naar aanleiding van een film hun
gedachten of ervaringen met de betreffende voorganger te delen.
Maandag 23 november:
Maandag 30 november:
Maandag 7 december:
Maandag 14 december:
Maandag 21 december:

De kerststal, door alle voorgangers
De herders, door Wilma van Rijn
Jozef, door Marcel van Lochem
Maria, door Bernard Zweers
De drie koningen, door Fons Litjens
Fons Litjens

DIVERSEN
Bedankt!
Wij mochten vanmorgen (8 november) een prachtige bos bloemen in ontvangst
nemen, namens de Protestantse gemeente.
Heel hartelijk bedankt ervoor.
Wij voelen ons erg betrokken, maar kunnen helaas niet naar de kerkdienst komen.
Vriendelijke groeten en nogmaals bedankt,

Constantijn en Mieke Sikkel

Heel hartelijk bedankt voor het prachtige boeket dat ik mocht ontvangen ter
gelegenheid van mijn 80e verjaardag.
L.M. de Vos-Regt

Bedankje voor de bloemen
Mede namens mijn vrouw wil ik u hartelijk bedanken voor het mooie boeket bloemen
dat ik mocht ontvangen voor mijn 85ste verjaardag. Frits en Greta waren de
bezorgers en zijn gezellig op de koffie geweest.
Vriendelijke groet,

Gerrit van Smeerdijk

Bijbelgenootschappen wereldwijd solidair in de
coronacrisis
De drastische maatregelen die de meeste landen namen om het coronavirus in
te dammen, beperken vaak de mogelijkheden voor het vertalen en verspreiden
van de Bijbel.
'In deze crisis is één ding duidelijk: de bijbelgenootschappen zijn solidair met elkaar.’
Dat zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Bijbelgenootschap, nu heel wat
bijbelvertaal- en distributieprojecten wereldwijd op een of andere manier geraakt zijn.
Buitenwerf is bestuurslid van de United Bible Societies (UBS), de koepelorganisatie
waarbij het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap (NBG en VBG) zijn
aangesloten.
‘Er is een Solidariteitsfonds ingesteld, een noodfonds om het bijbelwerk in landen te
steunen die het zwaarst geraakt zijn door de crisis. Wij dragen bij aan dat fonds en
hebben onze leden en donateurs in juli gevraagd om ons daarbij te helpen – wat ze
royaal gedaan hebben. De combinatie van local ownership – 151
bijbelgenootschappen die bemenst worden door lokale bevolking met lokale kennis,
een wereldwijd netwerk en twee eeuwen ervaring is uniek. Dat mag niet verloren
gaan. Juist dat geeft mogelijkheden om de Bijbel effectief bij mensen te brengen.’

Dalende inkomsten
Uit een recent UBS-bericht blijkt dat bijna dertig bijbelgenootschappen ernstig
getroffen zijn door de crisis. De grootste twee problemen zijn dalende bijbelverkopen
en lagere inkomsten. De oorzaken daarvan zijn de (soms langdurige) lockdowns in
vele landen en de economische stagnatie, waardoor miljoenen mensen hun baan en
dus hun inkomen kwijtraakten. Sommige bijbelgenootschappen moesten werknemers
ontslaan en hun boekwinkel sluiten. In veel landen liepen bijbelvertaal- en
distributieprojecten vertraging op door het verplichte thuisblijven.
Zuid-Amerika lijkt het hardst getroffen. ‘Dat geldt bijvoorbeeld voor
bijbelgenootschappen in Brazilië, Argentinië en Mexico. Maar ook sommige
bijbelgenootschappen in Oost-Europa, Afrika, en het Caribisch gebied hebben het
zwaar’, aldus Buitenwerf. ‘Het NBG is financieel solide. Het merendeel van ons werk
in Nederland en Vlaanderen gaat door. Maar de economische gevolgen van de crisis
zullen lang voelbaar zijn. Goede doelen hebben bij een crisis vaak last van een naijleffect.’
Kansen
‘Anderzijds leeft in onze achterban de wens om medemensen juist in moeilijke
omstandigheden de Bijbel als bron van troost, bemoediging en hoop aan te reiken’,
zegt Buitenwerf. ‘We zien dit jaar zelfs een toename in giften voor dergelijke
projecten. Ook luisteren we naar wat de Bijbel ons in deze tijd te zeggen heeft. We
helpen mensen met bijbelse inspiratie om aan de slag te gaan – bijvoorbeeld via
blogs en in onze campagne Wat deel jij? over barmhartigheid.’ In het Kerkblad van
november werd al verwezen naar deze campagne Wat deel jij?.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
KERSTSTALLEN
Foto’s gemaakt op de tentoonstelling in de Koepelkathedraal in Haarlem met
als titel “Kerst in de crypte van de kathedraal” van 14 december 2019 t/m 5
januari 2020.

Italië

Zwitserland

Chili

Mensen die gaan in het duister
1. De mensen die gaan in het duister,
die wonen in 't land van de dood,
zij zullen een licht zien stralen;
het hemelse morgenrood.
2. Zij zullen weer zingen van vreugde,
de angst en de nood zijn voorbij,
geen vijand marcheert door de straten,
de kinderen spelen weer vrij.
3. De stok die hen sloeg is gebroken,
geen mens wordt vertrapt of verdrukt.
Zij krijgen weer tijd van leven,
er is een begin van geluk!
4. Want er is een prins geboren,
met prachtige namen gekroond.
En hij is de vorst van de vrede,
de God die bij mensen woont.
5. Hij brengt het leven op aarde
terecht in zijn koninkrijk.
De mensen die gaan in het duister,
die worden de koning te rijk.
Lied 454 van Hanna Lam uit het Liedboek

De redactie(Ria, Gea, Annelies en
Gerard)wenst u gezegende
Kerstdagen!

