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In dit nummer:  Gemeenteavond 6 november

 Dankdag en bevestiging ambtsdragers 10 november
 Eeuwigheidszondag 24 november

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg
Postbus 98, 1160 AB Zwanenburg - Internet: http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/

Predikant:
ds. J.P.G. van de Meeberg		
Polanenstraat 1, 1165 GX Halfweg
tel. 020-4973630
Vrije dag: Maandag
Beste beltijd: dinsdag t/m zaterdag
tussen 9.30 en 10.00 uur.
B.g.g. kunt u inspreken op het antwoordapparaat.
Meeleven:
Bij geboorte: stuurt u een kaartje naar predikant
en ledenadministratie.
Bij doop: belt u naar de predikant of naar uw
wijkouderling/wijkcontactpersoon.
Bij ziekte: belt u naar de predikant of naar uw
wijkouderling/wijkcontactpersoon.
Bij huwelijk in kerk Halfweg: belt u naar predikant
en koster.
Bij overlijden: belt u naar de predikant of naar uw
wijkouderling/wijkcontactpersoon en stuurt u een
kaart naar predikant en ledenadministratie.
Kerkenraad:
Voorzitter: L. Kranenburg, Houtrijkstraat 5,
1165 LL Halfweg, tel. 020-4975837
Scriba: Mw. D.M. van Vliet, Houtrijkstraat 20 Halfweg, tel. 020-4973579
Consistorie (Ouderlingenvergadering):
Voorzitter: Mw. G.A.M. Monster-de Haan, van
Meeuwenstraat 9, Spaarndam, tel. 023-5383092.

Administratie Vaste Vrijwillige Bijdragen:
Mw. J. Stoffels-de Rijder, Eikenlaan 29,
tel. 020-4973889.
Bankrekening uitsluitend voor VVB:
32.46.26.525 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse gemeente.
Sleuteladressen:
Voor activiteiten die van te voren zijn aangemeld
en in de agenda zijn opgenomen zijn de sleutels
te verkrijgen bij de koster. Indien geen gehoor:
bij J.M. de Waal, Wilhelminastraat 40,
tel. 020-4975823, bij W.J. Smit, Polanenstraat
23, tel. 020-4974362, bij J.A. Kromhout, Julianalaan 9, Zwanenburg, tel. 020-4975275, of bij
W.H. van den Horn, Julianastraat 2A te Halfweg.
Koster en Coördinatie gebouwen:
Voor het bespreken van ruimtes in onze gebouwen e.d. verzoeken wij u contact op te nemen
met: J.R. Stoffels, Eikenlaan 29,
1161 TR Zwanenburg,
tel. 020-4973889, mobiel 06-42004905,
e-mail: jstoffels@alice.nl
Ledenadministratie:
W. Mels, Troelstralaan 67,
1161 CB Zwanenburg, tel. 020-4973741,
e-mail: wmels@hetnet.nl
Kinderdienst:
Mw. G.K. Kranenburg-de Vos, Houtrijkstraat 5,
Halfweg, tel. 020-4975837

Diaconie:
Voorzitter: H.J. Oostwouder, IJweg 277,
Zwanenburg, tel. 06-51564056
Penningmeester: L.A. Bakker, Kanaalweg 3,
Halfweg, tel. 020-4976463
Bankrekening diaconie 32.46.67.051 t.n.v.
Diaconie Protestantse gemeente (bestemd voor
giften en bijdragen aan de diaconie). Bankrekening
diaconie 22.53.25.446 t.n.v. Diaconie Protestantse
gemeente (bestemd voor MDA).
Kerkrentmeesters:
Voorzitter: P. Mendrik, Van Meeuwenstraat 14,
2064 LD Spaarndam, tel. 023-5383206
Secretaris: Mevr. J. Stoffels-de Rijder, Eikenlaan 29, Zwanenburg, tel. 020-4973889
Penningmeester: Mw. M.A. Kromhout-de Bruin,
tel. 020-4975275
Bankrekening voor giften en overig betalingsverkeer: 32.46.64.885 t.n.v. Kerkrentmeesters
Protestantse gemeente.

Redactie Kerkblad:
Mw. M. Bakker-de Vente, Kanaalweg 3,
1165 LV Halfweg, tel. 020-4976463
la.bakker@planet.nl
Kerkblad: bezorgen/abonnementsgeld
G.J. te Sligte, Dennenlaan 154, tel. 020-4974776.
Bankrekening: 32.46.26.711, Kerkblad
Meeluisteren naar kerkdiensten:
Onno Bart, tel. 020-4973368
e-mail: onnobart@quicknet.nl
Gemeentediaconaat/Hulpdienst:
Mw. T. Daman-Bernhard, tel. 020-4972580
Autodienst:
Mw. T. Daman-Bernhard, tel. 020-4972580
Gebedsboom:
Mw. E. Mandemaker-Snijders, tel. 020-4976090

De Kerkbrief van november wordt verzorgd door Hilde Kamper, email: hildekamper@hotmail.com
Kopij graag donderdag vóór 16.00 uur.
Kopij voor het decembernummer van het Kerkblad kunt u uiterlijk 15 november vóór 17.00 uur
inleveren op Domineeslaan 137, Zwanenburg (Gerard Kluijt) of via e-mail: kluijt7@zonnet.nl
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PROTESTANTSE GEMEENTE HALFWEG-ZWANENBURG
Protestantse Kerk: Wilhelminastraat 15
tel. 020-4977303
Eigen Haard:
Sparrenlaan 1, 1161 VE Zwanenburg
tel. 020-4975444

Kerkdiensten
Zondag 3 november
Protestantse Kerk
10.00 uur ds. G. van de Meeberg
		
Heilig Avondmaal
		
Zondag 10 november
Protestantse Kerk
10.00 uur ds. G. van de Meeberg
		
Dankdag voor gewas en arbeid
		
Bevestiging ambtsdragers
Maandag 11 november
Eigen Haard
16.00 uur
		

ds. G. van de Meeberg
Heilig Avondmaal

Zondag 17 november
Protestantse Kerk

Ds. T.G. van der Linden uit Haarlem

10.00 uur

Zondag 24 november
Protestantse Kerk
10.00 uur Ds. G. van de Meeberg
			Laatste zondag kerkelijk jaar
		
Herdenking overledenen
Maandag 25 november
Eigen Haard

16.00 uur

Mevr. M. Deurvorst

Zondag 1 december
Protestantse Kerk
10.00 uur
		

ds. G. van de Meeberg
Eerst advent
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 Oppasdienst

3 november		Marit Parlevliet en Petra Mendrik
10 november		Jacco Hoogendam en Marijke Gehrels
17 november		Ellen Oostwouder en Cora Gerritse
24 november
Anke en Geeske Kluijt
1 december		Ria Bakker en Gerda van den Heuvel

 Diensten in het Spaarne Ziekenhuis

Elke zondag om 10.30 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een dienst van Woord en Tafel met een
oecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek.
De kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 55).
Voor meer informatie: tel. 023-8907331 of 8908234.

TER OVERDENKING
 Ritueel
Ik houd het kleine ritueel in ere,
opdat je elk moment terug kunt keren.
Iedere dag, wanneer het avond wordt,
maak ik de tafel klaar: een extra bord,
bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas,
alsof je enkel opgehouden was.
Ik hoor (hoe kon ik denken dat hetgene
waardoor ik ben, voor altijd was verdwenen?),
ik hoor, alsof de woning nog bestond,
het grind, de klink, het aanslaan van de hond,
en je komt binnen op het ogenblik
dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik.
Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf
en haast niet opziend van mijn stil bedrijf
de woorden vind, als was het vanzelfsprekend:
Schuif aan; tast toe: er is op je gerekend.
Jean Pierre Rawie
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Dit gedicht uit het Liedboek 2013 (er staan ook gebeden en gedichten in) raakt
me. Ik zie het voor me: een vrouw die haar geliefde man mist tijdens het avondeten; hij is overleden. ‘Je moet toch verder’, wordt er gezegd, of ‘zou hij gewild
hebben dat je bij de pakken neer ging zitten?’… Ach, best goed bedoelde woorden en adviezen, maar ze zit wel elke avond alleen aan tafel. Maar dit gedicht
zegt volgens mij meer dan het harde feit dat zij hem missen moet. Ik lees er
ook een andere kant in. De dichter heeft zijn gedicht niet voor niets ‘Ritueel’
genoemd: een handeling die je steeds op dezelfde manier uitvoert, zodat het
houvast en zelfs troost kan geven.
De vrouw uit het gedicht dekt de tafel voor twee, als een ritueel, want naast het
gemis, geeft het haar ook troost om op die manier terug te denken aan de mooie
tijd die ze samen gehad hebben. Trouwens, wat voor de één een goede manier
is om een dierbare te herinneren, kan voor de ander helemaal niet zo zijn. Zo is
bijvoorbeeld het branden van een kaarsje of het leggen van een bloem bij een
mooie foto, voor veel nabestaanden een gebruikelijker ritueel, dan de tafel dekken voor twee.
Rituelen kennen we ook en vooral in de kerk. Een belangrijk ritueel dat we elk
jaar op de zondag voordat de adventstijd begint, uitvoeren, is het noemen van
de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar ons door de dood ontvallen
zijn. De namen die we noemen, de kaarsen die door nabestaanden worden ontstoken: het is een ritueel dat troost en houvast kan geven. Toch is niet het lezen
van de namen en het ontsteken van de kaarsen de essentie van dit ritueel, maar
vooral, het vertrouwen dat zij geborgen zijn in Gods liefdevolle nabijheid, dat we
hen niet zullen vergeten. 						
ds. Gert van de Meeberg

PASTORALE BERICHTEN
 Huwelijksjubilea

Leo en Gea Kranenburg-de Vos waren op 11 oktober 25 jaar getrouwd. Samen
met hun kinderen en allen die hen lief zijn, zijn zij dankbaar dat zij hun zilveren
huwelijksjubileum konden vieren. Wij feliciteren Gea en Leo van harte en wensen
hen gezondheid en zegen toe.
Jan en Willy de Waal-Meijer hebben op 16 oktober hun 50-jarig huwelijksjubileum gevierd. Ze zijn dankbaar dat zij, samen met hun kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden, deze gouden dag beleven mochten. Wij feliciteren Jan en
Willy van harte met deze mijlpaal en wensen hen gezondheid en zegen toe.
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Cabinebouw

Homeopathische geneesmiddelen
Allopathische geneesmiddelen
Cosmetica en Parfumerie.

DE VOS

Hiervoor kunt u terecht bij:

Drogisterij C. Poelsma

Dennenlaan 52, Zwanenburg, tel. 4977704

Dennenlaan 77
1161 CL  Zwanenburg
tel. 020-4974227

En altijd een goed advies!

Bouw- en Aannemersbedrijf

WEMPE B.V.

Ringweg 12
2064 KE Spaarndam
Tel. 023-5389825 b.g.g. 023-5372781
Fax 023-5373773

NIEUWBOUW - VERBOUW - ONDERHOUD
RENOVATIE - ISOLERENDE BEGLAZING

GAZELLE fietsen

in vele uitvoeringen en prijzen

HONDA bromfietsen
in sport- en toermodel

Ook voor het schilderwerk
binnenshuis bent u op een
betrouwbaar adres.

AGU regenpakken
Vraag de folder:

R. van Oeveren

Dennenlaan 56
Zwanenburg - tel. 020-4974366

Iepenlaan 23
Zwanenburg

tel. 020-4976152
06-23775596

Barlotty Haarmode
KOMT BIJ U THUIS

voor een afspraak of vragen
bel vrijblijvend naar

Hier kan uw advertentie staan!

06 413 93 522

en vraag naar Greetje
alle behandelingen zijn inclusief versteviging
en haarlak, tevens verkoper van de merken
Krune en Everline
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 Meeleven

Mevr. P. van Roest-Rademaker mocht na een tijd van revalidatie in verpleeghuis
Boerhaave weer thuiskomen. Samen met haar en haar dierbaren zijn we dankbaar dat het nu beter met haar gaat. We hopen dat het zo mag blijven gaan en
groeten haar hartelijk. 		
Familieomstandigheden
Ik ben het niet gewend om in het Kerkblad over familieomstandigheden te schrijven, maar in dit geval vind ik het belangrijk om te vermelden wat er op het moment speelt. Eind september is na onderzoeken en wachten op uitslagen tot
onze schrik bekend geworden dat Marcels vader (mijn schoonvader) longkanker
heeft. Gelukkig zijn er geen uitzaaiingen gevonden en kon er met behandeling
gestart worden: chemokuren en daarna een operatie om de tumor te verwijderen. Het is een spannende tijd en we hopen en bidden op een goede afloop.

 In memoriam

We gedenken Elbertus Steen
Op 16 september 2013 is overleden Bert Steen in de leeftijd van 76 jaar. Op de
rouwcirculaire lezen we: ‘Verdrietig, maar met onvergetelijk mooie herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen’. De dienst van Woord en Gebed heeft op 23
september plaatsgevonden in onze kerk. Naast mooie woorden en beelden van
herinneringen van Nan en hun zoons, van een goede vriend en een oud-leerling,
hebben we stilgestaan bij Psalm 23 en Lucas 12: 22-32. Het koor VoiceMail,
waar Bert in zong, heeft passende Taizéliederen gezongen en oud-leerling Jos
van der Kooy heeft op het orgel de dienst prachtig muzikaal begeleid en omlijst.
Zijn liefde voor Nan en hun gezin, zijn passie voor lesgeven in de Nederlandse
taal, het maken van kunstwerken en zijn gedrevenheid om datgene te realiseren
wat hij voor zich zag, kenmerkten Bert. Zo zullen we hem herinneren. We wensen Nan en hun kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe.
We gedenken Gepke Mastenbroek-Slagter
Op 18 september is overleden Gepke Mastenbroek-Slagter in de leeftijd van 95
jaar. De dienst van Woord en Gebed heeft op 24 september in de aula van de
begraafplaats plaatsgevonden. We hebben geluisterd naar passende muziek en
naar mooie woorden van herinnering, uitgesproken door Wil. In de overdenking
hebben we onder andere enkele verzen uit het slot van Prediker 12 gelegd naast
het leven van Gepke en stonden we stil bij de trouwtekst van Gepke en Cornelis,
1 Petrus 5: 7: ‘Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’ Haar
liefde en zorgzaamheid voor haar man en hun kinderen, maar ook haar zorg
voor anderen stond bij Gepke altijd op de eerste plaats. Maar de laatste jaren
waren de rollen omgekeerd en zorgden haar zoons Gerard en Wil met liefde en
toewijding voor hun moeder, zodat zij tot het laatst toe thuis kon blijven; dat is
bewonderenswaardig.
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Naast verdriet is er ook dankbaarheid dat zij deze gezegende leeftijd bereiken
mocht. We wensen Gerard en Wil Gods nabijheid toe.
We gedenken Wilhelmina Maria de Jong-van Santen
Op 24 september is overleden Wilhelmina Maria de Jong-van Santen in de leeftijd van 64 jaar. De laatste 40 dagen van haar leven verbleef Mieke in het hospice
Bardo te Hoofddorp. Op de rouwcirculaire staat deze tekst van Huub Oosterhuis:
‘En niemand valt, of hij valt in Uw handen, en niemand leeft, of hij leeft naar
U toe.’ Op 28 september heeft, in een overvolle Verbondskerk, de dankdienst
voor haar leven, voorafgaande aan de begrafenis, plaatsgevonden. Er werden
warme woorden van herinnering gesproken, namens het gezin, namens familie
Van Santen en familie De Jong, namens de Verbondskerk en de collega’s van
de classis. Tijdens de overdenking hebben we nagedacht over Psalm 27 en 1
Johannes 3: 1a, 16-19 & 4: 11-16 en deze Bijbelteksten in verband gebracht met
de manier waarop dominee Mieke in het leven stond: vertrouwend op God en
Zijn liefde delend. Sinds 2003 was zij predikant van de Protestantse gemeente
te Vijfhuizen. Ze was niet alleen in de kerk bekend, maar ook in het dorp. Ook
voor onze gemeente was dominee Mieke een vertrouwd gezicht; in de vacante
periode heeft zij hier veel goed werk verricht. Haar liefde en zorgzaamheid, haar
optimisme en enthousiasme, haar moed en geloofsvertrouwen, haar betrokkenheid en collegialiteit zullen ons altijd bijblijven. We zullen haar ontzettend missen.
Wij wensen haar man Jan, hun kinderen en kleinkinderen en hun familie, Gods
nabijheid toe.
We gedenken Christina van Os-Jagtman
Op 2 oktober is overleden Christina van Os-Jagtman, in de leeftijd van 94 jaar. Ze
woonde in Eigen Haard te Zwanenburg. Op de rouwcirculaire staat: ‘Bedroefd,
maar met een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo lang mochten behouden,
geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder.’ De crematieplechtigheid heeft op 9 oktober plaatsgevonden. Stien van Os was een lieve en sociale vrouw. Ze kwam uit een warm
gezin en vond het fijn om over vroeger te vertellen, zoals over haar jeugd en
over de tijd dat ze werkte in de groentezaak van haar ouders in Amsterdam. De
laatste tijd ging haar geheugen steeds verder achteruit en werd haar gezondheid
steeds zwakker, waardoor communiceren nauwelijks meer ging. ‘Het kaarsje is
thans opgebrand’ zo lezen op de kaart, en zo is het ook gegaan. We wensen
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe.
ds. Gert van de Meeberg
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VOORUITBLIK DIENSTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN
• Op 3 november zullen we in de dienst met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.
• De gemeenteavond zal dit jaar gehouden worden op woensdag 6 november.
Het belooft een leuke en informatieve avond te worden. Namens de kerkenraad
zal Leo Kranenburg daarover u informeren elders in dit Kerkblad.
• In de dienst van 10 november zullen we stilstaan bij Dankdag voor gewas en
arbeid. Daarnaast zal in deze dienst bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden: Tineke Berger als wijkouderling, Bas Berger als diaken (secretaris diaconie) en Itie Joosse als diaken. Fijn dat de kerkenraad versterkt wordt met deze
nieuwe ambtsdragers.
• Maandag 11 november mag ik voorgaan in de dienst in Eigen Haard; we zullen dan het Heilig Avondmaal vieren.
• Woensdag 13 november zal er van 14.30 tot 16.00 weer een gezellige middag gehouden worden in de koffiezaal van Eigen Haard (georganiseerd door
het wijkteam). We zullen die middag liederen zingen uit ‘Kun je nog zingen, zing
dan mee’ en geestelijke liederen, die ik zal begeleiden op de piano.
• De laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag, is dit jaar op 24
november. In de dienst zullen we op passende wijze de gemeenteleden die het
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, gedenken. De betrokken families worden
persoonlijk voor deze dienst uitgenodigd. De namen van hen die overleden zijn,
zullen in het Kerkblad van december gepubliceerd worden.
• De volgende keren dat het Bijbeluur gehouden wordt: 29 oktober, 12 en 26
november, van 14.00 tot 15.00 uur, in onze kerk. We zullen samen de Bijbeltekst lezen die de zondag daarop in de dienst centraal zal staan. Het Bijbeluur
is niet gericht op discussie over de tekst, maar vooral op de vraag ‘wat wil deze
Bijbeltekst mij zeggen, wat kan ik er mee in mijn dagelijks leven?’. Welkom, de
thee staat klaar.
• Windows: catechese 16 t/m 19 jaar. De data in november waarop we samenkomen, zijn: 7, 14 en 28 november, van 20.00 uur tot 20.45 uur. De jongeren
worden ook via de e-mail op de hoogte gehouden. Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
ds. Gert van de Meeberg
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MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd:

Mevr. M.G. van Beem, IJweg 223 naar Populierenlaan 175,
161 SJ Zwanenburg (wijk ZbO)
Overleden: op 16 september 2013 in de leeftijd van 76 jaar dhr. Elbertus
Steen, Kerspel 16, 1161 BM Zwanenburg (wijk ZbW)
op 18 september 2013 in de leeftijd van 95 jaar mevr. Gepke
Mastenbroek-Slagter, Beukenlaan 8, 1161 TZ Zwanenburg (wijk ZbW)
op 2 oktober 2013 in de leeftijd van 94 jaar mevr. Christine van
Os-Jagtman, Sparrenlaan 1 /kamer 125 Zwanenburg (wijk EHenA)
Wim Mels, ledenadministratie

?

ZEVEN VRAGEN AAN		

1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?
Voluit heet ik Jacques Robert Stoffels. Ik ben 68 jaar geleden in Amsterdam geboren (in de Admiralenbuurt).
2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)?
Ruim 38 jaar heb ik gewerkt bij de ABN-bank, later ABN AMRO, voornamelijk op
controleafdelingen. Het laatste jaar op de afdeling personeelszaken.
3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Lezen (geschiedenis, detectives), fietsen, schaken, met vrienden naar een museum gaan en naar theatervoorstellingen.

’Uw wensen zijn
ons uitgangspunt’

De Loos

uitvaartverzorging

020 497 2694 Altijd bereikbaar
www.deloosuitvaartverzekering
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4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk?
In april 1976 ben ik in Zwanenburg komen wonen, ik ging toen om en om naar de
Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk. Ik heb het hele project van de kerk
tot en met de PKN als ouderling mogen meemaken. Ik heb jaren catechisatie
gegeven en jeugdwerk gedaan. Ik ben nu nog ouderling. Na mijn VUT-regeling
ben ik koster geworden en vraag ik dominees om bij ons voor te gaan.
5. Wat spreekt jou aan in onze kerk?
De saamhorigheid, het omzien naar elkaar, de zondagse kerkdienst vind ik erg
waardevol, de sfeer bij het koffiedrinken is open en gezellig. Er wordt bij lief en
leed goed naar elkaar omgezien.
6. Wat inspireert jou?
Positieve gesprekken, een goed gesprek met een dominee, de geboorte van
mijn kleinzoon.
7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou
je hem/haar dan vragen?
Paulus zou ik wel willen ontmoeten en hem dan vragen waarom hij zo anti-vrouw
is, althans zo komt hij over in de geschriften.
Jacques Stoffels

UIT DE KERKENRAAD
 Ambtsdragers: aan- en aftredend in de dienst van 10 november

In het Kerkblad van oktober schreef ik al dat er goed nieuws was te melden.
Dat nieuws is alleen maar beter geworden want er zullen niet twee, maar drie
gemeenteleden in het ambt worden bevestigd in de dienst van 10 november.
Naast Tineke Berger, die het ambt van ouderling op zich gaat nemen, en Itie
Joosse, die het ambt van diaken zal gaan vervullen, heeft ook Bas Berger zich
bereid verklaard om een ambt op zich te nemen en wel dat van diaken. Hij zal
binnen dit college het secretariaatswerk gaan oppakken (en dit gaan overnemen
van Bernard Rutgers).
Als kerkenraad zijn wij bijzonder blij dat zij positief hebben gereageerd op ons
verzoek om deze taken te gaan doen en zien er naar uit om met hen samen te
gaan werken.
Dhr. en mevr. Berger en mevr. Joosse zullen in de dienst van 10 november worden bevestigd. In het Kerkblad van oktober stond vermeld dat de bevestiging
en het afscheid van ambtsdragers aanvankelijk al in oktober zou plaatsvinden,
maar vanwege bijzondere omstandigheden is dit uitgesteld.
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In deze dienst zal afscheid worden genomen van de ambtsdragers Jacques
Stoffels (ouderling sinds 2004) en van Bernard Rutgers (diaken-secretaris; sinds
2005).
Bernard en Jacques, bedankt voor jullie inzet als ambtsdrager voor onze gemeente gedurende al deze jaren, die in een aantal opzichten voor onze gemeente heel
bijzonder zijn geweest.
Met vriendelijke groet
en namens de kerkenraad, Leo Kranenburg

 Gemeenteavond 6 november

Hierbij nodigen wij u allemaal van harte uit om de gemeenteavond op 6 november bij te wonen. Hoofdgast van deze avond is ds. Wina Hordijk. Zij is als
predikant verbonden aan het luchthavenpastoraat op Schiphol. Ds. Hordijk zal
vertellen over de werkzaamheden die zij daar verricht, wat het luchthavenpastoraat inhoudt en kan betekenen voor de (internationale) luchtreizigers. Zelf vindt
zij dit “de mooiste baan van al mijn collega’s”.
Als kerkenraad zijn wij enige jaren geleden op bezoek geweest bij het luchthavenpastoraat en waren erg onder de indruk van het werk dat daar wordt gedaan
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door zowel de professionele krachten als de vrijwilligers. Ds. Hordijk is ook al
enkele keren bij ons in een dienst voorgegaan.
Het luchthavenpastoraat vraagt geen cadeaubon voor presentaties die worden
gegeven, maar liever een donatie voor het werk dat wordt gedaan. Het leek ons
dan ook gepast om tijdens deze avond een collecte te houden en de opbrengst
daarvan over te maken aan het luchthavenpastoraat.

Stiltecentrum luchthavenpastoraat. De ruimte trekt rond de 50.000 bezoekers per jaar,
onder wie ook Schipholmedewerkers

In de pauze zullen er foto’s getoond worden van fotograaf Kees van der Veer.
Vorig jaar was hij (met Ria Stolk) gast op onze gemeenteavond. Kees toonde
foto’s van alle geloofsgemeenschappen in de Haarlemmermeerpolder en van
onze Protestantse gemeente en Ria vertelde het verhaal daarbij. Na afloop kreeg
onze gemeente een CD-rom met een selectie van de (lucht)foto’s van onze kerk
en dorpen die Kees had gemaakt. Ik heb de foto’s al een paar keer bekeken en
wil u ook deelgenoot maken van deze prachtige opnamen.
Na de pauze zal Jacco Hoogendam vertellen over het missionaire team, waar
hij de initiatiefnemer van is in onze gemeente. De financiën van zowel onze gemeente als de diaconie worden besproken door Leo Bakker en er zal gelegenheid worden gegeven voor het stellen van vragen over alles wat met onze gemeente te maken heeft.
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De agenda van deze avond vindt u hieronder weergegeven. De kerkenraad
hoopt u dan te kunnen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Leo Kranenburg
De agenda voor de gemeenteavond is als volgt:
19.30 uur
Deur open
20.00 uur
Welkom/opening Leo Kranenburg en ds. Gert van de Meeberg
20.10 / ca 21.00 uur Luchthavenpastoraat door ds. Wina Hordijk
Collecte Bestemd voor het luchthavenpastoraat
Pauze met foto’s van de Protestantse kerk Halfweg van Kees van der Veer
(fotograaf Geloven in de Polder)
Ca. 21.15 uur
Vervolg met: Jacco Hoogendam Missionair team
		
Leo Bakker Financiën gemeente en diaconie
		
Leo Kranenburg Rondvraag
22.00 uur
Ds. Gert van de Meeberg - Sluiting

DIACONIE
Betreft de IBAN rekeningnummers met ingang van 1 februari 2014
Verschillende gemeenteleden hebben ons aangesproken over de nieuwe bankrekeningnummers die komen gaan.
Tot 1 februari 2014 kunt u gewoon de huidige nummers gebruiken.
Om u te helpen voor uw eigen administratie staat hieronder een verwijzing naar
een website die u gebruiken kunt om IBAN nummers op te zoeken.
https://www.iban-converteren.nl/Converter.aspx
De IBAN nummers van de diaconie zijn (met ingang van 1 februari 2014):
Bankrekening voor giften en overig betalingsverkeer:
NL30 RABO 0324 6670 51 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente
-

Bankrekening uitsluitend voor MDA ( Missionair Diaconaal Aandeel) en
Zendingsbijdragen bij SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer):
NL67 FVLB 0225 3254 46 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente

Vanaf 2014 kunt u geen bijdragen meer storten op rekening 32.46.53.395 t.n.v.
Diaconie Protestantse gemeente t.b.v. de Zending.
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Een klein aantal gemeenteleden stort hier nu nog regelmatig wat kleine bedragen op die nu niet meer opwegen tegen de bankkosten voor het aanhouden van
de rekening. Vandaar dat we deze rekening per 31-12-2013 beëindigen. Deze
bijdragen kunt u voortaan overmaken op het rekeningnummer NL67 FVLB 0225
3254 46 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente.
Namens de diaconie,
Leo Bakker, penningmeester

 G
 elukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand
november 2013
1 nov.1928
2 nov.1932
2 nov.1924
6 nov.1923
7 nov.1924
8 nov.1925
13 nov.1936
15 nov.1930
16 nov.1921
17 nov.1928
17 nov.1935
17 nov.1934
29 nov.1932
29 nov.1927
30 nov.1924
30 nov.1932

Mevr. E.J. Smeenk-van den Hoek, Julianastraat 60, 1165 GW Halfweg
Mevr. J. de Waardt-Vuijst, Kinheim 164, 1161 DE Zwanenburg
Dhr. G. Tamerus, Bornholm 50, 2133 AA Hoofddorp
Mevr. M. Bijma-Vaandering, Sparrenlaan 67, 1161 VE Zwanenburg
Mevr. B.C. Verhagen-Korver, Sparrenlaan 75C, 1161 VE Zwanenburg
Mevr. C. van Houwelingen, Houtrakkerweg 39, 1165 MV Halfweg
Mevr. J.C. Steen-van Bueren, Kerspel 16, 1161 BM Zwanenburg
Dhr. F. Hoogendam, Iepenlaan 74A, 1161 TG Zwanenburg
Dhr. G. Ockers, Olmenlaan 151, 1161 JV Zwanenburg
Dhr. D.C. Galle, Amestelle 155, 1161 AX Zwanenburg
Dhr. G. van Smeerdijk, Friedalaan 9, 1161 TJ Zwanenburg
Mevr. E.H. Kempe-van Gelder, Eikenlaan 27, 1161 TR Zwanenburg
Dhr. G.J. te Sligte, Dennenlaan 154, 1161 CV Zwanenburg
Mevr. J.S. Schilperoord-Kruithof, Sparrenlaan 117,
1161 VN Zwanenburg
Mevr. W. van Veen-Vaandering, IJweg 59, 1161 ES Zwanenburg
Dhr. G. van Elderen, Raasdorperweg 39, 1175 KV Lijnden

KERKRENTMEESTERS
 Verjaardagsfonds

De verjaardagsbusjes werden weer zwaar, dus moesten ze nodig geleegd worden. Dina van der Werff vroeg of we dit keer bij haar kwamen in haar ark. Corrie
Meinema reed met een auto vol dames naar het Zijkanaal F. We werden welkom
geheten door Dina, bewonderden haar geit en haar twee mooie poezen.
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Na de thee gingen we aan het tellen: € 495,- was het resultaat. Dina was een
prima gastvrouw. We werden door haar getrakteerd op limonade met een schaal
vol lekkere hapjes. Na een gezellige middag in de ark gingen we voldaan weer
huiswaarts.
Rie Tangenberg

RAAD VAN KERKEN

HALFWEG

ZWANENBURG

 Bijbels theologische gespreksgroep

Onze volgende bijeenkomst is op maandag 11 november a.s. om 20.00 uur bij
Lenie Bloos, Amsterdamsestraatweg 54 in Halfweg. We gaan dan verder lezen
in het boekje "Doornse Catechismus/oude vragen, nieuwe antwoorden", hoofdstuk 7.
Inlichtingen:
Ria Bakker, tel. 020-4976463

 Westerborkpad: etappe Nunspeet-Vierhouten-Nunspeet (+ 20 km)

Op zaterdag 12 oktober jl. gingen we met 17 wandelaars verdeeld over vier
auto’s naar station Nunspeet. We liepen meteen de bossen in richting Vierhouten. Het begon al mooi te kleuren in het bos en we konden gedurende deze
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wandeling al heel wat mooie gele en soms zelfs al vlammend rode bladeren
bewonderen. Wat ook opviel waren de vele soorten paddenstoelen die we onderweg tegenkwamen: rood-met-witte stippen, geel, bruin, wit in allerlei vormen
en groottes, soms ook heel duidelijk in een heksenkring.
In Vierhouten dronken we koffie bij hotel De Mallemolen en vervolgens liepen
we door naar het Verscholen Dorp, een onderduikerskamp dat in de loop van
de Tweede Wereldoorlog in de Soerelse bossen ontstond en dat de naam PasOp-kamp kreeg, naar de doorgaande weg die ooit als handelsroute door struikrovers onveilig werd gemaakt. Er waren vier bosvakken met negen hutten die
gedeeltelijk ondergronds maar soms ook bovengronds gebouwd waren.
Een hut is als monument door Staatsbosbeheer nagebouwd als herinnering aan
dit ondergrondse dorp dat 80 tot 120 mensen kon huisvesten. Aan het eind van
de oorlog (oktober 1944) werd het dorp door ongelukkig toeval door de Duitsers
ontdekt. De meeste onderduikers konden goed wegkomen, acht mensen zijn ter
plekke gefusilleerd.
We waren onder de indruk van deze locatie en er werden herinneringen (persoonlijke of uit familieoverlevering) opgehaald en gedeeld met elkaar.
We vervolgden onze tocht en liepen via een andere weg weer terug naar Nunspeet. We boften met het weer. Na de regen van de dag ervoor hadden we het
de hele dag droog en brak het zonnetje af en toe even door.
De volgende keer gaan we wandelen op zaterdag 2 november a.s. We wandelen dan van Nunspeet via ’t Harde naar de Zuiderzeestraatweg bij Oostendorp
(ongeveer 15 km). We verzamelen om 7.30 uur bij de RK Kerk (Dr. Schaepmanstraat 9A, 1165 GP Halfweg NH). Kosten voor vervoer en lunch: € 20,-. Ook
OV-chipkaart meenemen. Opgeven kan tot woensdag 30 oktober a.s. bij Marijke
Nuis, tel. 020-4976027.
Ria Bakker

VAN DE REDACTIE
 Wijzigingen bezorgen Kerkblad

Twee bezorgers van het Kerkblad hebben te kennen gegeven te willen stoppen. Mevr. J. Verwaal is gestopt i.v.m. haar verhuizing naar Eigen Haard (aanleunwoning). Haar adressen zijn overgenomen door mevr. J.C. van den Brink,
Troelstralaan 131.
Ook de heer J. Malipaard stopt. Hij vertelde dat hij ongeveer 45 jaar het Kerkblad
heeft rondgebracht. Zijn adressen worden overgenomen door ondergetekende,
maar geen 45 jaar!.
Namens de redactie worden beiden hartelijk bedankt voor de wijze waarop ze
deze taak hebben vervuld.
G.J. te Sligte
17

OVERIGE ACTIVITEITEN
 Bazaarnieuws

De bazaar gehouden op 5 oktober in De Olm in Zwanenburg, was een groot succes. Het was een gezellige dag met een goede opbrengst.
Langs deze weg wil de bazaarcommissie de vele vrijwilligers, winkeliers en bedrijven hartelijk danken voor de geweldige inzet.
Ook de mensen die gedurende het hele jaar of een deel daarvan actief waren
van harte bedankt.

De loten zijn getrokken de prijzen gevallen op onderstaande lotnummers:
Blauw
Blauw
Blauw
Oranje
Oranje
Oranje

842
162
413
619
66
977

e-reader
ladyshave
tafellaken
broodrooster
boodschappentas
sapcentrifuge

Oranje
Wit
Wit
Wit
Blauw
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777
645
540
201
2

lunchbon
snijplank
wafelijzer
bloemenbon
fiets

Alle winnaars van harte gefeliciteerd. De prijzen kunt u afhalen bij M. Smit,
tel:020-4974362
Namens de bazaarcommissie,
Margreet Smit

 Informatie Boekentafel zondag 24 november
Op 24 november a.s. is er weer een bijzondere
boekentafel van Het Kruispunt. U kunt het volgende verwachten:
- religieuze lectuur voor volwassenen
-
kinderboeken voor alle leeftijden (Sinterklaas,
Kerstmis)
- boeken op het gebied van kunst, filosofie, spiritualiteit en poëzie.

Wij vragen uw aandacht voor een bijzondere uitgave: "Wat feesten ons vertellen".
Pastoor Kees van Lent heeft een heel bijzondere
bijbel met daarin prenten van Romeijn de Hooghe. Deze prenten zijn aanleiding
geweest voor een uniek samenwerkingsverband tussen museum Catharijneconvent in Utrecht en boekwinkel Het Kruispunt. Rond het thema feesten zijn deze
prenten verbonden met objecten uit het museum en met beelden uit de Bijbelse
tuin achter de H. Joannes de Doperkerk in Hoofddorp. Het boek werd gepresenteerd op de verjaardag van Kees van Lent, donderdag 17 oktober, in de genoemde kerk en kost € 17,95.
Komt u ook een kijkje nemen bij onze boekentafel?
Anneke de Ruiter en Ria Bakker

INTER-NOS / HOSANNA
 Nieuws van het Christelijk gemengd koor inter-Nos
Beste gemeenteleden,
Vindt u het ook een waardevolle bijdrage tijdens de kerkdienst, wanneer bij gelegenheid het koor Inter Nos/Hosanna geestelijke liederen ten gehore brengt? Wij
hopen van wel en wij willen dat ook graag blijven doen.
Het koor Inter Nos is enkele jaren geleden samen gaan zingen met het koor Hosanna uit Vijfhuizen, want elk koor afzonderlijk zou niet meer haalbaar zijn. De
19

samenwerking verloopt prima met een prettige sfeer. Wij mogen ons gelukkig
prijzen met een prima dirigent met conservatoriumopleiding.
Bestuurlijk en financieel zijn we echter nog niet helemaal één. Dat komt mede
doordat het koor Hosanna uit Vijfhuizen, naast de contributie, nog subsidie ontvangt van de gemeente Haarlemmermeer. Inter Nos krijgt dat niet en is daardoor
financieel veel zwakker. Elk koorlid van Inter Nos betaalt momenteel €. 10,- per
maand contributie. Voor een optreden ontvangen wij soms een kleine vergoeding. Om toch op dezelfde voet door te kunnen gaan en aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen, zouden wij graag enige financiële ondersteuning
ontvangen, bijvoorbeeld van donateurs.
Onze vraag aan ALLE GEMEENTELEDEN is: Zijn er donateurs onder u die ons
met een gift zouden willen ondersteunen? Elke gift die u kunt missen is van harte
welkom.
U kunt een vrijblijvend bedrag overmaken op het rekeningnummer van onze
penningmeester: ING nr. 685252019 t.n.v. Mw. E.A. Geelhoed-Hollemans in
Halfweg, onder vermelding: Gift Koor Inter Nos
Inter Nos hoopt op positieve reacties en houdt u daarvan op de hoogte.
Wij, als koorleden, zijn u zeer dankbaar voor uw financiële steun en wij hopen in
de toekomst nog vaak muzikaal met onze koorzang een waardevolle bijdrage te
mogen leveren tijdens de eredienst.
Tot slot willen wij u nog melden dat nieuwe koorleden altijd van harte welkom zijn.
De repetities zijn op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en de sfeer is altijd
gezellig.
Een hartelijke groet van het koor Inter Nos.

Namens het bestuur,
Betsy Geelhoed

DIVERSEN
 Hartelijk dank!

Graag willen wij dankzeggen voor het mooie boeket bloemen van de kerk tijdens
ons beider ziekte en voor de mooie kaarten met goede wensen van de gemeenteleden. Uw medeleven bracht weer een zonnestraaltje in de donkere tijd.
Fam. J. Malipaard
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 Lieve mensen,

Wat heeft het ons goed gedaan al die tekenen van meeleven tijdens Berts ziekte
en na zijn overlijden.
Heel, heel hartelijk dank. Al die kaarten, briefjes, bloemen en bezoekjes. Het
was zo warm en het was zo'n steun en zal ook een steun voor ons blijven, nu we
zonder Bert door moeten gaan.
Wat missen we hem.
Nan Steen en familie

	
  

 Wijs met de Bijbelcampagne 2013
Wijze woorden van Paulus
De Nationale Bijbelzondag valt dit jaar op zondag 27 oktober. Thema is deze
keer Wijze woorden van Paulus. Ook dit jaar is er een prachtige brochure samengesteld om uit te delen in de kerk.
In de brochure staan drie teksten van of over Paulus. Aan de hand van teksten
uit Galaten 5, Handelingen 27 en 1 Korintiërs 12 wordt u in drie ‘cirkels’ aangesproken om iets met Paulus’ woorden te doen. Dat gebeurt op een persoonlijke
manier, in kleine kring en in de kerkgemeenschap. Bij alle teksten staan achtergrondinformatie en mogelijkheden om iets te doen. De illustraties in de brochure
zijn van Max Kisman. De afbeeldingen zijn allemaal in dezelfde stijl, en geven de
steeds groter wordende ‘cirkels’ weer. Ze hebben ieder een eigen kleur. Mensen
worden vanuit de Bijbel opgeroepen om mee te doen.
Natuurlijk staat er ook iets in de brochure voor de kinderen!
Met de Bijbelcampagne wil het Nederlands Bijbelgenootschap laten zien dat de
brieven van Paulus relevant zijn voor gelovigen van vandaag. Want Paulus raakt
mensen, hij zet ze in beweging, heel dichtbij, maar ook ver weg!
De brochure is gratis te bestellen bij het Klantencontactcentrum van het Nederlands
Bijbelgenootschap, e-mail: info@bijbelgenootschap.nl, telefoon 023-514 61 46.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem
Contactpersoon werkgroep:
Nan Steen
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 Tentoonstelling

Het is al weer een paar jaar geleden dat enkele parochianen en sympathisanten
in de Ontmoetingsruimte bij de R.K. Kerk van Halfweg een tentoonstelling hebben gehouden van hun schilder- en tekenwerk. Dat is toen een succes gebleken.
Hoewel we nog niet aan een traditioneel gebeuren denken, werd er zo af en toe
geïnformeerd naar een volgende expositie.
Met de beheerster van de Ontmoetingsruimte is er naar aanleiding daarvan gepolst of er vanuit de schildershoek belangstelling voor is.
Nou, die is er!
Een positieve reactie kwam er van: Ita v.d Horn, Ali Groot, Lies Jungman, Corry
Versteeg en Henk Rolvers, die met schilder- en tekenwerk graag gaan exposeren.
De opbrengst willen enkelen van hen
besteden aan een goed doel in Afrika,
dat ze in het verleden ook al gesponsord hebben.
De data van de tentoonstelling zijn:
zaterdag 16 november
van 13.00 uur – 18.00 uur en
zondag 17 november van
11.00 uur – 17.00 uur.
Henk Rolvers
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 Welk Bijbelboek?
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Alle soorten drukwerk
DENNENLAAN 126 B 020 - 6413095

VOOR LEUKE CADEAU’S
BEZOEK ONZE WEBWINKEL
WWW.EFAC.NL

RAUWKOSTSPECIALITEITEN
EN
FRUITMANDEN

Efac Drukwerk & Vormgeving
Korenaarstraat 30, 2153 BM Nieuw-Vennep
Telefoon 0252-621664
www.efac.nl info@efac.nl

PETER PIJNAKER
GROENTE- EN FRUITHANDEL
ZWANENBURGERDIJK 459
TEL. 020-4975213

Kwaliteit en service

Autobedrijf Kraaijeveld
Al meer dan 30 jaar een
begrip in Zwanenburg e.o.

UITVAARTZORG

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
www.dunweg.nl

Ook voor:
APK-keuring
VVN veiligheidskeuring
ERKEND BOVAG LID!

Wij zijn dag en nacht voor u
bereikbaar: 023-5633544
Zwanenburg 020-4971313
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Vive la

Dunweg uitvaartzorg houdt
rekening met uw
persoonlijke wensen.

Autobedrijf Kraaijeveld
Dennenlaan 163 - Zwanenburg
Tel: 020-4975710
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