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15 december Kerstmiddag ouderen
24 december Kerstnachtdienst
25 december Kerstmorgendienst
Begrotingen kerk en diaconie

kerkdiensten
Zondag 5 december
Prot. Kerk en online

10.00 uur

mevr. dr. C. Pumplun uit Amsterdam
Tweede Advent

Zondag 12 december
Prot. Kerk en online

10.00 uur

mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell
Derde Advent

Dinsdag 14 december
Eigen Haard

19.30 uur

mevr. R. van Neerbos en mevr. ds. W.A. van
Rijn-Fennell
Kerstviering

Zondag 19 december
Prot. Kerk en online

10.00 uur

mevr. ds. M. Gehrels uit Tienhoven
Vierde Advent

Vrijdag 24 december
Prot. Kerk en online

22.00 uur

Viering voorbereid door commissie eredienst
en gemeenteleden o.l.v. mevr. C. GerritseKortenoeven
Kerstnachtdienst m.m.v. VoiceMail

Zaterdag 25 december
Prot. Kerk en online

10.00 uur

mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell
Kerstmorgen

Zondag 26 december
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam

Zondag 2 januari
Prot. Kerk en online

10.00 uur

mevr. ds. M. Reinders uit Amsterdam
Nieuwjaarsdienst en receptie

Oppasdienst/kinderdienst
Zie Kerkbrief.
TER OVERDENKING
Hoopvolle verwachting
Advent is in de traditie altijd een tijd geweest van verwachting. In de donkere dagen
uitzien naar de komst van het Licht in de wereld.
Maar de kerstperiode lijkt steeds langer te worden, we willen zo lang mogelijk
genieten van de knusse sfeer, van de gezelligheid. De lampjes worden al ontstoken
in oktober, Sky Radio begint nog voordat de Sint het land verlaten heeft met het
draaien van kersthits. Adventskalenders blijken een ware commerciële hit te zijn. Op

Black Friday (26 november) doen we al onze
kerstinkopen en we beginnen ruim op tijd te
oefenen met een hip kerstmenu.
Maar dit jaar zijn we wat voorzichtiger met
onze kerstplannen omdat er nog zoveel
onduidelijk is. Wat is er in december allemaal
mogelijk? Kunnen concerten wel doorgaan,
zullen de kerstmarkten open kunnen, mogen
we elkaar opzoeken, is het hele gezin wel
welkom aan de eettafel? Zal de kerkdienst
weer alleen online kunnen? Op dit moment weten we dat allemaal nog niet. En dat
tempert onze hoopvolle verwachting op de kerstdagen toch ook.
Hoe bereiden we ons dan dit jaar goed voor op kerst, nu we zo slecht weten wat we
kunnen verwachten? Ik moest denken aan lied 439 uit het Nieuwe Liedboek:
Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.
Laten we deze adventstijd ons weer voorbereiden op de komst van dat kwetsbare
kind dat geboren wordt. De belofte van hoop en toekomst, in een wereld waar
wanhoop en angst aanwezig is. Van licht voor mensen die in het duister leven. Van
een baby die een voerbak heeft als wiegje, elk jaar opnieuw, om te tonen dat God
dichtbij ons wil zijn.
En die elk jaar weer van ons vraagt om hem toe te laten in onze harten. Ook als we
leven met onzekerheid.
Die ons telkens weer opnieuw uitdaagt om lichtdragers te zijn in de wereld om ons
heen. Dat wij vrede en hoop laten schijnen.
Laten we deze adventstijd weer de tijd nemen om ons voor te bereiden op dat goede
nieuws.
Ds. Wilma van Rijn
PASTORAAT
Iedereen heeft wel eens behoefte aan een luisterend oor. Helemaal nu de dagen
korter worden, en groepsactiviteiten nog steeds of alweer op een laag pitje gaan
i.v.m. de coronamaatregelen.
Heeft u behoefte aan een goed gesprek? Wilt u/wil jij eens uw/jouw verhaal kwijt, van
gedachten wisselen of uw/jouw hart luchten? De pastoraal vrijwilligers en de
predikant komen graag op bezoek!
Het enige wat u hoeft te doen is een telefoontje plegen of een mailtje sturen.
Ds. Wilma van Rijn

VOORUITBLIK DIENSTEN
Jeugddienst januari
We willen allemaal dat de kerk de plek is
waar iedereen zich thuis voelt. Een plek
waar iedereen zijn/haar geloof kan voeden.
Daar zetten we ons samen voor in.
Daarom hebben we 16 januari een dienst
voor en door de tieners.
Ben je tiener en wil je meehelpen aan deze
dienst? Laat het weten aan Cora Gerritse of
ds. Wilma van Rijn.
Diensten Kerst 2021
Het is dit jaar lastig in te schatten welke activiteiten kunnen doorgaan met kerst of in
welke vorm.
Voor de meest recente informatie verwijzen we u graag door naar de wekelijkse
Kerkbrief.
Ontvangt u deze nog niet? U kunt zich daarvoor aanmelden bij Leo Kranenburg:
l.kranenburgq@quicknet.nl
De kerkdiensten zullen digitaal beschikbaar gesteld worden via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/925.
Ds. Wilma van Rijn

TERUGBLIK DIENSTEN
Dankdag voor gewas – Actie Voedselbank Haarlemmermeer
Zondag 7 november werd er in de eredienst, waarin ds. Jan Scheele-Goedhart uit
Vijfhuizen voorging, aandacht besteed aan de Dankdag voor gewas en arbeid.
Deze mooie dienst kunt u terugzien via de link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events/recording/163627560000925
Naar aanleiding van de Dankdag voor gewas en arbeid heeft de commissie eredienst
u gevraagd om levensmiddelen en huishoudproducten in te zamelen voor de
Voedselbank Haarlemmermeer.
De opbrengst van de meegebrachte producten op woensdag 3 november, zondag 7
november en woensdag 10 november was in totaal 11 kratten (incl. de opbrengst van
1 Vegafavorieten-cadeaukaart) en € 53,00 aan contant geld. Een prachtig resultaat!

Op vrijdagmorgen worden altijd met de vrachtwagen de kratten met inhoud voor de
voedselpakketten gebracht voor de klanten van de afdeling Halfweg-Zwanenburg
van de voedselbank. Deze pakketten zijn voor eenpersoonshuishoudens tot soms
wel grote gezinnen!
Op vrijdag 13 november gaven wij de opgehaalde producten mee aan deze auto om
deze te brengen naar het distributiecentrum in Hoofddorp (zie de foto’s). Vandaar
worden de producten evenwichtig verdeeld naar alle klanten in de gemeente
Haarlemmermeer.
Mede namens de commissie eredienst en de Voedselbank Haarlemmermeer afdeling
Halfweg-Zwanenburg onze dank voor al de geleverde producten en geld!

Leo Kranenburg
DIACONIE
KERSTMIDDAG GEMEENTEDIACONAAT ???
Nu de Kerst weer nadert, denken wij als commissie ook aan een Kerstviering voor de
senioren van onze gemeente.
Gezien de strengere maatregelen in verband met het coronavirus willen wij, onder
voorbehoud, een bijeenkomst plannen op woensdag 15 december a.s. om
15.00 uur in onze kerk.
We beginnen met een Kerstliturgie, afgewisseld met bekende Kerstliederen en
pianobegeleiding. Ook zal er een vrij Kerstverhaal worden voorgelezen.
Aan het einde van deze kerstmiddag om ca. 16.30 uur, krijgt u een leuke
kerstattentie mee naar huis.
U kunt zich opgeven bij:

Gré Gijzen of bij
Betsy Geelhoed
Ook als u opgehaald en thuisgebracht wilt worden, kunt u zich opgeven.
We hopen dat deze korte kerstmiddag in de kerk door mag gaan en hopen velen te
mogen begroeten. Mocht dit onverhoopt NIET DOORGAAN, dan wordt dat
bekendgemaakt in de Kerkbrieven.
Een hartelijke groet namens het gemeentediaconaat,

Betsy Geelhoed

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand december
9 december
12 december
16 december
18 december
28 december

Dhr. B. Joustra
Dhr. K. van Beem jr.
Mevr. W. Visbeen
Mevr. G.A. Hoogland-van der Leek
Mevr. A. van Wieringen-van Groningen

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar
worden in de maand december
1 december
5 december
15 december

Noud van Boxel
Kors Oostwouder
Michelle Jonker

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
Diaconie in actie
Gezien het grote succes van de inzameling van houdbare producten voor de
Voedselbank Haarlemmermeer (op initiatief van de commissie eredienst), van
afgelopen zondag 7 november, toen wij de Dankdienst voor gewas en arbeid vierden
in onze kerk, heeft de diaconie onlangs besloten om de inzameling wekelijks te
houden. De diaconie heeft een ronde mand geplaatst onderaan de trap bij de ingang
van het kerkgebouw. Hierin kunt u op elke woensdag tijdens de inloopochtend
tussen 10-12 uur en op zondagochtend voor de viering begint, uw donaties
deponeren. De producten zullen elke week door de Voedselbank Haarlemmermeer
worden opgehaald.
Houdbare producten voor de voedselbank zijn:
-Toiletpapier
-Corned beef (blik) -Chocopasta
-Waspoeder
-Brinta
-Vuilniszakken
-Jam
-Afwasmiddel
-Visconserven
-Rijst
-Hagelslag
-Zonnebloemolie
-Houdbare melk
-Groenten in blik
-Pindakaas
-Halvarine
-Koffie
-Thee
Geen snoep
Geen alcohol
(Vanaf zondagochtend 2 januari 2022 gaat deze actie officieel van start, uiteraard
staat de mand al onder de trap, wachtend op uw gaven.)
De diaconie dankt u hartelijk bij voorbaat.
Met vriendelijk groet,

Gré Gijzen

MUTATIES LEDENBESTAND
Overleden: Op 11 november 2021 mevr. I.J.S van Os in de leeftijd van 83 jaar.
Verhuisd:

Fam. Van den Berg van Zwanenburg naar Heerhugowaard.
Anna Lisselotte Mels van Spaarndam naar Delft.
Leo Bakker, ledenadministratie

KERKRENTMEESTERS
De rol van PKN voor onze administratie
Misschien denkt u ….daarover hoef ik niets te weten en …. misschien hebt u gelijk.
Maar toch lijkt het ons als kerkrentmeesters een goede zaak u, als gemeentelid,
daarvan op de hoogte te stellen. Kennis leidt immers tot meer begrip en dat hebben
wij in deze tijd hard nodig.
De rol van de dienstenorganisatie voor de gemeenten wordt bepaald door de
synode. In de synode worden de besluiten genomen, die alle PKN
kerkgenootschappen betreffen. Als wij PKN noemen dan bedoelen wij meestal de
‘dienstenorganisatie’ en staan wij er niet of onvoldoende bij stil dat zij uitvoerende
diensten verricht op basis van eerdere besluiten door de synode. Tevens heeft zij
een advies- en een PR-rol.
Graag informeren wij u over de rol van PKN voor ons college van kerkrentmeesters.
In de afgelopen jaren is die rol veranderd en dat geldt zeker voor onze begroting van
2022. De synode heeft recentelijk besloten geen bijdragen te vragen ingeval van
vacature van de predikantsplaats en nog enkele speciale inningen, maar deze
hoofdelijk om te slaan over alle gemeenten. Gevolg is dat dit een extra verhoging
geeft van onze afdracht aan PKN en dus meer dan in onze meerjarenprognose op
basis van PKN opgave.
De dienstenorganisatie ontzorgt de plaatselijke gemeenten door deels als
(loon)administratiekantoor op te treden en deels moet de predikant zelf als
zelfstandig ondernemer handelen. Wij betalen voor onze predikant aan de
dienstenorganisatie, die vervolgens onze predikant loon uitbetaalt onder inhouding
van bepaalde looncomponenten (o.a. pensioen). In deze afdracht worden ook de
kosten van de dienstenorganisatie betaald door onze gemeente. Onze huidige
predikant huurt de pastorie rechtstreeks van onze gemeente, de hoogte van het
huurbedrag is vastgesteld op basis van de WOZ waarde, met een minimum huur die
jaarlijks bekend gemaakt wordt door PKN.
Het college van kerkrentmeesters
Begroting 2022
Op het moment dat u dit leest zijn de begrotingen voor 2022 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 treft u
daarbij aan.
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 technisch voorzitter van de kerkrentmeesters
in de periode van 29 november t/m 4 december. Uw opmerkingen worden betrokken
bij de definitieve vaststelling door de kerkenraad vóór 11 december 2021.
De begrotingen worden vóór 15 december ingediend bij het CCBB, via het
softwareprogramma FRIS. Rond die tijd wordt het verkort overzicht ook toegevoegd
aan onze website.
Wij hopen in 2022 op meer beleving van onze kerkelijke gemeenschap.
Diaconie:
Gea Kranenburg-de Vos, penningmeester
Kerkrentmeesters : Peter Mendrik, technisch voorzitter
Namens de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters

NIEUWE BIJBELVERTALING 2021
Nieuwe Bijbelvertaling 2021
Een nieuwe vertaling
Sinds oktober 2021 is de Nieuwe Bijbelvertaling versie 2021 uit, afgekort NBV 21.
Deze nieuwe vertaling is bedoeld als de standaardvertaling van de Bijbel voor
Nederland en Vlaanderen.
Elk vers is weer onder de loep genomen, getoetst aan de brontekst en veranderd als
dat nodig was. Niet alleen door de medewerkers van het Bijbelgenootschap, maar
ook door geïnteresseerde en kritische lezers. In totaal zijn er zo’n twaalfduizend
wijzigingen gemaakt ten opzichte van de NBV uit 2004 (afgezien van de
eerbiedhoofdletters).
De NBV21 zal soms nieuw en onwennig aanvoelen, en soms ook erg vertrouwd.
Sommige veranderingen zullen ervaren worden als verbetering, andere
veranderingen als een stap terug. Zo gaat dat vaker met veranderingen.
In de loop van 2022 zullen wij in onze gemeente tijdens de kerkdiensten ook gebruik
gaan maken van de NBV21. Bij de eerste ingebruikname zullen wij daar uiteraard
extra aandacht aan besteden. Daarnaast zijn wij voornemens een aparte ontmoeting
te organiseren om door te praten over de inhoud van deze nieuwe vertaling.

Nieuwsgierig naar de nieuwe vertaling? Op www.debijbel.nl kun je de nieuwe versie
gratis lezen. Ook is er veel informatie te vinden via www.nbv21.nl
Woorden van waarde
De woorden van de Bijbel hebben grote betekenis in de levens van veel
gemeenteleden. Het zijn teksten die ons raken, ontroeren, die ons troosten en
bemoedigen, die ons inspireren en ons een kritische spiegel voorhouden. De
verhalen uit de Bijbel raken aan onze eigen verhalen. Het zijn woorden van waarde.

Op zoek naar uw verhalen
Vanaf januari willen wij in het Kerkblad graag aandacht geven aan de NBV21 en u
als gemeentelid.
Welke woorden uit de Bijbel zijn voor u/jou belangrijk? Welke tekst inspireert? Waar
raakt het aan jullie verhaal?
Wil je jouw Bijbeltekst en verhaal delen (mondeling of op schrift)? Mail dan
kerkblad@protestantsekerkhalfweg.nl of neem contact op met de predikant.
We horen je verhalen graag!

Ds. Wilma van Rijn

KOOR INTERNOS
Afscheid van de dirigent van InterNos
Op 27 oktober 2021 hebben bestuur en leden afscheid genomen van hun dirigent
Roland Bosma.
Het koor werd opgericht op 6 februari 1997 op verzoek van ds. Kamminga. Het doel
was de gemeente te ondersteunen bij de gemeentezang. De eerste zes jaar o.l.v.
Ger van de Laan. Optredens waren er in onze eigen kerk, maar ook in het Spaarne
Gasthuis, Bornholm en Cruquius.
In 2003 nam Roland Bosma het koor over. De naam werd van SoW koor veranderd
in InterNos. In 2007 bereikte het koor een hoogtepunt met een echt concert in de
Oosterkerk in Hoorn. We zongen het Requiem van Wietse Stuurman samen met
Hosanna en het Kamerkoor Djem. Wat een prachtige avond na meer dan een jaar
oefenen.
Omdat Hosanna en InterNos dezelfde dirigent hebben, besloten we om samen te
gaan. Wat een probleem werd en nog steeds is, is de leeftijd van de koorleden. Er
vallen mensen af en er komen geen mensen bij.
Hosanna werd opgeheven en de overige leden sloten zich aan bij InterNos. Toen
kwam de coronacrisis en alles werd stilgelegd.
Op 9 april 2020 namen we een moeilijk besluit om het contract met Roland per 1 mei
te beëindigen (na 17 jaar).
Deze avond (27 oktober jl.) was dus het uitgestelde afscheid. De voorzitter bedankte
Roland voor alle fijne jaren en het goede contact. Als dank was er applaus, een gift
en een boeket bloemen.
Van onze pianist Dick Meijer wordt later afscheid genomen, omdat hij ziek was.
We kijken nog of we in afgeslankte vorm als ad hoc koor kunnen zingen. Hoe en
wat? De toekomst zal het leren.
Selma de Fouw
DIVERSEN
Bedankt
Wij, dhr. en mevr. Kranstauber-van den Broek (Cor en Corrie), willen iedereen
hartelijk bedanken voor de vele bloemen, kaarten en telefoontjes die wij kregen
vanwege ons 65-jarig huwelijksfeest.
Wij kunnen met dankbaarheid terugzien op deze dag.
Hartelijke groeten,

Cor en Corrie Kranstauber-van den Broek

Winterconcert
Op zondag 19 december geeft muziekvereniging Eensgezindheid een Winterconcert
in het nieuwe Dorpshuis in Zwanenburg.
Samen met de Wester Harmonie uit Amsterdam speelt Eensgezindheid een
gevarieerd programma van winterse stukken en kerstmelodieën.
Beide orkesten staan onder de leiding van dirigent Rob van der Sterren.
Ook het
opleidingsorkest MuziC
ool verzorgt een
optreden. Isis Kleef is
de dirigente.
Het belooft een
heerlijke middag te
worden.
Eensgezindheid geeft
voor het eerst
sinds bijna twee jaar
weer een concert. Alle
orkestleden, ook van
De Wester, hebben er
veel zin in om voor u
een mooie muzikale
middag te verzorgen.
Als u nog niet in het
nieuwe dorpshuis bent
geweest, krijgt u op
deze zondagmiddag
alle gelegenheid dit
prachtige gebouw te
bewonderen.
U bent van harte
uitgenodigd dit concert
bij te wonen.
Toegangsprijs is € 10,-voor volwassenen en
voor kinderen t/m 12
jaar € 5,--. Dit is
inclusief één gratis
consumptie.
De aanvang van het Winterconcert is 14.00 uur; de zaal is open vanaf 13.30 uur.
Let op, er wordt gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs.
Heleen Broerse

