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 Mijn mooiste moment 

 Zondagmiddagconcert 9 oktober 
 
 
 



 

kerkdiensten 
 
Zondag 2 oktober 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. R. Wattel uit Hoofddorp 
       Israëlzondag 
 
Zondag 9 oktober 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  dr. R.J. Bakker uit Amsterdam 
 
Maandag 10 oktober 
Eigen Haard   19.00 uur  Mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
 
Zondag 16 oktober 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  Mevr. ds. E. Bruggeman uit   
       Amsterdam 
 
Zondag 23 oktober 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  Mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
       Heilig Avondmaal 
 
Zondag 30 oktober 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. J. van Popering uit Aalsmeer 
 
Zondag 6 november 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp 
       Dankdag voor gewas en arbeid 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie Kerkbrief 
 
TER OVERDENKING 
 
Vonkje van hoop 
Wanneer ik het nieuws lees lijkt het wel alsof we van de ene crisis in de andere 
rollen. We lijken een klein beetje uit de coronacrisis te krabbelen of de oorlog in 
Oekraïne begint, we moeten laveren tussen een klimaatcrisis en stikstofcrisis, terwijl 
we een huizencrisis hebben. 
We worstelen met een torenhoge inflatie en er zijn heel veel mensen, bedrijven (en 
kerkenraden) die niet weten of ze deze winter de energierekening zullen kunnen 
betalen. 
Ik kan er zomaar moedeloos van worden. Waar moet het allemaal heen? In wat voor 
een wereld zal mijn kind opgroeien? En wat voor plek heeft de kerk daarin? Wat voor 
betekenis heb ik zelf in het geheel? 
 
Nu zijn daar geen simpele antwoorden op te geven, hoeveel behoefte we daar ook 
aan hebben. 
Als die er waren, dan waren veel problemen ook inmiddels wel weer opgelost. Toch 
denk ik dat wij als kerk, als christenen iets kostbaars in handen hebben. 



Woorden van hoop en geloof. Dat betekent niet dat we de problemen niet zien, of 
weg willen wuiven. Het is ook zeker niet zo dat we opeens het tij kunnen keren.  En 
er zijn ook genoeg momenten dat wij samen verzuchten: “Ik zou het ook even niet 
meer weten.”   
Maar als er iets is wat wij geloven dan is het wel dat er, hoe duister en doods het ook 
kan zijn in het leven, er altijd weer een mogelijkheid is tot opstaan. Er zijn altijd 
nieuwe kansen, vernieuwd leven.   
 
Laten we een gemeenschap vormen die blijft oefenen om woorden van liefde en 
vertrouwen te spreken. Waarin we werken aan de wereld waar we van dromen. 
Laten we een gemeente zijn die gelooft dat er vonkjes van hoop te zien zijn, ook als 
we ons zorgen maken om de wereld waarin wij 
leven.   
  
 
Vonkje van hoop diep in mij, 
lieve God, wakker het aan 
tot een vlam van vertrouwen. 
Wakker aan, wakker aan, 
dat wij gaan in vurige liefde. 
Vonken die overslaan.     
           bron pixabay 
(Lied 427, Liedboek 2013)               
        ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Kerklunch 
Na de dienst op zondag 4 september werd een traditie weer opgepakt. De lunch met 
gemeenteleden werd gehouden. 
Ruim 25 mensen schoven aan tafel. Iedereen had iets meegebracht voor de lunch. 
Een gezellig moment van samen eten en gesprekken voeren. 
 

 



Vacaturelijst 2022 4de kwartaal. 
Helaas is de vacaturelijst langer geworden. Bij de diaconie gaat Gré Gijzen stoppen 
met haar werkzaamheden. Deze keer extra aandacht voor de autodienst. Daar wordt 
na de coronatijd weer meer gebruik van gemaakt. Maar het aantal autorijders is juist 
afgenomen. Willen jullie erover nadenken om ook eens een maand lang te rijden 
voor hen die toch graag naar de kerkdiensten komen en zelf niet meer kunnen 
rijden? 
 
De krapte in medewerkers voor het pastoraat/ouderlingen wordt ook steeds 
nijpender. Er moet teveel een beroep worden gedaan op slechts enkele personen. 
En dat wordt bezwaarlijk, zeker gezien het extra beroep dat op hen wordt gedaan.  
Als u/jij interesse heeft in 1 van de functies die in de vacaturelijst staan, dan is een 
voorbereidend gesprek altijd mogelijk! De onderstaande personen voor informatie 
horen graag van jullie! Zij staan altijd klaar om jullie te woord te staan en te vertellen 
over wat de taken inhouden. 
 

Vacature: Taak: Informatie: 

Kerkenraad Voorzitter Leo Kranenburg 

Kerkrentmeester Voorzitter  
Secretaris 

Peter Mendrik 

Ouderlingen 

Wijkwerkers 

Voorzitter 
Wijkwerk, organiseren wijk-
avonden, ouderling van 
dienst 

Grietje Monster 

Geluid en 
Beamer 

Regelen van geluid/beeld 
kerkdienst 
Regelen van beamer-
presentatie 

Onno Bart  

Diaconie Secretaris 
Notulist 

Bas Berger 

Autodienst Ophalen en wegbrengen naar 
en van de kerkdienst 

Bas Monster 

 

Met vriendelijke groet,       Leo Kranenburg 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 

Overleden:  op 12 augustus mevr. G.H. van Dijken-Homan in de leeftijd van 83 jaar.  
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Jan bedankt! 
Het Kerkblad valt facilitair onder de kerkrentmeesters, maar wordt uitgevoerd door 
gemeenteleden buiten ons college en daar zijn wij zéér erkentelijk voor. 
In het vorige nummer heeft Jan de Waal geschreven dat hij de distributie van het 
Kerkblad overdraagt. Wist u dat u allen het Kerkblad ontvangt dankzij Jan? Hij was 



voorstander van verspreiding aan 'álle kerkleden' en heeft niet alleen de 
besluitvorming bewerkstelligd, maar fungeerde héél veel jaren dus ook  als de spil in 
de distributie van ons Kerkblad!  
Jan ontzettend bedankt voor het vervullen van de spilfunctie (en .....de verspreiding 
van nog steeds 45 Kerkbladen). 
Namens de kerkrentmeesters én alle gemeenteleden. 

Peter Mendrik 
 

Energiecrisis, hoe gaan wij daarmee om? 
Toekomst is vooruit zien. Bij schaken is dat cruciaal in het spel, maar in het echte 
leven is dat nog moeilijker. De huidige energiecrisis konden wij als kerkrentmeesters 
niet voorzien.  
Op dit moment betalen wij nog volgens lopende vaste contracten, maar volgend jaar 
lopen die af. Dit alles vraagt dus om nieuwe keuzes én acties op korte termijn. 
Feitelijk moeten wij 75% energieverbruik besparen als wij de energiekosten gelijk 
willen houden aan de huidige uitgaven. Daarom hebben wij als uw kerkrentmeesters 
gebrainstormd over beperking van gas- en elektraverbruik. Wij hebben gesproken 
over: eventueel diensten in koffieruimte tijdens stookseizoen (echter staat apparatuur 
voor online in de kerkzaal), *stoken op lagere temperatuur (jas aan in kerkzaal), 
dakisolatie, raamisolatie, kerkzaal gedeeltelijk afschermen, *verlichting alleen aan bij 
gebruik, *alleen ledspots aan in koffieruimte, *wandspots kapverlichting in kerkzaal 
niet gebruiken. Genoemde zaken met steraanduiding (*) worden vanaf heden 
ingevoerd, maar andere zaken worden nader uitgewerkt tot een concreet voorstel 
voor besluitvorming door de kerkenraad.  Vooralsnog zetten wij in op beperking van 
energieverbruik. Wij geven u bovenstaande informatie, om u te laten weten hoe wij 
omgaan met de energiecrisis in relatie tot ons kerkgebouw. Uiteraard beseffen wij dat 
u privé ook voor keuzes staat, laten wij er voor open staan elkaar daarin te 
ondersteunen. 
                            College van kerkrentmeesters 
  
 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand oktober 
   
6 oktober Mevr. C. Korthals 
  8 oktober Dhr. O. van Vugt  
10 oktober Mevr. A. de Ruiter-van der Wilt 
16 oktober Dhr. L.M. Otto 
21 oktober Dhr. A. Vork 
22 oktober Mevr. C.A.T. van Tol-Kuiper 
27 oktober Dhr. R. van Elderenr 
31 oktober Mevr. A.C. Schouten-Kars 

 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand oktober  
 
24 oktober Josephine Stoffels 
27 oktober Cosette Stoffels 
 



Uit de diaconievergadering van 5 september 2022 
Hierbij laten wij u weten dat er een gift van € 100,-- is overgemaakt aan Kerk in Aktie, 
voor de Noodhulp aan Pakistan, i.v.m. de gigantische watersnoodramp.  
 
De diaconie steunt projecten van Kerk in Aktie door te collecteren voor 
Werelddiaconaat, Binnenlands diaconaat, Noodhulp en Zending. 
 
In deze vergadering is besloten om meer geld te besteden aan projecten in onze 
regio en buurt. Door de inflatie en de sterk gestegen energiekosten komen steeds 
meer gezinnen met een minimum inkomen in de armoede terecht. Helaas is ook 
Nederland collectief armer aan het worden.  
 
Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling van kinderen, kan er een 
beroep worden gedaan op de Stichting Leergeld Haarlemmermeer. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de aanschaf van een laptop, kosten voor een schoolreisje of 
zwemles. Deze kosten kunnen de ouders vaak niet meer opbrengen. Ook de 
Voedselbank kan extra financiële steun gebruiken. Steeds meer mensen kunnen het 
eind van de maand financieel niet meer halen. Het betreft hier ook mensen, die 
ondanks het feit dat zij werkzaam zijn, onder de armoedegrens terechtkomen. Aan 
de Stichting Leergeld Haarlemmermeer en aan de Voedselbank Haarlemmermeer wil 
de diaconie een gift geven. 
 
In deze tijd geldt vooral: omzien naar elkaar. We moeten het samen doen om uit de 
crisis te komen.  
Als u een extra bijdrage wilt geven voor een specifiek doel zou u dat dan bij de 
overmaking willen vermelden? Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL30 
RABO 0324 6670 51. Alvast hartelijk dank. 
 
Met diaconale groet,        Gré Gijzen 

 
 UIT DE OUDE DOOS 
 
Piepers jassen in Woudenberg 
In deze aflevering van Uit de Oude Doos staat een tweetal foto’s centraal die 
afkomstig zijn uit een fotoalbum van Janneke en Jacques Stoffels. Hun bijdrage toont 
weer eens aan hoe belangrijk de rol van het jeugdwerk ooit was binnen onze 
kerkelijke gemeente. Met als hoogtepunt het jaarlijkse clubkamp in het voorjaar. 
Organisatorisch was het een hele klus om met een grote groep kinderen en leiding 
een weekend op stap te gaan. Afhankelijk van de afstand werden de ene keer de 
ouders gecharterd om hun kinderen per auto op de kamplocatie af te leveren; de 
andere keer ging de hele groep gezellig op de fiets. Hier zien we op de foto’s het 
clubkamp van 1980 in het Utrechtse Woudenberg. ‘We sliepen in een boerenschuur: 
de meisjes op zolder, de jongens beneden. De leiding sliep tussen de kinderen. De 
nachten waren erg koud, maar overdag scheen de zon heerlijk’, vertelt Janneke. De 
leiding bestond onder andere uit Tera & Ben Koorstra, Jaap Geelhoed, Harry & Rika 
Houthuysen, Gré Slofstra, Peter Schrieken en Jacques & Janneke Stoffels. Herkent u 
ze? En dat er verantwoorde kost op het menu stond blijkt wel uit de grote 
hoeveelheid aardappelen die de leiding zo te zien moest schillen. Op de groepsfoto 
zien we vrijwel alle clubleiders van het kamp, compleet met hun partner. Het was 
immers destijds de gewoonte dat de wederhelften van de clubleiders de laatste dag 



op bezoek kwamen om te helpen. Zoals met de bonte avond, de ‘kerkdienst’ op 
zondagmorgen en het onontkoombare opruimen en inpakken voor de terugreis ‘s 
middags. Als de kinderen en de leiding schor, ietwat stoffig en met een slaaptekort 
thuis kwamen, was het kamp geslaagd. ‘En dat was het ook’, weet Janneke Stoffels 
zich van het kamp van 42 jaar geleden te herinneren.  
Bedankt voor deze leuke foto’s! 
 

 
 

 
 

Heeft u zelf ook foto’s uit de geschiedenis van ons rijke kerkelijk leven in 
Halfweg/Zwanenburg en wilt u die met de lezers delen? Laat het mij dan weten; 
 

      Ben Broerse 
 



RAAD VAN KERKEN 
 
De wandeling 
Met een klein groepje van 6 mensen hebben wij op 3 
september een wandeling gelopen, uitgezet door 
wandelvereniging De Zwervers. Het was een heel mooie 
wandeling rond Heemskerk. We liepen door het weiland met 
mooie vergezichten. Door straatjes, bos en langs Chateau 
Marquette. Al in het jaar 800 na Christus lag er op de plaats 
van het huidige kasteel een oude strandwal, een versterking 
die mogelijk door de Noormannen is opgeworpen. Rond 1250 liet  graaf Willem II op 
dit punt een burcht bouwen. In 1612 kreeg dit landgoed de naam Marquette.  
 

 
Foto: Marjo Bart 
 
De volgende wandeling zal zijn op zaterdag 8 oktober. Wij lopen dan de 
Paddenstoelenwandeling rond Castricum. 
Als u mee wilt lopen kunt u zich opgeven voor woensdag 5 oktober bij Marijke Nuis. 
. 

Margreet Smit 
 
MIJN MOOISTE MOMENT 
 
‘Nooit verwacht dat mij dit zou overkomen’ 
In de nieuwe rubriek ‘Mijn mooiste moment’ bijt Iet Agterhof het spits af met haar 
verhaal over haar liefde voor Simon Stammis. Waarom? ‘Omdat ik, nadat mijn man 
Jan Agterhof na een huwelijk van 29 jaar aan kanker stierf, toen nooit had verwacht 
dat ik opnieuw verliefd zou kunnen worden. En toch gebeurde het.’ Iet vertelt over 
hoe haar leven onverwacht een nieuwe wending kreeg.  



Levend schilderij 
‘Nadat Jan stierf, helaas vlak voor de geboorte van zijn eerste kleinkind, beleefde ik 
een heftige periode van verdriet en gemis. Het enige mooie in die tijd was dat het me 
lukte een appartement te kopen op de hoek van de Zwanenburgerdijk en de 
Dennenlaan, op de oude plek van Garage Herfst. Zo verliet ik het huis aan de 
Elzenkade dat me zo sterk herinnerde aan het leven met Jan.‘ In 2000 verhuisde zij 
naar haar nieuwe thuis. ‘Dat huis voelde meteen goed, alleen al door het prachtige 
uitzicht op de brug, met al het verkeer. Net een levend schilderij.’  
Opnieuw verliefd 
‘Op zekere dag zei mijn moedertje dat mijn achterneef Simon Stammis bij haar op 
bezoek zou komen. Simon verdiepte zich namelijk in de familiestamboom van de 
familie Griffioen, de familie van mijn moeders kant. Daar wilde hij van mijn moeder 
meer over weten. Simon vroeg toen ook naar mij, omdat we elkaar heel vroeger wel 
eens ontmoet hadden bij mij ouders thuis aan de  Haarlemmerweg. Mijn moeder 
vertelde dat ik sinds kort aan de Zwanenburgerdijk woonde en stelde voor eens een 
kopje thee bij mij te drinken. En zo gebeurde het: mijn moeder en Simon kwamen bij 
me langs. Natuurlijk kwamen mijn twee meiden en zijn twee jongens ter sprake. Ik 
heb altijd al dochters willen hebben, zei hij toen. We hadden veel gemeen, zoals het 
overlijden van onze partners. Ik vroeg hem of hij op een zondag nog eens gezellig 
langs wilde komen. Dat gebeurde, en na een jaar sloeg de vonk over! Ik schrok van 
mezelf: kan dat nog wel op mijn leeftijd en met mijn verdriet? Ja, ik was echt verliefd. 
Mensen om me heen zeiden dat ik helemaal straalde.’  
Thuis voelen   
‘Als ik nu terugkijk op die afgelopen 20 jaar met Simon kan ik alleen maar zeggen dat 
we beiden echt gelukkig zijn. Ook al wonen we niet bij elkaar, want hij heeft zijn eigen 
buren en kennissen in Amsterdam-Zuid en ik hier. Maar het is prima zo. Dat het zo 
goed tussen ons klikt komt ook omdat we beiden een groot gemis hebben en daar 
goed over kunnen praten. Af en toe vloeit er nog wel een traan. Ook ons geloof en de 
waarde die we aan onze beide kerkelijke gemeenten hechten, hebben onze relatie 
sterker gemaakt. De ene keer zijn we hier in de kerk in Halfweg, de andere keer in de 
Willem de Zwijgerkerk in Zuid. Op beide plekken voelen we ons thuis. En ook al 
kunnen we de diensten tegenwoordig via internet volgen, er gaat niets boven het 
echt bijwonen van een dienst. Dan ontmoet je elkaar echt en kan je werkelijk met 
elkaar meeleven.’  
Samen oud worden 
Hoe reageerde de omgeving destijds op jullie nieuwe relatie? ‘Buiten de 
voorspelbare, alleen maar positieve reacties. Ook de kinderen en kleinkinderen 
kunnen het goed met elkaar vinden. Bij hen hebben we nooit een wanklank gehoord, 
en daar zijn we heel dankbaar voor. In alle jaren hebben we altijd veel gefietst, vanuit 
Simons huis naar de Amstel en het Amsterdamse Bos en vanuit Halfweg naar 
Spaarndam – ja, ook de kunstmarkt - en de polders. Ook gingen we elk jaar op 
vakantie, in Nederland en vaak naar Duitsland en Oostenrijk. Dat was schitterend. 
Sinds enige tijd fietsen we niet meer en gaan we niet meer op vakantie. Dat lukt door 
onze broze gezondheid niet meer. Ik heb een scootmobiel besteld. Dan kan ik ook 
weer naar de Kom voor boodschappen. Simon heeft thuis al een traplift en thuiszorg. 
Ja, we zijn oud geworden, maar wel samen. De laatste jaren komen de kleine en 
grote gebreken. Maar hoe dan ook, we hadden onze tijd samen voor geen goud 
willen missen. Ondanks alle hindernissen genieten we nog elk weekend van elkaar 
en de mensen om ons heen.’  
 



 

 
 
Iet is - zodra het weer het toelaat - op haar balkon te vinden, vanwaar zij geniet van ‘het levend 
schilderij.’    

 
Wil jij ook jouw 'mooiste moment' met de lezers van ons Kerkblad delen? Neem dan 
vrijblijvend contact op met Ben Broerse.  
 
ZONDAGMIDDAGCONCERT 
 
Kom kijken en luisteren naar ‘Singing Unlimited’  
Met het optreden van vrouwenkoor Singing Unlimited beleeft 
de nieuwe serie Zondagmiddagconcerten in onze kerk op 9 
oktober een prachtige start. Het 50-koppige koor zingt 
vierstemmig a capella in barbershop zangstijl. De aanvang 
van het concert is 14.30 uur. De entree bedraagt 10 euro 
inclusief drankje na afloop. Voor een seizoenkaart (vier 
concerten) betaalt u 30 euro, en de kaart is zelfs 
overdraagbaar. Kinderen t/m 12 jaar betalen helemaal geen 
toegang. 
 
Vier jaar geleden gaf het koor ook al een concert in onze kerk. Misschien was u erbij. 
Het repertoire bestond en bestaat uit ballades, filmmuziek, uptempo nummers en 
pop. Als ondersteuning van wat het koor wil uitdrukken met de nummers die het 
zingt, gebruiken de zangeressen vaak bewegingen en choreografie. Hierdoor zijn de 
optredens niet alleen mooi om naar te luisteren, maar ook heel leuk om naar te 



kijken. De artistieke leiding van Singing Unlimited is in handen van dirigente Anita 
Zengerink.  
Draagt u het populair-klassieke aanbod van onze Zondagmiddagconcerten ook een 
warm hart toe? Kom 9 oktober dan naar het concert van Singing Unlimited. En neem 
die zondagmiddag gezellig een vriend of buur mee. Van harte welkom! Kijk voor een 
voorproefje op: www.singingunlimited.nl 
 

 
 

 
 
 
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten,    Ben Broerse 

www.singingunlimited.nl


 
DIVERSEN 

 

 

Begraafplaats 

 

Houtrijk en Polanen 

 

Zwanenburg 
 

 
 

ZWANENBURG – HALFWEG GEDENKT 2022 
 
Na 2 jaar deze avond niet te hebben georganiseerd door de coronatijd willen wij dit 
jaar deze avond weer organiseren.  
Deze herdenking vindt dit jaar plaats op VRIJDAG 28 OKTOBER van 19.00–21.00 uur op de 

begraafplaats aan de Kerkhoflaan voor de gezamenlijke herdenking van overleden 
dierbaren, ook wanneer deze elders hun laatste rustplaats kregen. Verschillende 
activiteiten vinden plaats en de algehele stemming wordt door de sfeervolle 
verlichting ondersteund. Zo zijn er onder andere de brandende drijflichtjes, zelf te 
beschrijven herinneringshartjes, verder hangen er gedichten, tekeningen en wordt er 
passende muziek ten gehore gebracht. Mogelijk is er ook weer een spontane 
solozang te beluisteren. Voor kinderen is deze avond zeer geschikt om samen hun 
herinneringen te beleven en hun gevoelens door middel van een activiteit te kunnen 
uiten. 
Een ieder groot of klein is van harte welkom. 
 

J. van Gelder, Stichting Begraafplaats Houtrijk en Polanen 
 
 
Dubbel bedankt 
Ik wil graag iedereen bedanken voor alle aandacht die ik kreeg naar aanleiding van 
mijn val in huis en opname in het ziekenhuis in augustus. Inmiddels ben ik al weer 
een tijdje thuis en heb ik mijn verjaardag op 2 september gelukkig thuis kunnen 
vieren. Ook daarvoor wil ik iedereen bedanken die hieraan heeft gedacht middels 
kaarten, telefoontjes etc. Ook hartelijk bedankt voor de bloemen die ik zondag 4 
september kreeg namens onze Protestantse gemeente. Als mijn revalidatie achter de 
rug is hopen wij weer de kerkdiensten te kunnen bijwonen (misschien is dat al 
mogelijk als u dit leest). Fijn dat de autodienst dat mogelijk maakt. 
 
Met vriendelijke groeten,      Corrie en Cor Kranstauber 
 
 



Foto’s van de fotoquiz op de startzondag van 4 september 
 

 
 
 

 


