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kerkdiensten 
 
Zondag 4 december 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Tweede Advent 
Zondag 11 december 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. N. van Voornveld uit Amsterdam 
      Derde Advent 
Zondag 18 december 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. M. Gehrels uit Amsterdam 
      Vierde Advent 
Dinsdag 20 december 
Eigen Haard   19.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell en  
      mevr. R. van Neerbos 
      Kerstviering m.m.v. koor Zingen is Leven 
Zaterdag 24 december 
Prot. Kerk en online  22.00 uur Kerstnachtdienst voorbereid met  

gemeenteleden en leden van de commissie 
eredienst 

Zondag 25 december 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Eerste Kerstdag 
Zondag 1 januari 
Prot. Kerk en online  10.30 uur Zangdienst met verhaal 
      Vanaf 10.00 uur koffie met iets lekkers 

 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie Kerkbrief. 
 
TER OVERDENKING 
 
“Aan tafel” ...met Kerst 
Bij ons thuis beginnen we altijd vroeg met de planning voor de kerstdagen. 
Wanneer moet Wilma de deur uit? Welke activiteiten kunnen we samen niet missen? 
Welke avonden moet er een gemakkelijke opwarmmaaltijd klaar staan. De laatste 
twee jaren was dit heel anders, omdat alles met potlood in de agenda werd 
geschreven. Wat kunnen we door laten gaan en met hoeveel mensen? 
Vorig jaar hebben Robert en ik daarom uit voorzorg besloten om Eerste Kerstdag 
samen te vieren. Met z’n tweeën op de bank met een slechte film op Netflix, 
diepvriespizza en cola. En wat bleek? We vonden het een heerlijke dag. 
Daarom hebben we besloten om het opnieuw zo te vieren. Klein, rustig en met weinig 
grote verwachtingen. Het gaf mij ook een besef: wat leg ik mezelf toch altijd een druk 
op in december. Overal aanwezig willen zijn, gezelligheid creëren in huis, 
inspirerende activiteiten organiseren in de gemeente, aandacht schenken aan familie 
en aan hen die het minder goed hebben, de familie bij elkaar met een overvolle tafel 
vol eten en ook nog een inspirerende en vernieuwende predikante willen zijn.  U 
snapt wel waarom ik na de kerstdagen altijd een ruime week vrij moet nemen!   
 



 

En waarom eigenlijk? Dit jaar hoop ik dus 
wat van die ruis te kunnen achterlaten en 
opnieuw stil te staan bij die eeuwenoude 
woorden met Kerst. God die in alle 
kwetsbaarheid en weerloosheid in een 
onzekere tijd naar ons toe is gekomen. 
God die ook vandaag aanwezig wil zijn, 
ook nu. In de gestalte van de vluchteling, 
bij de klant van de Voedselbank, bij de 
zieke, bij de eenzame, bij het kind zonder 
ontbijt op school.                                                          Bron: Pixabay) 

 
God die ons telkens weer de spiegel voorhoudt en ons af laat vragen: Hoe nodigen 
wij God uit in onze levens? Hoe maken wij plaats voor God aan onze tafels?   

ds. Wilma van Rijn 
 
WIJ GEDENKEN 
 
Op 20 november 2022, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben wij de 
gemeenteleden herdacht die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  
In de dienst hebben we met liefde en herinneringen de namen van hen genoemd en 
een kaars ontstoken aan de paaskaars. Ook hebben we een kaars ontstoken voor 
hen die niet genoemd zijn maar die we wel gedenken.  
Dit jaar kon iedereen een waxinelichtje ontsteken ter nagedachtenis van een 
dierbare.  
Ook in dit Kerkblad noemen we de namen van de gemeenteleden. 
 

 
                          Bron: Pixabay 

 
12 december 2021  Johan Jacobus Hendrik Post   82 jaar 
   25 februari 2022  Harry Brabo Stol     94 jaar 
        1 maart 2022  Astrid Feijen-Olofsen    57 jaar 
        3 maart 2022  Erna Jolanda Kamper-van Mulligen  64 jaar 
        6 maart 2022  Elisabeth Henrica Kempe-van Gelder  87 jaar 
      14 maart 2022  Berend Joustra     82 jaar 
      31 maart 2022  Gerrit van Smeerdijk    86 jaar 
12 augustus 2022  Geertruida Hermina van Dijken-Homan  83 jaar 
     9 oktober 2022  Anneke de Ruiter-van der Wilt   82 jaar 

ds. Wilma van Rijn 
 



 

MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Geen mutaties deze maand. 

  Leo Bakker, ledenadministrateur 
 

TERUGBLIK DIENSTEN 
 
Terugblik oogstdankdienst – inzameling Voedselbank 
Op 6 november jl. was het oogstdankdienst. Als commissie eredienst hadden we 
gevraagd om producten in te leveren voor de Voedselbank. U hebt daar ruimhartig 
gehoor aan gegeven. Er konden 6 kratten gevuld worden. Een prachtig resultaat. 
Ook de broden van de oogstdankdiensttafel (zie foto) werden verkocht en de 
opbrengst is overgemaakt aan de Voedselbank. 
Namens de commissie eredienst en namens de Voedselbank Haarlemmermeer heel 
hartelijk dank hiervoor. 
 

 
 

Ria Bakker 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Begrotingen 2023 
Graag geven wij u van 4 t/m 9 december de gelegenheid te reageren op de 
begrotingen voor 2023. De begroting van de diaconie is sluitend, dat betekent dat 
inkomsten en uitgaven elkaar dekken. De begroting van de kerkrentmeesters heeft 
een negatief resultaat van globaal € 25.000,-- Dit is deels in overeenstemming met 



 

de meerjarenraming, maar wordt vermeerderd door de hogere energiekosten. 
Op het moment van schrijven zijn de kerkrentmeesters in de afrondingsfase en heeft 
de behandeling door de kerkenraad nog niet plaatsgevonden, maar staat 
behandeling in de kerkenraad gepland op 23 november. U ontvangt bij het Kerkblad 
van december een ‘verkort overzicht’ van de begrotingen, die door de kerkenraad zijn 
behandeld en voorlopig zijn vastgesteld. 
Op 11 december neemt de kerkenraad een definitief besluit over de begrotingen, 
waarbij ontvangen reacties van gemeenteleden worden betrokken bij de 
besluitvorming. Daarna worden de begrotingen, voor 15 december, verzonden aan 
de PKN (CCBB) ter beoordeling. Vanaf 1 januari staan de begrotingen ook op onze 
website.  
Diaconie: Gea Kranenburg-de Vos, penningmeester 

Kerkrentmeesters: Peter Mendrik, technisch voorzitter 
Namens de kerkenraad,                                                                      Peter Mendrik 
 
DIACONIE 
 
Kerstviering gemeentediaconaat 
Het team gemeentediaconaat  heeft plannen om vrijdag 16 december a.s. een 
kerstviering te houden voor onze senioren en belangstellenden. 
De middag begint om 15.00 uur, maar vanaf 14.30 uur is de kerkdeur open. 
Onze dominee Wilma hoopt er deze middag ook bij te zijn. We houden een 
kerstliturgie en zingen samen kerstliederen. Organist/pianist de heer Hans Jütte 
zal muzikale medewerking verlenen. 
Wij ontvangen u met thee en koffie met een kerstlekkernij. Na de liturgie worden er 
hapjes en drankjes aangeboden. Het einde zal ca. 18.00 uur zijn. 
U kunt zich opgeven bij Gré Gijzen of bij Betsy Geelhoed.. 
Ook kunt u worden opgehaald en thuisgebracht. 
Wij hopen velen te mogen begroeten op onze kerstmiddag op vrijdag 16 december 
a.s. 
Een hartelijke groet, namens het team gemeentediaconaat,      Betsy Geelhoed 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand december 
12 december  Dhr. K. van Beem jr. 
16 december  Mevr. W. Visbeen  
18 december  Mevr. G.A. Hoogland-van der Leek 
23 december  Dhr. B.L. Berger 
28 december  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  Noud van Boxel 
  5 december  Kors Oostwouder 
15 december  Michelle Jonker  
17 december  Lotte Mels  
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 



 

ZWO-COMMISSIE 
 
Kerstcampagne KerkinActie 'Geef licht' 
In de adventsperiode tot aan Kerst collecteren we elke week voor kwetsbare 
kinderen of jongeren. 
Er wordt voor de volgende projecten gecollecteerd: 
1e advent: voor kinderen en jongeren in achterstandswijken in Colombia 
2e advent: ondersteuning van jonge Syrische vluchtelingen die gevlucht zijn naar 
Libanon, Jordanië en Irak 
3e advent: ondersteuning van kinderen onder de 18 jaar d.m.v. creatieve activiteiten 
in asielzoekerscentra in Nederland  
4e advent: een collecte voor de KerstChallenge die Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse kerk organiseert om jongeren in contact te 
laten komen met het geloof en de bijbel. 
 
De kerstcollecte is voor vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in 
Nederland). Zij maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze 
nergens in Europa welkom zijn.  
Wij gunnen hen een beter leven! Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen 
extra aandacht en steun. Doe mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. 
 
Adventskalender  
Wilt u nog een adventskalender van KerkinActie bestellen, dan kan dit via 
https://protestantsekerk.nl/nieuws/adventskalender-protestantse-kerk/.  
Hier kunt u ook een aanvraag doen om per dag het bericht van de adventskalender 
in uw mailbox te ontvangen. 
 
Aankaarten!? 
Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland 
en ook in Nederland. Laat daarom uw stem horen en kaart dit probleem aan. 
Stuur in de adventsperiode massaal een kaartje naar Den Haag. Dáár zitten de 
mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef vluchtelingen 
in Griekenland en Nederland een stem. U kunt uw kaart sturen naar: 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
t.a.v. (de partij van uw keuze) 
lid van de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid 
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag 
 
Kijk voor meer informatie op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/kaartenactie/ 
 
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie,                   Ellen Oostwouder 
 
RAAD VAN KERKEN 
 
De wandeling 
Met een groep van 6 personen zijn wij op zaterdag 5 november jl.  
de Sint Maartentocht gaan lopen. Deze tocht was uitgezet door de 
wandelvereniging (W.S.V.) de Zwervers in Beverwijk. 
Om 8.30 uur vertrokken wij uit Halfweg en werden op de A9 verrast 



 

met een dubbele, schitterende regenboog. Opkomend van het weiland aan de 
linkerkant van de snelweg en neerkomend aan de  rechterkant in het weiland, echt 
fantastisch. Een knipoog van God. 
Bij de start in Beverwijk kregen wij een routebeschrijving. 
Het pad was goed bepijld wat erg fijn is om te lopen. 
Het eerste gedeelte liepen wij door de stad en via de buitenwijk kwamen wij in het 
bos. Het pad voerde ons over schelpenpaadjes langs waterpartijen over bruggetjes 
richting Wijk aan Zee.  
Opvallend was dat er nog veel bloeiende struiken en duindoorn te zien waren. 
 

 
 
 
De herfst had duidelijk zijn intrede gedaan. Regelmatig liepen wij over lagen 
bladeren. Er waren al veel kale bomen te zien. Toch viel het ons ook op dat er nog 
heel veel bomen  groen waren. 
We liepen langs het Noordzeekanaal en stonden plotseling voor een cruiseschip, het 
opvangcentrum. 
Na ruim 11 km hebben we genoten van een heerlijke kop soep bij Podiumcafé Toos. 
Van daaruit wandelden wij via de Industrieweg Beverwijk in de richting van het 
startpunt. 
Het was een mooie wandeling waarvan de regenboog wel de meeste indruk gemaakt 
heeft. Helaas konden we daar geen foto van maken. 



 

De volgende wandeling zal plaats vinden op zaterdag 3 december a.s. Wij lopen dan 
in de omgeving van onze dorpen. Afstand ongeveer 15 km. U kunt zich opgeven voor 
woensdag 30 november a.s. bij Marijke Nuis. 
 

 
 

Margreet Smit 
 



 

 

KOOR INTERNOS 
 
Bericht van koor InterNos  
In de maand november hebben wij, volgens planning, al 3 keer op een 
woensdagmiddag met ons koor gerepeteerd, zodat we in de drukke maand 
december maar 1 keer gaan repeteren. 
We hebben gelukkig 2 nieuwe koorleden mogen verwelkomen, maar helaas  
waren ook 2 koorleden genoodzaakt om te stoppen. 
Als u dit leest hebben wij onze laatste repetitie in 2022 op woensdagmiddag 
14 december a.s. om 14.00 uur in de kerk(zaal) van onze kerk. 
 
Nog steeds zijn nieuwe leden van harte welkom om te luisteren of met ons 
mee te zingen. We hebben met de heer Hans Jütte een prima dirigent, dus 
we kunnen veel van hem leren en we hebben een gezellige bijeenkomst. 
We hopen in de toekomst nog meer nieuwe gezichten te mogen begroeten. 
Alvast goede feestdagen gewenst en een hartelijke groet, namens het  
bestuur van InterNos,                                                               Betsy Geelhoed 
 
MIJN MOOISTE MOMENT 
 
“Ik zal al die verwachtingsvolle koppies nooit vergeten” 
In deze maand van het Kerstfeest is het wel toepasselijk als het Mooiste Moment van 
een gemeentelid bij dit feest aansluit. En jawel, Jeanne Joustra-van Duijn meldde 
zich en kwam met deze prachtige herinnering: haar Mooiste Moment op de 
Hervormde Zondagschool, als kind en als leidster.   
De eerste hoge noot lukte 
“Tijdens mijn lagereschooltijd gingen er heel wat gezinnen naar de kerk in Halfweg. 
En wij naar de Zondagschool. Daar zaten ook heel wat kinderen op. We gingen er 
altijd lopend vanaf de Friedalaan heen. We gingen dan heel even de kerk in en 
daarna samen naar de kerkzaal. Het mooiste van de Zondagschool vond ik het 
Kinderkerstfeest. Dan zaten we in de kerk op de rijen stoelen vooraan. Overal de 
kaarsen aan. Juffrouw Krijger kon zó prachtig vertellen! Ik begon wat onrustig te 
worden, want ik mocht die keer alleen zingen. Ik dacht gelijk: ik ga naast mijn grote 
broer Arie - die organist was - staan, hoog bij het orgel achterin de kerk. Ik mocht het 
lied ‘Men had Hem eeuwenlang verwacht’ zingen. De eerste noot was de hoogste en 
toen die gelukt was, kon ik van het optreden genieten. Maar meer nog van het boek 
dat we kregen, waar voorin je naam geschreven was. Aan het einde van het 
Kinderkerstfeest kregen we allemaal een moorkop, het lekkerste gebakje!” 
De kunst afkijken 
“Een aantal jaren later, toen ik 17 was werd er thuis aangebeld. Ik hoorde iemand 
binnenkomen. En pa riep: ‘Jeanne, het is voor jou!’ En daar stond Addy de Hooge, 
de zondagschooljuffrouw uit de Iepenlaan. ‘Zullen we even naar boven?’, vroeg 
Addy. En gelijk vroeg ze of ik juf op de Zondagschool wilde worden. Ze begon een en 
ander uit te leggen en zei dat het Bijbelverhaal twintig minuten moest duren. Ze 
vroeg me of ik een keertje wilde komen kijken hoe zij dat deed. Dat wilde ik wel.” 
Zingen is minstens zo leuk… 
“Zo gezegd zo gedaan. Er waren die zondag aardig wat kinderen. Maar ik vond het 
wat saai eerlijk gezegd en besloot gelijk daar voortaan wat aan te doen. De eerste 
zondag dat ik de Zondagschool deed voelde ik me blij en niet bang omdat ik mijn 



 

gitaar en cassetterecorder had meegenomen. Want als de kinderen niet meezingen 
is het ook weer saai. Ik deed de deur van de kerkzaal open, en dan zie ik in één 
oogopslag dat het heel druk is. Na mijn begroeting gebaarde ik de kinderen dat ze 
plaats moesten nemen. Dat was het mooiste moment: al die verwachtingsvolle 
koppies van die kinderen die je zo aankijken. Dat zie ik nu nog zo voor me. Ik deed 
een schietgebedje en zei: ‘Zullen we maar eens beginnen met een lied?’ Ik zette de 
recorder aan, greep de gitaar en zette de canon ‘Halleluja Amen’ in. Waarachtig, ze 
zongen mee! En om de twintig minutenpreek maakte ik me al helemaal niet druk, 
want ik dacht: je kan er ook niet van alles bij verzinnen en trouwens, samen zingen is 
minstens zo leuk...”  
Wil jij ook jouw ‘mooiste moment’ met de lezers van ons Kerkblad delen? Neem dan 

vrijblijvend contact op met Ben Broerse.  

 

 
Jeanne Joustra beleefde mooie momenten op de Zondagschool, als kind en als leidster. Haar 
geheim? Zingen met de gitaar. 
 

DIVERSEN 
 
Kerstconcert op 18 december 
Op 18 december verzorgt muziekvereniging Eensgezindheid samen met het 
bevriende orkest De Wester een sfeervol kerstconcert. Ruim 60 muzikanten spelen, 
onder leiding van Rob van der Sterren een gevarieerd programma van winter- en 
kerstmuziek. 
Ook het opleidingsorkest Muzicool is van de partij. 
Aanvang van het concert is 12.30 uur in het Dorpshuis in Zwanenburg. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, maar natuurlijk ook vooraf via: 
info@eensgezindheid-halfweg.nl. 



 

 
 
Van harte welkom iedereen. 

Heleen Broerse 
 
 



 

 
 
NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP 
 

 
 

 Motorrijders brengen kinderen een Bijbel (deel 2) 
Voor deel 1 van dit artikel zie het Kerkblad van november. 
. 
Bijbel voor slechthorenden  
Arne en Paul bezochten ook enkele andere organisaties waarmee het FBG 
samenwerkt, onder andere de Bijbeldrukkerij van het Filipijns Bijbelgenootschap. 
Daar wordt de Bijbel in het Viracnon gedrukt. ‘Onvergetelijk was ons bezoek aan een 
vertaalproject voor dove en slechthorende mensen’, zegt Arne. ‘Daar vertalen ze de 
Bijbel in gebarentaal. Dat is nodig omdat in dit land mensen met een beperking 
meestal ook analfabeet zijn en dus niet kunnen lezen. We maakten mee hoe ze het 
vertaalwerk aanpakken. Eerst wordt van elke passage een filmpje opgenomen. Dat 
wordt dan bekeken en daarbij wordt erop gelet of de verteller wel vanuit de juiste 
kant in de camera kijkt. Want het maakt uit of hij het verhaal vertelt (in gebarentaal), 
óf een uitspraak citeert van bijvoorbeeld Jezus (in gebarentaal). Daarna wordt het 
resultaat nog besproken door een panel van dove en slechthorende mensen. En dat 
levert pittige discussies op! Op die manier wordt zo’n vertaling echt “jouw Bijbel”. 
Deze Bijbel in gebarentaal komt dus heel zorgvuldig en professioneel tot stand. Met 
steun van onder andere het NBG.’  
 
Orkanen, drugs en geweld  
In Nederland en België halen de Filippijnen vooral het nieuws vanwege omstreden 
presidenten, allesverwoestende tropische stormen en drugsgeweld. Wat betekent de 
Bijbel in dit land?  
Arne noemt een voorbeeld: ‘Een team van het FBG had net de week vóórdat wij 
kwamen een bezoek gebracht aan een eiland dat zwaar getroffen was door de 
laatste orkaan. Ze hadden pastores ontmoet die in tranen vertelden dat alles kapot 
was: het kerkgebouw, de huizen, en er waren doden en gewonden. Op zulke 
momenten blijkt de Bijbel een rol te hebben in het verwerken van het trauma. Er werd 
met deze pastores gepraat en gebeden. En zij kunnen vervolgens ook weer anderen 
tot steun zijn.’  
De complexiteit van het Bijbelwerk in de Filippijen is voor Arne gaan leven nu hij er 
geweest is. ‘Al die eilanden, al die talen, het lijkt wel België met zijn grote 
cultuurverschillen tussen Wallonië, Brussel en Vlaanderen en de verschillende 
dialecten in die gewesten. De rode draad was dat we in elke ontmoeting merkten hoe 
belangrijk het is dat mensen de Bijbel hebben in hun eigen taal en ingebed in hun 
eigen leefwereld en cultuur. Pas dán komt de Bijbel echt binnen. Dat maakt een 
groot verschil.’ 
Interview en tekst: Peter Siebe  
 
(Bron: website Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 
 
 


