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 Lunch na avondmaalsviering – 5 februari 

 Aankondiging 25e zondagmiddagconcert – 5 maart 

 



 

kerkdiensten 
 
Zondag 5 februari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Heilig Avondmaal 
 
Zondag 12 februari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. R. Wattel, Hoofddorp 
 
Maandag 13 februari 
Eigen Haard   19.00 uur mevr. R. van Neerbos 
 
Zondag 19 februari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. L.J. Rasser uit Amsterdam 
 
Zondag 26 februari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Eerste zondag 40-dagentijd 
Zondag 5 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. G. Bregman-Hoving uit Woubrugge 
      Tweede zondag 40-dagentijd 
 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie Kerkbrief. 
   
 
TER OVERDENKING 
 
Uit de pastorie 
Aan tafel… in je eentje 
 
Als het zo rond zessen is, dan schuift Nederland aan tafel. Het is etenstijd.  
Een moment om even rust te nemen met elkaar, de dag door te nemen, de agenda’s 
te synchroniseren. 
Maar het is ook een moment dat veel mensen alleen zijn, een moment dat veel 
mensen zich ook erg alleen voelen.   
 
Zelf ben ik nooit een goede alleen-eter geweest. Eerst al het eten klaarmaken: een 
half uur in de keuken staan voor jezelf, mij niet gezien. Dan maar iets wat vlug en 
gemakkelijk te bereiden is. Soms nam ik een magnetronmaaltijd, maar dat viel me 
vaak zo tegen, dat ik me alleen maar ellendiger voelde. Dus toch maar zelf iets 
klaarmaken, of uit de eigen vriezer en dan met het bord op schoot voor de televisie 
naar binnen werken. Gelukkig is de kans dat ik nu alleen moet eten wel heel erg 
klein.  
 
Ook in onze gemeente zijn veel mensen die alleen eten en zij vinden dit vaak ook 
geen prettig moment van de dag. Toch hoor ik van veel mensen dat ze, ook na jaren 



 

samen geleefd te hebben, de 
discipline hebben om voor zichzelf te 
koken, de tafel te dekken en daar 
aan te eten. Mensen die de maaltijd 
beginnen en eindigen.  
 
Soms vind ik in het nieuwe liedboek 
mooie teksten van liederen, maar 
ook de gedichten en gebeden zijn de 
moeite waard. Ook blijkt er een 
gebedje voor de maaltijd in te staan: 

 
 
Ik eet alleen     
Ik eet alleen, God. 
Schuif bij me aan, je bent welkom.  
 
Wanneer je alleen eet, is de verleiding misschien wel groot om gedachteloos de 
warme prak naar binnen te werken voor de tv. Maar misschien kunnen een paar 
seconden rust, deze paar woorden behulpzaam zijn. Woorden die ons doen helpen 
beseffen: Ook al eet ik alleen, deze maaltijd deel ik samen met God.  
 
En mocht u nu denken: Ik vind het nog steeds vreselijk om alleen te eten. 
Nodig dan iemand uit. De meeste gasten verwachten geen driesterrenmaaltijd, geen 
zilveren bestek. Maar misschien hopen ze wel op iemand om eens de dag mee door 
te nemen, rust te nemen voor elkaar.  
 

Ds. Wilma van Rijn 
 
UIT DE GEMEENTE 
 
Pastoraat - Omzien naar elkaar 
We zijn dankbaar dat zoveel van u aandacht hebben voor elkaar, want dat is de kern 
van pastoraat. De laatste maanden zijn meerdere van onze gemeenteleden verhuisd 
naar een zorgcentrum buiten onze woonplaats. Zij zullen een kaartje vast waarderen.  
 
Frans Hoogendam  
Rockaertshof 66 
Kamer A19 huisje Elswout 
2015 ED Haarlem 
 
 
Constantijn Sikkel  
en Arie Bloos 
Woonzorgcentrum Klein België 
Belgiëlaan 3  
2034 AZ Haarlem 
 
 
    



 

 
Familie Versluis     Mevr. Oldenburg 
Verpleeghuis Floriande     Wolbrantskerkweg 60 M 
Hemertplein 85     1069 DA Amsterdam 
2134 DW Hoofddorp 
 
Mocht u iemand zijn of kennen die behoefte heeft aan een gesprek? Heeft u een 
levensgebeurtenis te delen? Neem dan vooral contact op met uw contactpersoon, 
pastoraal coördinator of predikant. We vinden het heel fijn wanneer we van u horen. 
 
Namens het pastorale team, 

Ds. Wilma van Rijn 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden: Op 12 december 2022 dhr. H. Noordenbos in de leeftijd van 78 jaar. 

Op 17 december 2022 mevr. L.M. Hinderks-Krijger in de leeftijd van 73 
jaar.                

         
Verhuisd:  Mevr. A.H. Oldenburg-de Fouw van Zwanenburg naar Amsterdam. 
         Dhr. C.J. Sikkel van Zwanenburg naar Haarlem. 
 

        Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Kerst en Nieuwjaarsgroet van dominee Rien Wattel 
Ds. Rien Wattel stuurde bij zijn kerstgroet een hartelijke brief aan de gemeente. Deze 
willen we u graag laten lezen. 
 
Beste Kerkenraadsleden, Heleen Broerse en Jacques Stoffels, 
Graag wil ik jullie hartelijk bedanken voor de kerstgroet met een mooi overzicht van al 
jullie diensten die jullie mij als voorganger stuurden. 
Heel leuk, zo'n gebaar van aandacht en betrokkenheid. 

En ook leuk om te melden dat jullie al jaren de eerste (of 
een enkele keer één van de eerste) kerst- en 
nieuwjaarskaarten zijn die we krijgen! Een mooi record, 
prima geregeld! 
 
Ik kan op mijn beurt zeggen dat ik altijd graag in jullie 
midden ben. Ik voel altijd een welkome sfeer, betrokken 
mensen en veel hartelijkheid bij het handen geven bij de 
uitgang. Door de jaren heen (en door het Repair Café in 
het Dorpshuis) heb ik ook heel wat mensen leren 
kennen. 
Ook het mooie stijlvolle en warme kerkgebouw en de 
prima organisten maken het tot een plezier om bij jullie 
voor te gaan! 
 
Dus ik wens jullie wederkerig hoop en vrede voor de 



 

hele wereld, vergezeld van de kleine engel "Op de vleugels van het geluk" in de 
Eglise St-Martin in Montmédy (Noord-Frankrijk). 
 
En graag tot ziens in 2023!  Rien Wattel 
 
Met een hartelijke groet,          Heleen Broerse-Boterman  
 
 
Lector worden? 
Al een lange periode maken we in de dienst gebruik van lectoren. Een lector verzorgt 
de lezingen tijdens de vieringen in onze kerk. Het ontlast de voorganger tijdens de 
dienst, zodat deze even rust kan nemen voor de preek. Daarnaast versterkt het de 
betrokkenheid van gemeenteleden bij de diensten. 
Er is inmiddels een mooie groep van lectoren beschikbaar. 
Onlangs hebben Gré Gijzen en Bas en Tineke Berger hun taak als lector beëindigd. 
We zijn blij met hun bijdrage tijdens de dienst in de afgelopen periode. Ik wil hen op 
deze plek bedanken voor hun aandeel tijdens de diensten. 
Inmiddels heeft Selma de Fouw zich aangemeld. Nu we in de koffieruimte diensten 
houden, kan zij als lector haar bijdrage leveren. Welkom bij de groep. 
Misschien hebt u/heb jij de oproep van vorige maand gemist, misschien dacht u/jij dat 
u/jij daar niet geschikt voor was.  
Wilt u, wil jij ook op deze manier een bijdrage geven aan de diensten? Van harte 
welkom. 
Meld dit bij onze dominee, of bij mij. Ik geef graag uitleg en zet u/jou op de lijst. 
Droog oefenen kan ook. Dan help ik ook daar graag bij. 

Heleen Broerse ( scriba) 
 
Lunch na de kerkdienst van 5 februari 
Op 5 februari is er weer een avondmaalsdienst. Hoe mooi is het om deze af te sluiten 
met het koffiedrinken en daarna een gezamenlijke maaltijd. 
Zoals gewoonlijk brengt een ieder die deelneemt aan de lunch iets mee. Dat hoort u/ 
hoor jij, nadat u zich/jij je hebt aangemeld. 
Luncht u/lunch jij ook mee op die zondag? 
U/jij kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, mondeling na de kerkdienst, of via 
de mail. 
U/jij bent van harte uitgenodigd. 

Heleen Broerse 
 
DIACONIE 
 
Uit de diaconie 
De diaconie heeft besloten dat aan elk van de onderstaande doelen in binnen- en 
buitenland een gift van € 100.- zal worden overgemaakt ter ondersteuning en wij 
laten u hiermee weten dat uw diaconale giften goed worden besteed. 
 
Binnenland: 

1. Luchthavenpastoraat: (voor bijstand op de luchthaven van diegenen, die 
onderweg, bij vertrek of aankomst met een verlies of een groot probleem te 
maken krijgen). 



 

2. Stichting Gave: (voor ondersteuning aan gastgezinnen in Nederland bij de 
opvang van Oekraïners). 
3. De Tweede Mijl (Christelijk Inloophuis voor dak- en thuislozen). 
4. Havenpastoraat Protestantse Koopvaardij Amsterdam (n.a.v. verzoek  
ds. L. Rasser, dit ten behoeve van de kerstactie voor zeevarenden). 

 
Buitenland: 

1. Flying for Life (ambulancevluchten, vervoer kinderbijbels en 
voedselpakketten in Zuid-Soedan, Tsjaad en Suriname). 
2. See You Foundation (steun aan het mobiele oogzorgteam in Ethiopië). 
3. Oxfam Novib (voor humanitaire hulp in oost-Afrika). 
4. Unicef (Help kinderen deze winter overleven). 

NB: Unicef levert goederen op de meest onbereikbare plaatsen zodat 
kinderen kunnen leren, verzorging krijgen en warm kunnen blijven. 

 
Voedselbank: 
De ronde mand onder de trap bij de entree van ons kerkgebouw wordt regelmatig 
gevuld met houdbare voedsel- en verzorgingsproducten voor de Voedselbank 
Haarlemmermeer. Af en toe zal de diaconie weer een extra inzameling houden in 
een zondagse dienst. Wordt van tevoren aangekondigd. De Voedselbank blijft 
afhankelijk van donaties, want in deze dure tijden neemt de behoefte alleen maar 
toe.  
 
Bedankt: 
Ik, Gré Gijzen, maak van deze gelegenheid gebruik, om hartelijk te bedanken voor de 
mooie design kandelaar met bijpassende kaarsen, die ik mocht ontvangen van de 
gemeente bij het afscheid als diaken. Een mooie herinnering. Ik blijf wel het 
secretariaat van de diaconie verzorgen zolang er geen vervanging is.  

Gré Gijzen 
 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand februari   
  2 februari Mevr. C. Latupapua 
  3 februari Mevr. J.G. Bos-Feenstra  
  5 februari Mevr. W.M. Stol-Luijt 
  8 februari Mevr. J. Mast 
10 februari Mevr. C.S. Oostwouder-Bosch 
10 februari Mevr. H.J. Walraven  
11 februari Dhr. J. Verhagen,  
11 februari Dhr. J.G. Kamsteeg  
16 februari Dhr. W.J. Smit 
18 februari Dhr. J.R. Stoffels 
19 februari Mevr. T. Olij-Leijding  
21 februari Dhr. C. Kranstauber 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 

 



 

ZWO-COMMISSIE 
 
Werelddiaconaatszondag 5 februari 2023 "Pakistan – vaktraining voor 
jongeren" 
Op 5 februari a.s. is het Werelddiaconaatszondag met als thema "Pakistan – 
vaktraining voor jongeren". 
 
Op 1 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp 
plaatsvond. Pakistan was één van de landen die meteen te hulp schoot door geld in 
te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit 
Zuid-Aziatische land, die onze hulp nodig hebben.  
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met 
vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren 
begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in 
Actie jongeren, die een universitaire studie willen volgen, zich voor te bereiden op de 
toelatingstest, die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren 
economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende 
religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip 
ontstaat.  
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan 
en andere werelddiaconale projecten. 
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. werkgelegenheid Pakistan.  
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan 
 
Spaardoosjes 
De spaardoosjes kunnen in deze dienst weer ingeleverd worden en er zijn nieuwe 
spaardoosjes beschikbaar. 
Een digitale gift mag uiteraard ook (zie hierboven).  
Van harte aanbevolen en alvast hartelijk dank! 
 
Hartelijke groet namens de ZWO-commissie,                  Petra Meijer-Mendrik 
 
 
40-dagentijd "Uit liefde voor jou" 
Op 22 februari start de Veertigdagentijd, voor veel mensen een tijd van bezinning. 
Het thema is "Uit liefde voor jou - ontvangen en delen". 
We staan stil bij Jezus’ laatste avondmaal en zijn opdracht om steeds opnieuw brood 
en wijn met elkaar te delen. Het zet ons stil bij zijn overvloedige liefde voor ons, maar 
ook bij de opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben. 
 
40-dagentijdkalender 
De Petrus-veertigdagentijdkalender helpt je om deze periode bewust te beleven. 
Voor iedere dag is er een Bijbeltekst met een korte overdenking, afgewisseld met 
vastentips, gebeden en liederen. 
In de vastentips bij elke week word je zowel uitgedaagd om heel concreet ergens van 
af te zien, als om bewust tijd en aandacht te schenken aan de mensen om je heen. 
 
Je kunt de kalender gratis bestellen via de volgende 
link: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 



 

 
Er zijn enkele exemplaren door mij besteld. Ik zal deze na ontvangst, net als de 
adventskalender, bij de uitgang van de kerkzaal, in de koffieruimte, neerleggen. Deze 
kosten dan € 1 per stuk (i.v.m. bestelling van meerdere exemplaren tegelijk), dit kun 
je in het spaardoosje ernaast deponeren. Via de Kerkbrief houd ik jullie daarvan op 
de hoogte. 
 
Hartelijke groet namens de ZWO-commissie,                         Petra Meijer-Mendrik 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Kerkbalans 2023, Geef vandaag voor de kerk van morgen 
De actie Kerkbalans 2023 is op het moment dat u dit leest al weer bijna afgerond. Als 
het goed is, is de antwoordenvelop bij u opgehaald. Zo niet, dan kunt u deze nog bij 
uw kerkbalansloper bezorgen, of ondergetekende even bellen. Dan zorg ik ervoor dat 
de envelop wordt opgehaald.  
Over de opbrengst leest u meer in een komende Kerkbrief en in het volgende 
Kerkblad. 
Bij deze wil ik de lopers heel hartelijk bedanken voor hun inzet.  
We hopen op een mooi resultaat. 
Namens de kerkrentmeesters,                                                                Cora Gerritse 
 
 
Verantwoording giften e.d. vanaf 1 januari tot en met 31 december 2022 

 
Maart 
Van H.O. gift                                                  €   150,-                                                    
 
April 
Van J.K. gift paaskaars              €   118,-                         
 
Mei 
Van L.M. gift      €     50,-                                       
 
Juli 
Van P.K. gift      €     50,- 
 
Oktober 
Verjaardagsfonds (via Itie)                                € 1029,87 
 
 
November 
Van J. van P. gift                                               €     50,-  
Van J.W. gift                                                      €   190,- 
Van J.S. gift                                                      €   190,- 
 
December 
Van K.J. gift                                                      €    100,-                                                                                                       
Van N.N. gift        €    100,-                                              
   



 

Van H.B. gift                                                    €    200,- 
Van N.N. gift         €      14,57  
 
Ik dank een ieder voor zijn/haar gift en de lopers/loopsters van het verjaardagsfonds 
voor het bezoeken van de jarigen. 
 
Namens de kerkrentmeesters,                                                      Annelies Klokman 
 
 
Verantwoording direct op de rekening gestorte collecteopbrengsten van  
1 januari tot en met 31 december 2022 

 
Januari  €   220,- 

Februari  €   130,- 

Maart   €     90,- 

April   €     65,- 

Mei   €     50,- 

Juni   €     40,- 

Juli   €     40,- 

Augustus  €     70,- 

September  €     90,- 

Oktober  €     40,- 

November  €   225,-   

December  €   357,- 

   € 1417,-                                       

 
Ik dank een ieder voor zijn/haar bijdrage(n) die in het kader van gemiste collectes 
en/of via de QR code zijn gedaan. 
 
Namens de kerkrentmeesters,     Annelies Klokman 
 
 
RAAD VAN KERKEN 
 
De wandeling 
Zaterdagochtend 7 januari jl. om 9.00 uur vertrokken er  
3 auto’s vanuit Halfweg met in totaal 11 wandelaars aan 
boord richting Wijk aan Zee om daar de Winter-Strand-
Duinwandeling te lopen. 
Deze wandeling werd voor de 34e keer uitgezet door 
W.S.V. de Zwervers. 
In Eetcafé de Zon in Wijk aan Zee vond de inschrijving 
plaats.  
Met duin- en routekaarten vertrokken we vol goede moed richting Beeldenpark Zee 
van Staal. Een beeldenpark gemaakt van de producten van de op de achtergrond 
staande fabriek. 



 

 
Eén van de beelden van Beeldenpark Zee van staal. Foto: Marjo Bart 
 
De immense stalen objecten staan en liggen verdwaald tussen de duinen. 
Via het park liepen we het strand op. 
Een blauwe lucht, een kalme zee, heerlijk uitwaaien. 
Over het strand liepen wij richting Heliomare, een voor velen bekend 
revalidatiecentrum. 
Aan de achterkant van Heliomare wandelden wij via een klaphekje de duinen in. 
De eerste 4 km zaten erop nog 11 te gaan. 
Wie weleens in de duinen wandelt, weet dat lopen in zand en tegelijkertijd klimmen 
en dalen best pittig is.  
Wij wandelden door prachtige blanke duinen via zandpaadjes naar de Van 
Oldenborghweg, Zwarteweg richting de Kruisberg.  
Vanaf de top van de Kruisberg heb je een prachtig zicht op de omringende duinen. 
In de beschutting van dit paraboolduin ligt de gelijknamige boerderij Kruisberg, 
restant van een oude landbouwontginning uit de 19e eeuw. 
Toentertijd werden hier aardappels, groenten en bloembollen verbouwd.  
Moe van het klimmen en dalen en al het zand belandden wij in Gasterij Kruisberg. 
Daar genoten wij van heerlijke huisgemaakte erwtensoep. 
Na de rust wandelden we voor een groot deel door bosgebied.  
De meeste bomen waren kaal maar de mossen waren prachtig, helemaal in het licht 
van de zon. 
Via de Kaagweg, Schapenweg, Scheivlakweg en Relweg kwamen we aan bij onze 
startlocatie De Zon in Wijk aan Zee. 
Het was een prachtige wandeling waarbij de zon ons welgezind was. Moe maar 
voldaan togen wij huiswaarts. 



 

 
Foto: Marjo Bart 

 
De volgende wandeling zal zijn op zaterdag 4 februari. 
U kunt zich opgeven voor woensdag 1 februari bij Marijke Nuis.  
Namens de wandelaars, 

Margreet Smit 
 
 
BAZAAR 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
Na een korte pauze en na het opruimen van de opslagruimte hebben wij besloten om 
ook dit jaar de bazaar te organiseren. 
Elk jaar vragen wij ons af of het nog zin heeft om door te gaan.  
Hoelang houden wij het nog vol, zijn er misschien mensen die het van ons over 
kunnen nemen…. 
Wie zijn dat en waar zijn ze dan…. 
Dan is er de bazaardag zelf waar nog steeds veel mensen naar uitkijken en graag 
komen om wat te kopen, een kopje koffie te drinken, gezelligheid, elkaar weer zien, 
vrolijkheid en het rad. 
De mensen uit Beverwijk, Mijdrecht, Haarlem en Weesp die onze bazaar zo bijzonder 
vinden en voor ons bijna bekenden zijn geworden. 
Dan zijn er de vroege vogels die om 8.30 uur voor de deur staan te wachten, niet  
alleen om hun slag te slaan maar vooral ook te genieten van de kerk. 
 
Er is een briefkaart in ons bezit (van een eeuw geleden!) gericht aan de Weledele 
Heer J. Gravenmaker,  Maximiliaanshoeve te Halfweg gemeente Houtrijk en 
Polanen. 



 

De briefkaart is gedateerd op 6 oktober 1923 en gaat over de bazaar die in het 
najaar gehouden zal worden ten behoeve van de nieuw te bouwen kerk. 
 
Dit jaar zal de bazaar gehouden worden op zaterdag 7 oktober 2023. 
 
Met inzamelen van goederen beginnen we op elke 1e donderdagochtend van de 
maand van 9.30 uur tot 10.30 uur te beginnen in februari. 
Wij nemen geen televisies, telefoons, computers, dvd’s, vuil en kapot spul aan. 
Ook wordt er bij de deur gekeken of de spullen bruikbaar zijn. 
Boeken zijn welkom maar moeten niet te oud zijn, bruine randen weg ermee.  
Encyclopedieën, atlassen, woordenboeken en reisgidsen zijn ook niet meer welkom. 
Wilt u a.u.b. geen spullen ongevraagd in of bij de opslag zetten, alvast bedankt. 
Wij hebben er weer zin in en hopen op een mooie bazaar. 
 
Namens de bazaarcommissie,       Margreet Smit  
 
DIVERSEN 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor de bloemen ter ere van mijn 85ste verjaardag.  
          Cees van Oeveren 
 
Lieve mensen, 
Wij bedanken jullie hartelijk voor de goede wensen en het medeleven. 
Het is voor ons een hele moeilijke tijd. En dan merk je hoe belangrijk het is dat 
gemeenteleden aan je denken. Het geeft ons echt steun. 
 

Hartelijke groeten van Constantijn en Mieke Sikkel  
 
 
ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 

25ste Zondagmiddagconcert 5 maart met ‘Podium Klassiek 
Halfweg’ 
Het 25ste Zondagmiddagconcert in onze (verwarmde) kerk belooft een 
muzikaal hoogtepunt te worden in de bestaansgeschiedenis van deze 
concertserie. In plaats van normaal één muzikant of groep ontvangen wij 5 
maart een concertpianist (die bijna op Broadway speelde…) én een trio met 
viool, klarinet en accordeon én een organist. Het zijn Edzo Bos, Trio C tot de 
Derde en Hans Jütte. Nog niet eerder had een Zondagmiddagconcert zo’n 
breed palet aan instrumenten en muziek. Volgens de commissie een 
fantastische manier om het 25ste concert te vieren. Dus beleef het mee en kom 
5 maart naar ons eigen ‘Podium Klassiek Halfweg’.   
 
Wie had op 3 maart 2015 kunnen bedenken dat de proef met een 
Zondagmiddagconcert in onze kerk zo’n blijvertje zou worden? Misschien was u er 
toen bij; het was een optreden van conservatoriumstudente Nikki van Zaanen aan de 
pas aangeschafte vleugel. Er kwamen maar liefst 90 belangstellenden op af. 
Inmiddels zijn we bijna acht jaar (inclusief twee coronajaren) verder en staat de 
concertteller op 24. We stellen de muzikanten aan u voor.      



 

 
Pianist Edzo Bos  

Edzo Bos studeerde piano aan het 
conservatorium van Groningen en Genève. Als 
jong talent won hij een eerste prijs bij het 
Prinses Christina Concours. Hij maakte 
tournees naar de Verenigde Arabische 
Emiraten, Oman, Hongarije, Rusland en 
Turkije. Met theatergroep Kwatta maakte Edzo 
in 2019 en 2020 een theatertournee in 
Nederland met het stuk ‘Jabber’. Ook speelde 
hij ’Jabber’ in Engeland, Ierland, de Verenigde 
Staten, Egypte en in China. In mei 2020 stond 
‘Jabber’ twee weken geprogrammeerd op 
Broadway, maar helaas is dat vanwege corona 
tot nader order uitgesteld. Edzo soleerde met 
verschillende ensembles en orkesten in 
pianoconcerten van Mozart, Beethoven en 
Grieg. Ook is hij ervaren als kamermusicus en 
als liedbegeleider. Edzo geeft les op de 

Muziekschool Amsterdam Noord. Op 5 maart speelt hij bij ons prachtige stukken van 
Scarlatti, Beethoven en Mendelssohn. 
 
 
Trio C tot de Derde 
Trio C tot de Derde, bestaande uit Carel den Hertog (viool), Coos Lettink (accordeon) 
en Caspar Terra 
(klarinet), speelt 
klezmer in de puurste 
zin des woords: joodse 
feestmuziek! Maar ook 
in de breedste zin des 
woords: een stijl die 
voortdurend in 
ontwikkeling is. Én die 
veel ruimte biedt voor 
muzikale uitstapjes 
naar aangrenzende 
genres als de balkan en 
gipsy, de jazz en de 
klassieke muziek. Hun 
streven daarbij: geen 
imitatie, maar integratie van alle muziekgenres die hun paden kruisen. Composities 
van Oost-Europees georiënteerde klassieke componisten als Béla Bartók en Zoltán 
Kodály worden afgewisseld met eigenzinnige vertolkingen van traditionele melodieën 
uit het onuitputtelijke klezmer- en balkanrepertoire.  Het trio bestaat meer dan 20 jaar 
en samen hebben ze vele muzikale reizen gemaakt. Elke compositie heeft een 
verhaal dat ze graag met het publiek delen.  
 
 



 

 
Organist Hans Jütte 
Behoeft ‘onze’ Hans Jütte nog een nadere toelichting? Wie 
geniet niet van zijn zondagse orgelspel als begeleider van 
de samenzang en als solist? Hij heeft een eigen, direct 
herkenbare stijl waarin emoties als vreugde en verdriet, 
maar ook de natuur een belangrijke rol spelen. Wie hoort 
niet de gevaarlijk loeiende storm op zee als de gemeente 
met dominee Rasser het Zeemanslied zingt? Op 5 maart 
speelt Hans voor ons drie stukken: Een preludium & fuga 
van Joh. Seb. Bach, Andante van Simon Landsman en 
Suite Gothique van Léon Boëllmann.  
 

Kortom, het wordt een bijzonder aantrekkelijk concert waarbij elke afzonderlijke 

muzikant het bezoek al meer dan waard is. Dus reserveer de datum 5 maart in uw 

agenda en neem vrienden, buren en familie mee naar dit 25ste 

Zondagmiddagconcert.  

 

De entree bedraagt 10 euro inclusief drankje na afloop. Voor kinderen t/m 12 

jaar betaalt u geen toegang. Het concert begint om 15.00 uur (kerk open om 

14.30 uur) en zal ongeveer anderhalf uur duren. Kaarten zijn te koop aan de 

zaal; reserveren is niet nodig.   

 

Van harte aanbevolen door de trotse leden van de commissie 

Zondagmiddagconcerten: Hans Jütte, Cocky van der Gugten, Tineke Berger, Jan 

Monster, Dick Meijer en Ben Broerse.  

 
PS: Om de Zondagmiddagconcerten blijvend mogelijk te maken is uw gift zeer 
welkom. Graag op de rekening van de Kerkrentmeesters: NL 21 RABO 0324 6648 85 
o.v.v. gift Zondagmiddagconcerten. Alvast hartelijk dank!  
 
UIT DE OUDE DOOS 
 
Zondagmiddagconcerten in beeld 
Op 3 maart 2015 startte de proef met een zondagmiddagconcert in onze kerk met 
een optreden van conservatoriumstudente Nikki van Zaanen aan de pas 
aangeschafte vleugel. Inmiddels zijn we acht jaar verder (inclusief twee coronajaren) 
en staat de concertteller op 24. Het initiatief lag bij Hans Jütte en Dick Meijer. Zij 
vonden het een gemis dat de nieuwe vleugel alleen dienst zou kunnen doen tijdens 
erediensten. Samen met nog een paar enthousiastelingen maakten zij het plan om 
het instrument en daarmee ook ons mooie kerkgebouw te gebruiken voor het leveren 
van een stuk cultuur voor de totale gemeenschap van onze dorpen. Laagdrempelig 
en gastvrij. Dat is 24 keer gelukt. En gelukkig hebben we de foto’s nog. Met dank aan 
Bas Berger.  
 

Heeft u zelf ook foto’s uit de geschiedenis van ons lokale kerkelijk leven en wilt u die 
met de lezers delen? Laat het mij dan weten.  

Ben Broerse 
 



 

 
 
 
 

 
     


