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kerkdiensten 
Zondag 2 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. W.A. van Rijn 
 
Dinsdag 4 mei 
Online    19.00 uur  pastor F. Litjens en ds. W.A. van Rijn 
       Oecumenische dienst voorafgaand
       aan Dodenherdenking 
 
Zondag 9 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  Proponent mevr. T. de Vries-Meijer
       uit Haarlem 
 
Donderdag 13 mei     Hemelvaartsdag 
       Geen dienst     
 
Zondag 16 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. J. Scheele Goedhart uit 
       Vijfhuizen 
 
Zondag 23 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. W.A. van Rijn 
       Pinksteren 
       Afscheid ambtsdragers 
 
Zondag 30 mei 
Prot. Kerk en  online 10.00 uur   mevr. E. Bruggeman uit Amsterdam 
 
Zondag 6 juni 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. M. Reinders uit Amsterdam 
 
Oppasdienst 
I.v.m. de coronamaatregelen is er voorlopig geen oppasdienst.  
 
TER OVERDENKING 
 
Met lege handen 
Vorig jaar nam ik in de Pinksterdienst afscheid van de Protestantse Gemeente in Den 
Helder om niet veel later hier in Halfweg-Zwanenburg een nieuw begin te maken. 
En nu we richting het Pinksterfeest gaan, kan ik het niet helpen om nu al wat terug te 
kijken naar de tijd die ik hier al heb gehad.  
Voor u en voor mij was het een heel ander jaar dan wat we hadden gehoopt en 
verwacht. Wat hadden we de kennismaking met elkaar anders ingebeeld! 
 
Dit jaar van predikantschap was er een van ontdekken, uitproberen, van vallen en 
opstaan. Het viel mij nu pas op hoe veel ik vertrouw op een liturgie van eeuwen, hoe 
belangrijk vergaderingen zijn om koers te houden, hoe belangrijk ontmoeting is om 
elkaar te leren kennen. Het voelde soms alsof ik met lege handen stond. 
 



 

Gelukkig merk ik ook hoe goed deze gemeente voor elkaar zorgt, hoe de online 
vieringen gewaardeerd worden en we vergaderen steeds meer met beeldbellen. En 
als ik hoor hoeveel mensen het koffiedrinken missen, ben ik ook hoopvol dat ik velen 
van u zal ontmoeten zodra dat weer kan. 
 
Met Pinksteren vieren we de start van een beweging die we nu de kerk noemen. De 
leerlingen raken vervuld met de Heilige Geest en geïnspireerd vertellen ze de 
mensen het goede nieuws (Handelingen 2) en veel mensen haken aan. 
En ik dacht: Hoe zullen de leerlingen zich hebben gevoeld nadat de roes van de 
inspiratie is gedoofd? Wanneer ze beseffen voor welke taak ze staan? 
Dat ze opeens beseffen dat ze leiding zullen geven aan een hele groep mensen, 
zonder te kunnen terugvallen op veel voorbeelden of (ongeschreven) tradities. 
 

 
 
Zullen zij ook dat gevoel hebben gehad met lege handen te staan? Ik denk dat het 
haast niet anders kan. Het waren immers heel gewone mensen, net als wij. Met 
onzekerheden, angst en tekortkomingen. Toch hebben zij, die heel gewone mensen, 
daar een begin gemaakt van de kerk die nu miljarden gelovigen telt. 
 
Ook onze gemeente zit vol met heel gewone mensen. Nu achter het 
computerscherm en straks weer in de banken, alle mensen die af en toe een handje 
helpen, maar ook degenen die leidinggeven (de kerkenraad en de predikant). Alle 
mensen hebben wel eens het gevoel met lege handen te staan. Maar juist als je 
handen leeg zijn kunnen ze gevuld worden. Gevuld met liefde en goede zorgen, met 
nieuwe ideeën en met hoop, met vertrouwen dat we het niet alleen doen. Dat de 
Geest ons zal inspireren. 

Ds. Wilma van Rijn 
 



 

PASTORAAT 
 
Pastoraat is een van de belangrijke aspecten van ons gemeente-zijn. 
Onder pastoraat verstaan wij: het in Gods naam omzien naar elkaar. In alle 
seizoenen van het leven, bij vreugde en verdriet. 
 
Omzien naar elkaar 
Omzien naar elkaar doen we samen. We brengen dat tot uiting in de bloemen die wij 
brengen naar de mensen met wie mij meeleven, door kaartjes te sturen, elkaar op te 
bellen en (wanneer dat weer kan) elkaar te bezoeken. Gelukkig gebeurt dit veel in 
onze gemeente, zelfs nu we elkaar niet kunnen ontmoeten op zondagochtend. 
Daarnaast dragen de predikant, ouderlingen en contactpersonen zorg voor het 
bezoekwerk. 
 
Gesprekken 
Zoals u weet zijn er steeds minder 
ambtsdragers die deze taken op zich 
nemen. Ook heeft uw predikant een 
aanstelling van 70%. Dit betekent dat 
het steeds moeilijker wordt om alle 
mensen die we aandacht willen geven, 
daadwerkelijk te bezoeken. 
 
En ik dan? 
Het kan zomaar zijn dat u het wel fijn 
vindt om iemand te spreken. Om 
vreugde en verdriet te delen, dat u 
behoefte heeft aan een luisterend oor. 
Er kan iets in het leven gebeuren 
waardoor je wilt spreken over wat je 
meemaakt en welke plaats God en/of 
geloven daarin hebben. 
 
Voel u vrij om dan contact op te nemen 
met uw contactpersoon, ouderling of de 
predikante. Zij staan u graag te woord, of maken een afspraak om u te kunnen 
spreken. Ze vinden het fijn om iets van u te horen! 
 
Maar een ander? 
Als u graag iemand wilt spreken is dat mogelijk. Geen vraag is te groot, geen 
probleem te klein, geen moment te onbelangrijk. Wij willen er voor iedereen zijn. 
Weet u van iemand anders die aandacht op prijs stelt, dan mag u dat ook altijd 
doorgeven. 
 
Zo houden we oog voor elkaar, zien we in Gods naam naar elkaar om. 
 
Namens het consistorie, 

Ds. Wilma van Rijn 
 

 



 

 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Uit de online kerkenraadsvergadering van 14 april 2021, 20.00 uur 
 
Sinds lange tijd, meer dan een jaar, heeft de kerkenraad weer vergaderd. Wat 
een geluk dat er zoveel mogelijkheden zijn elkaar te spreken en te ontmoeten. 
Ook al is het online. Zo ook tijdens deze vergadering. Op één kerkenraadslid 
na, konden alle leden deelnemen. Iedereen afgebeeld op één scherm. Veraf van 
elkaar, veilig, maar toch dichtbij. 
 
Opening, mededelingen en vaststelling 
Ook tijdens deze vergadering zijn de bekende agendapunten gevolgd en startte 
voorzitter Leo Kranenburg de vergadering met lezing uit de Bijbel in Gewone Taal: 
Lucas 24, vanaf vers 36: “Ook de andere leerlingen zien Jezus”. Vervolgens ging hij 
voor in gebed: “Sinds een jaar spreken we elkaar weer als kerkenraad. Dank U dat 
het kan. We hopen dat corona onder controle komt. Dan kunnen we ook weer 
diensten houden. U helpt ons keuzes te maken bij moeilijke vragen.” 
Hij heette allen welkom en sprak zijn blijdschap uit over deze wijze van vergaderen. 
“Fijn dat het weer kan na een jaar, ook al is het online.” 
 
Verslagen van de vergaderingen uit het afgelopen jaar sinds november 2019 
In het afgelopen jaar heeft het moderamen als kerkenraad gefunctioneerd. Omdat er 
niet vergaderd kon worden in een grote groep, nam het moderamen de taken waar. 
Sinds de mogelijkheid van online vergaderen, en het overwinnen van de 
drempelvrees, gebeurt dat via MEETS of ZOOM. 
Zo moesten zelfs verslagen van november 2019 worden goedgekeurd. In 2020 was 
niet meer fysiek vergaderd. 
Gelukkig stemden de leden in met de inhoud van alle verslagen. Deze zijn wel steeds 
doorgestuurd. Indien nodig kon tijdig worden ingegrepen. 
Actielijst: Er staan altijd acties in de planning die moeten worden uitgevoerd door de 
verschillende colleges. Deze lijst werd doorgenomen, geactualiseerd en aangepast. 
 
Postlijst met ingekomen en uitgaande post  
De postlijst voor de kerkenraad is altijd klein. De meeste post is, begrijpelijk, voor de 
diaconie. Er wordt in deze tijd een groot beroep gedaan op haar aandacht en 
financiële mogelijkheden. Namens de gemeente heeft de scriba een kaart gestuurd 
naar ds. Ofman die door een ongelukkige val zijn heup heeft gebroken. 
 
Inbreng ds. Van Rijn 
De inbreng van ds. Van Rijn staat als vast punt op de agenda. Zij vertelde dat haar 
huwelijk wordt uitgesteld naar 2022. Er zijn te veel hobbels nu vanwege corona. Op 
23 juli 2022 zal het huwelijk wel worden voltrokken. 
 
Het kerkelijk huwelijk van Dick en Petra Meijer gaat wel door. Ds. Van Rijn zal 
contact opnemen met ds. Van de Meeberg om af te stemmen. 
Het is goed als gemeente te laten zien dat er met mensen wordt meegeleefd. Zo laat 
je zien dat zij onderdeel zijn van de gemeente. 
 



 

Jaarverslagen colleges 
Tijdens deze vergadering worden altijd de jaarverslagen van de verschillende 
colleges besproken. Ds. Van Rijn heeft aangegeven dat haar verslag in juni komt. Zij 
werkt dan een jaar in onze gemeente. Er komen altijd weer nieuwe acties uit de 
besprekingen. Zo zal het protocol voor huisbezoeken aan nieuw ingekomen leden op 
de agenda van de volgende consistorievergadering staan. Er wordt gekeken naar het 
dagboekje dat ieder jaar wordt uitgereikt. Is dat nog passend, of moet er een ander 
komen? 
Mevr. Adolf wijst ook op de reacties in de Kerkbrief, waarin heel veel bedankjes 
staan. Daarin leest zij veel betrokkenheid van de gemeenteleden. Zij zou zelf ook 
graag gebeld worden als er iets is. Dan kan zij nog meer betekenen. Ze kan niet 
aanvoelen waar mensen behoefte aan hebben. Ook mevr. Monster mist wel het 
wederzijds contact. Mevr. Gerritse vertelt dat er wel veel onderling contact is. 
Mevr. Gijzen vertelt dat zij, als zij onderweg is, wel eens bij mensen aanbelt. Dat 
stellen mensen zeer op prijs. 
Mevr. Monster nodigt ook mensen uit om op woensdagochtend langs te komen in de 
kerk om kennis te maken met ds. Van Rijn. 
Dhr. Mendrik vertelt dat hij erg teleurgesteld is over de glasschade in het 
kerkgebouw. Hij maakt zich erg bezorgd over het feit dat er telkens glas sneuvelt, 
over dat er telkens nieuwe ruitjes stuk zijn, zonder dat er meldingen komen van 
daders. Er moet iets gedaan worden aan de preventie.  
De voorzitter bedankt alle schrijvers voor de verslagen en voor het werk dat in het 
afgelopen jaar is verricht. 
 
Ambtsdragers  
Voorzitter Kranenburg, dhr. Mendrik en mevr. Monster mogen niet langer lid zijn van 
de kerkenraad, omdat hun termijn verstreken is. Zij zijn nu 12 jaar lid en dat is echt 
het maximum. Aftreden is nu verplicht. De landelijke PKN heeft dit onze gemeente 
opgelegd. 
Dat brengt de kerkenraad in grote problemen, nu er drie voorzitters van colleges 
moeten aftreden. Een oplossing is nodig voor de korte termijn, anders kunnen er 
geen officiële besluiten meer worden genomen. 
Ds. Van Rijn zal tijdelijk voorzitter worden van de kerkenraad. Dhr. Kranenburg zal 
als adviseur op de achtergrond aanwezig zijn. Mevr. Gerritse zal tijdelijk voorzitter 
worden van de kerkrentmeesters. Ook dhr. Mendrik zal als adviseur aanblijven. Dhr. 
Wim Groothuis wordt tijdelijk secretaris van de kerkrentmeesters. Het consistorie 
heeft nu slechts één ouderling. 
Op 23 mei, Pinksterzondag, zullen dhr. Kranenburg, dhr. Mendrik en mevr. Monster 
afscheid nemen tijdens de dienst. 
De kerkenraad zal een noodoproep laten uitgaan naar de gemeente om de ontstane 
situatie snel te veranderen. In deze editie van het Kerkblad wordt de brief, die is 
opgesteld om nieuwe mensen te werven, integraal afgedrukt. 
 

Besluiten wijziging begroting 2021 
Dhr. Mendrik heeft een brief geschreven aan de kerkenraad vanwege de 
bovengenoemde aanpassing. Er zal schilderwerk aan het kerkgebouw en de 
voormalige kosterswoning moeten worden uitgevoerd. Hij geeft nog enige toelichting 
op deze brief en vraagt om akkoord voor de wijziging van de begroting. De 
kerkenraad stemt in met het voorstel. 
 



 

Punten uit de colleges en commissies en rondvraag 
De diaconie en het gemeentediaconaat hebben een paasattentie rondgebracht aan 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Dat werd erg gewaardeerd. 
Mevr. Adolf geeft aan dat zij in september stopt met de bloemendienst. Zij gaat op 
zoek naar een opvolger. Ook de diaconie gaat op zoek naar iemand. U mag zich 
aanmelden. 

Naar aanleiding van de Paasdiensten vertelt mevr. Adolf dat zij de Paasdiensten als 
erg mooi heeft ervaren. Andere kerkenraadsleden sluiten zich daarbij aan. Dat is een 
compliment voor ds. Van Rijn. Zij dankt de mensen die hebben geholpen bij het 
vormgeven. Het trompetspel van Kors was erg mooi tijdens de Paasdienst. 
Mevr. Adolf meldt nog dat er twee mensen zijn gevonden voor het verjaardagsfonds. 
Dat vindt zij positief. 
 

Sluiting  
De voorzitter bedankt allen voor hun bijdrage aan de vergadering en wenst eenieder 
een fijne avond verder. Mevr. Kranenburg besluit de vergadering met gebed 
(Opwekking 788, DagelijkseBroodkruimels.nl). 
 

 

NOODKREET 

Onderstaand leest u de brief van de kerkenraad met een dringende oproep voor 
nieuwe leden. 

Heleen Broerse-Boterman (scriba)  

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg 

Noodkreet 
We vallen met de deur in huis: onze kerk heeft een groot 
probleem. En dat probleem is dat drie kerkenraadsleden 
binnenkort moeten aftreden. Niet omdat zij geen goed werk 
doen, maar omdat de kerkorde van de PKN voorschrijft dat 
zij na een ambtsperiode van 12 jaar hun taak moeten 
neerleggen. Verlenging is niet meer mogelijk.  
Aanvankelijk zijn zij doorgegaan nadat hun derde 
ambtsperiode van 4 jaar was geëindigd. Maar recentelijk 
bleek dat deze mensen kerkordelijk na 12 jaar en 6 
maanden ‘handelingsonbevoegd’ zijn geworden. 
 
Het gaat om Leo Kranenburg, voorzitter van de kerkenraad, Peter Mendrik, voorzitter 
van het college van kerkrentmeesters, en pastoraal ouderling Grietje Monster. Met 
hun onontkoombare vertrek krijgt onze gemeente dus te maken met een bestuurlijk 
probleem. Waarom? Omdat de functies van beide voorzitters en de ouderling 
onmisbaar zijn voor de continuïteit van ons kerkenwerk. Want wie bestuurt er straks, 
wie helpt besluiten te nemen, wie leidt de vergaderingen? Het is daarom zaak dat we 
op korte termijn drie gemeenteleden vinden die de taken overnemen.  
Nu denkt u meteen: dat werk is niets voor mij, daar ben ik toch niet geschikt voor? 
Dat dachten Grietje, Peter en Leo 12 jaar geleden misschien ook... En kijk eens wat 
zij in alle bescheidenheid voor onze gemeente hebben betekend?  



 

Daarom doen we een dringend beroep op u: ga bij uzelf te rade en vraag u af wat ú 
voor onze gemeente kunt betekenen. Als voorzitter of als ouderling? U bent tot meer 
in staat dan u denkt, zeker samen met de andere ervaren ouderlingen, diakenen, 
kerkrentmeesters en dominee. Want de kerk besturen doen we sámen.  
 
Behalve het publiceren van deze noodkreet in het Kerkblad en een oproep vanaf de 
kansel, gaat de kerkenraad de komende weken kandidaten persoonlijk benaderen. 
We hebben immers geen tijd te verliezen. Dus bereidt u voor op de allesbehalve 
vrijblijvende vraag: wat kunt u voor onze gemeente doen? Hoe kunt u meehelpen om 
het voortbestaan van onze kerk in Halfweg-Zwanenburg veilig te stellen?  
We hopen van harte dat deze dringende oproep bij u een gevoelige snaar raakt. U 
kunt ervoor zorgen dat we als kerkelijke gemeente een toekomst hebben. Grietje, 
Peter en Leo hebben het goede voorbeeld gegeven.  
 
Met vriendelijke groet, uw kerkenraad, college van kerkrentmeesters en predikant  
 
 
Afscheid van ambtsdragers! 
Zoals u heeft kunnen lezen (zie noodkreet) is er een onontkoombaar vertrek op 
handen van drie ambtsdragers die al langer dan 12 ½ jaar als lid van de kerkenraad 
in het bestuur zitten van onze Protestantse gemeente. De reden voor dit vertrek op 
korte termijn is kerkordelijk bepaald. Recentelijk bleek, na overleg met de 
Ondersteuning Gemeenten van de PKN, dat men na een periode van 12 ½ jaar als 
ambtsdrager actief te zijn geweest  “handelingsonbevoegd” wordt. Daardoor kan aan 
de rechtsgeldigheid van door deze personen ondertekende stukken worden 
getwijfeld. We kregen daarnaast als antwoord op onze vragen dat “Als een naar 
verhouding groot deel van de kerkenraad feitelijk over de ambtstermijn heen is, is het 
de vraag of die besluiten sowieso rechtsgeldig zijn”. 
 
Direct gevolg hiervan is dat deze drie ambtsdragers afscheid gaan nemen van hun 
ambt. Dit afscheid zal gebeuren in de dienst op 23 mei, de Eerste Pinksterdag. 
Het betreft Grietje Monster, ouderling en voorzitter van het consistorie, Peter 
Mendrik, ouderling-kerkrentmeester en voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters en Leo Kranenburg, ouderling-voorzitter van de kerkenraad. 
Voor de korte termijn is een oplossing gevonden voor het vervullen van de 
voorzitterschappen. Die kunt u lezen in het verslag van de kerkenraadsvergadering in 
dit Kerkblad.  
 
Voorlopig zullen de aftredende ambtsdragers ondersteuning blijven verlenen aan de 
diverse colleges waarin zij zitting hadden, maar dat er met spoed opvolgers 
gevonden moeten worden is in de noodkreet wel duidelijk geworden. 
Wij hopen dat er gemeenteleden zullen opstaan om hun verantwoordelijkheid voor 
onze Protestantse gemeente te nemen.  
 
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,    Leo Kranenburg 
 
 
 
 

 



 

 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand mei 
 
  1 mei  Mevr. T. Swager-Kamminga 

  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   

18 mei  Mevr. E. Tavenier-Breedveld 

23 mei  Mevr. J.M. van Tol-van der Ree  

23 mei  Dhr. D. de Graaf 

27 mei  Dhr. J. den Haan 

 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand mei  
 

23 mei  Kim Zweerink 

28 mei  Nina Elise Anna van Boxel    

31 mei  Sara Groeneveld  
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden : Op 15 maart 2021 in de leeftijd van 68 jaar dhr. C.A. van Oeveren. 

Op 24 maart 2021 in de leeftijd van 76 jaar mevr. P.A. van der Schaaf- 
Priem.  

          Op 27 maart 2021 in de leeftijd van 95 jaar mevr. F.H. Bijma-Haver. 
         
Verhuisd :  Mevr. H. Bot-Overmaat van Zwanenburg naar Heemstede.  
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Over vrijwilligers, de Kerkbrief en ons Kerkblad 
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 jaren.  
De Kerkbrief wordt onder verantwoordelijkheid van de diaconie wekelijks op 
inmiddels 28 adressen bezorgd door 12 vrijwilligers m/v. Zij doen dit elk jaar een 
maand lang volgens een vast rooster. Vier van hen verzorgen ook een Kerkbladwijk.  
Het Kerkblad wordt onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters maandelijks 
op 260 adressen bezorgd door 23 vrijwilligers m/v. In de afgelopen periode (april 



 

2020-april 2021) zijn zij weer 11 keer bij u aan de deur geweest voor het Kerkblad, 
soms met iets extra’s zoals vorige maand met de mooi gevouwen pakjes met zaad.  
Wij moeten als kerkelijke gemeente erg dankbaar zijn voor hun inzet, zeker in 
deze bijzondere tijd waarin veel gelegenheden om elkaar te ontmoeten 
weggevallen zijn. 
U moet zich wel realiseren dat er kosten verbonden zijn aan de productie van de brief 
en het blad en daarvoor ontvangt u jaarlijks eind april een verzoek voor een bijdrage 
en dat is ook nu weer het geval. 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 bedroeg voor 2019 en 2020 
€ 20,--.  
In 2020 hebben wij 165 betalingen van gemiddeld € 24,-- ontvangen en dit bleek, 
inclusief de inkomsten uit de advertenties, kostendekkend te zijn.  
In het vertrouwen dat dit jaar een groter deel van de huidige 260 lezers een bedrag 
zullen 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 of u positief kunt reageren op de uitnodiging om bij te dragen zodat we 
financieel verantwoord door kunnen gaan met brief en blad. 
 

Met vriendelijke groet,        Jan M. de Waal  

 

RAAD VAN KERKEN 
 

4 mei 2021 - 19.00 uur Oecumenische dienst Dodenherdenking 
Voor het tweede jaar op rij zorgt corona ervoor dat er geen grootschalige 
4 mei herdenking kan plaatsvinden bij de monumenten van de Tweede  
Wereldoorlog in Halfweg en Zwanenburg.  
In 2020 was er ook geen mogelijkheid om een dienst te houden in de  
Protestantse kerk.  
Dit jaar is het wel mogelijk om dit te doen omdat de kerkdiensten nu online 
te volgen zijn. De Raad van Kerken en de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg  
vonden het een goed idee om dit jaar toch een oecumenische dienst te 
houden om gezamenlijk online stil te staan bij de slachtoffers die in de Tweede 
Wereldoorlog en later tijdens vredesoperaties zijn gevallen. Dat doen we natuurlijk 
alleen met een beperkt aantal noodzakelijk aanwezigen in de Protestantse kerk 
(zoals gebruikelijk sinds medio december), maar we willen deze wel delen met de 
plaatselijke gemeenschap.  
Via de lokale kranten en de sociale media zullen wij hier aandacht aan gaan 
besteden en de link om deze dienst te kunnen volgen verspreiden. 
Wij hopen dan ook op een grote belangstelling vanuit Zwanenburg en Halfweg om 
samen deze viering te kunnen houden en ons daarmee voor te bereiden op de 2 
minuten stilte om 20.00 uur. 
 
Namens de Raad van Kerken en de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg  
en met vriendelijke groet, Leo Kranenburg 

 



 

BAZAAR 
 
Nieuws van de bazaarcommissie. 
Donderdagmorgen 6 mei kunt u van 9.30 uur tot 10.30 uur spullen in de loods zetten. 
Als er mensen in de loods zijn wacht u tot er ruimte is om voldoende afstand te 
houden i.v.m. corona. Dit geldt ook voor mensen die gevaccineerd zijn. 
Wilt u geen tv's, radio's, printers, vuil en/of kapot spul neerzetten. 
Er zijn nog sokken te koop voor € 7,50 per paar. 
Namens de bazaarcommissie, 

Margreet Smit 
 
DIVERSEN 
 
Bedankt 
 
Hierbij wil ik bedanken voor de kaarten en mooie kleurplaat die ik mocht 
ontvangen voor mijn verjaardag. 
Voelt dat wij er toch bij horen al wonen wij in Rijnsburg. 
Heel fijn. 

Ria van Blaaderen 
 
Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen van de kerk en voor de lieve telefoontjes 
en kaarten. 

        Gré Wolse-de Rooij 
 
Voor alle belangstelling in de vorm van een telefoontje of mooie en lieve kaarten wil 
ik iedereen hartelijk bedanken. 
Ik ben inmiddels thuisgekomen, maar heb nog een flinke weg te gaan met 
revalidatie. Na 11 weken goed te zijn verzorgd in het Reinaldahuis is Oost, West,  
Thuis  best. 
Hartelijke groet,               Ger van Smeerdijk 
 
NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP 
 
 

 
 

Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen 
verder 
 
Vanaf april 2021 gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams 
Bijbelgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook een nieuwe naam 
bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dit is het 
gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we 
onze krachten officieel, en zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen 
Nederlanders en Vlamingen.’ 

 



 

Geschiedenis 
Vlaanderen en Nederland delen de Nederlandse taal en de Nederlandstalige 
bijbelvertalingen. De bijbelgenootschappen kennen daarom ook al een zeer lange 
periode van vaak intensieve samenwerking. In 2016 hebben de Vlaamse en 
Nederlandse besturen besloten om in elk geval voor een periode van vijf jaar als één 
bijbelgenootschap te werken, maar wel onder twee namen. Buitenwerf: ‘We hebben 
in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking organisch gegroeid is. We hebben veel 
naar elkaar geluisterd en elkaars eigenheid en kwaliteit leren waarderen. En we 
hebben gemerkt dat we elkaar wederzijds konden versterken, zodat we de missie in 
Vlaanderen en in Nederland beter konden uitvoeren. De conclusie om samen verder 
te gaan, onder de gezamenlijke naam Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voelt 
dus vanzelfsprekend.’ 
 
De Bijbel centraal 
Bij deze nieuwe samenwerking en de nieuwe naam horen ook  een nieuw logo en 
huisstijl. In het logo valt de B meteen op. Buitenwerf: ‘Al ons werk draait om de Bijbel: 
We willen dat alle mensen de Bijbel kunnen ontdekken, lezen en omarmen. Ook 
willen we dat ieder kind de kans krijgt om de Bijbel te ontdekken als relevante bron 
voor zijn of haar leven. Dat werk doen we in Vlaanderen, Nederland, én wereldwijd.’ 
 
Eén missie, twee kantoren 
Buitenwerf: ‘We blijven werken vanuit twee kantoren: een vestiging in Haarlem en in 
Antwerpen. Op beide kantoren werken we aan onze missie: we brengen al meer dan 
200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang 
krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de 
wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.’ 
Wilt u meer lezen over de gezamenlijke geschiedenis? We zochten het voor u uit. 
  
Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap  
 
 

 

https://www.bijbelgenootschap.nl/samenverder/

