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In dit nummer:
 Nieuwjaarsdienst en bijeenkomst 1 januari
 Oecumenische dienst 22 januari

30e jaargang nr. 1

kerkdiensten
Zondag 1 januari
Protestantse Kerk

11.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Nieuwjaarsdienst met aansluitend
nieuwjaarsbijeenkomst

Zondag 8 januari
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. E. Wijnsma uit Bergen

Maandag 9 januari
Eigen Haard

18.45 uur

mevr. J. Pijnaker

Zondag 15 januari
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Zondag 22 januari
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg en pastor F.
Litjens
Oecumenische dienst

Maandag 23 januari
Eigen Haard

18.45 uur

pastor F. Litjens

Zondag 29 januari
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Zondag 5 februari
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. R.J. Bakker uit Amsterdam
Werelddiaconaat

Oppasdienst
Zondag 1 januari
Zondag 8 januari
Zondag 15 januari
Zondag 22 januari
Zondag 29 januari
Zondag 5 februari

Renske de Vries
Anke en Geeske Kluijt
Ingrid en Marit Reemer
Cora Gerritse
Margarita ven den Berg
Marije Smit

Diensten in het Spaarne Gasthuis
Elke zondag om 10.30 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Gasthuis 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 21). Voor meer informatie:
tel. 023-8907331.

TER OVERDENKING
• Een nieuw jaar
Morgen – is voor ons verborgen
u en ik wij weten niet
wat de dag van morgen biedt.
Maar Hij Die het heelal omspant
houdt ook morgen in Zijn hand.
We zijn nog maar net de drempel van het nieuwe jaar over gegaan. We weten niet
wat 2017 voor ons verborgen houdt. We hopen op een mooi jaar met mooie
momenten, liefde en voorspoed. We kunnen met plezier vooruitkijken en tegelijk
kunnen er ook dagen zijn waar we tegen op zien. Hoop maakt je sterk, angst
daarentegen is een slechte raadgever.
Ooit hoorde ik eens dat we in tenminste 52 Bijbelverzen ‘vrees niet’ (‘wees niet
bang’) kunnen lezen. Ik heb het nagezocht in de Statenvertaling, omdat de Nieuwe
Bijbelvertaling ‘vrees niet’ anders vertaalt. En het klopt inderdaad! Een mooie
gedachte daarbij is deze: een jaar heeft 52 weken; zo kun je dus zeggen dat we
vanuit de Bijbel voor elke week ‘vrees niet’ meekrijgen. Iets om te onthouden voor het
komende jaar!
Trouwens: 1 januari valt op zondag. Dat betekent dat de eerste dienst in het nieuwe
jaar dan zal zijn; de dienst begint om 11.00 uur en daarna is er tijd om elkaar het
beste toe te wensen. Van harte welkom! Ik hoop dat alle ‘beste wensen’ uit mogen
komen én dat we elkaar niet alleen in de eerste week van januari, maar het hele jaar
het beste toewensen. Want dan wordt het vast en zeker een gelukkig nieuw jaar.
Tot slot: bedankt voor de kerstkaarten en nieuwjaarswensen die we uit onze
gemeente hebben ontvangen. Veel heil en zegen voor 2017!
Hartelijke groet,
ds. Gert van de Meeberg

BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE
• Meeleven
Geboorteberichten:
Van dhr. en mevr. Piet en Greet Versluis kregen we bericht dat zij een kleindochter
hebben gekregen: Iva Amber Marline Versluis, geboren op 22 november. We
feliciteren Pieter en Corien en broer Thijs en wensen hen Gods zegen toe.
Op 15 december 2016 is geboren Michelle Henriëtte Jonker, dochter van Renske en
René Jonker en kleindochter van Yolanda en Evert Jonker. Ze heeft als roepnaam
Michelle gekregen. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst!
Huwelijksjubilea:
Dhr. en mevr. Malipaard-Olij mochten op 4 december vieren dat ze 70 jaar getrouwd
zijn. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor u
beiden en voor allen die u lief zijn.

Dhr. en mevr. Van Ojik-van Bruggen vierden op 15 december hun 55-jarige
trouwdag. Onze hartelijke felicitaties en Gods zegen toegewenst voor u beiden en
voor allen die u lief zijn.
In memoriam
Nienke Zwart, dochter van ds. en mevr. Zwart (predikant van de voormalig
Gereformeerde kerk van 1944 tot 1953) vroeg ons het volgende bericht te
publiceren: ‘Op woensdag 23 november in Canada is overleden André Zwart, hij was
de jongste van ons gezin. André is in Halfweg geboren en heeft daar met moeder
jaren gewoond tot hij naar Canada emigreerde. Velen van de gemeente zullen hem
nog wel in herinnering hebben. Hij is na een kortstondige ziekte op 69 jarige leeftijd
overleden.’ We wensen de familie Zwart sterkte toe en Gods nabijheid nu zij André
moeten missen. We vertrouwen erop dat hij geborgen is bij God.
In memoriam
Op 5 december is overleden Johanna Sophia Kuik-Pelger, in de leeftijd van 90 jaar;
op 8 december zou ze 91 jaar geworden zijn. We herinneren Joke Kuik als een lieve
vrouw, zorgzaam voor haar gezin en trouw in haar vriendschappen. De dankdienst
voor haar leven heeft op 9 december in de aula plaatsgevonden. Samen met de
familie heb ik deze dankdienst voor haar leven invulling gegeven. Daarna hebben we
haar begraven bij haar man Ab, op de begraafplaats te Zwanenburg. We wensen de
familie Kuik sterkte toe en Gods nabijheid nu ze hun lieve moeder, schoonmoeder,
grootmoeder en overgrootmoeder moeten missen. We vertrouwen erop dat zij
geborgen is bij God.
KOMENDE BIJZONDERE DIENSTEN
• 1 januari: Nieuwjaarsdienst
Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar bent u van harte welkom in onze
nieuwjaarsdienst, die om 11.00 uur begint. Na afloop van de dienst wensen we
elkaar het goede voor 2017 toe onder het genot van koffie en oliebollen. Fijn om
elkaar dan te ontmoeten!
• 22 januari: Oecumenische dienst
Aan het einde van de week van gebed voor de eenheid van de christenen, zal er op
deze zondag in onze kerk een oecumenische dienst zijn, op de gewone tijd, 10.00
uur. Het thema is ‘verzoening’. Pastor Fons Litjens en ik zullen in deze dienst, die
samen met de Raad van Kerken is voorbereid, voorgaan. Dick Marcus zal muzikaal
meewerken. Van harte welkom!
Tot zover mijn berichten voor in dit eerste Kerkblad van het nieuwe jaar.
Helaas is het niet mogelijk om in het Kerkblad altijd de meest recente informatie te
geven. Dat komt vanwege de relatief vroege inleverdatum van de kopij. In de
wekelijkse Kerkbrieven verschijnt de meest actuele informatie. Ook is het zo, dat niet
iedereen in Kerkbrief of Kerkblad vermeld wil worden. Dat betekent niet dat we niet
aan hen denken. Van harte Gods nabijheid toegewenst voor allen die een moeilijke
tijd doormaken.
Hartelijke groet,
ds. Gert van de Meeberg

MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd :

Hanne en Marthe Kluijt

Overleden : Op 5 december 2016 in de leeftijd van 90 jaar Mevr. J .S. Kuik-Pelger
Leo Bakker, ledenadministratie
ZEVEN VRAGEN AAN
1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?
Ik heet Annelies Klokman. Ik ben 56 jaar geleden geboren in de Friedalaan in
Zwanenburg. Heel lang heb ik met mijn ouders gewoond op het Kerspel.
Ik ben vernoemd naar de oudst bekende voorouders (Anna en Elisabeth uit de
periode + 1720 -1730) die mijn vader bij zijn genealogisch onderzoek kon traceren.
2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)?
Ik heb tot voor kort heel lang (36 jaar) bij De Nederlandsche Bank (DNB) gewerkt. Ik
heb daar meerdere functies gehad.

De laatste jaren ben ik veel bezig geweest met het beoordelen van en adviseren over
de effectiviteit (kwaliteit) van processen en transacties binnen DNB, die met name te
maken hadden met de financiële markten en bij de boekhouding.
Sedert kort ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.

3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Ik hou van actief sporten en ben daardoor regelmatig te vinden op de golfbaan, bij
het wandelen, in de sporthal bij het volleybal (competitie). Ik mag ook heel graag
puzzelen (legpuzzels, sudoku’s, kruiswoord) en lezen. Dit laatste schiet er helaas wat
al te vaak bij in. Om de conditie op peil te houden probeer ik wekelijks een keer te
gaan hardlopen. In de winter ben ik een liefhebber van langlaufen en dan vooral in
het prachtige Noorwegen.
4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk?
Ik ben geboren in Zwanenburg en ben op 17 juli 1960 gedoopt in de Gereformeerde
Kerk in Halfweg. Op 15 juni 1980 heb ik daar belijdenis gedaan bij Ds H. Hasper. Ik
ben dus al mijn hele leven lid van deze kerk.
5. Wat spreekt jou aan in onze kerk?
De prettige manier waarop we met elkaar omgaan. Het warme welkom binnen de
kerkgemeenschap, ook na een aantal jaren waarin het contact met de kerk wat op de
achtergrond heeft gestaan.
6. Wat inspireert jou?
De natuur in al haar verschijningsvormen en door alle seizoenen heen. Een mooie
(wandel)reis naar onbekende gebieden.
7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou je
hem/haar dan vragen?
Zacheüs, de oppertollenaar, na zijn bekering tot de Heer. Eén van mijn grootvaders
was ‘tollenaar’ (belastinginspecteur). Ik zou graag een poosje meelopen en
meekijken met Zacheüs hoe de wereld van het geld er toen uitzag.
Voor het volgende Kerkblad stel ik deze 7 vragen aan Jonathan Kranenburg.
UIT DE KERKENRAAD
Verslag van de gemeenteavond d.d. 16 november 2016
Er zijn ong. 30 gemeenteleden aanwezig.
De voorzitter van de kerkenraad, Leo Kranenburg, heet alle aanwezigen
welkom, waarna ds. Gert van de Meeberg de avond opent met een
lezing uit Marcus 6: 7 – 9, Jezus stuurt zijn leerlingen op weg.
Daarna gaat hij voor in gebed.
‘Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg’.
Peter Mendrik vertelt over de landelijke veranderingen uit de nota.
De nota is in de kerkenraad besproken. Gemeenteleden waren ook uitgenodigd, er waren 2
gemeenteleden die hier gehoor aan hadden gegeven.
Er komen veranderingen in de organisatie. In de nota wordt nagedacht over het wezenlijke van kerk
zijn. De wereld verandert, dus de kerk ook. Hier moeten we als gemeente ook zelf invulling aangeven.
Deel I, heeft oog voor de kerk en heet: Waar het op aankomt. Het is opgedeeld in 4 hoofdstukken:
1) Back to basics
2) De context van de kerk
3) De kerk in de context
4) Een agenda voor de kerk, de zaken waar het echt om draait.

Deel II, is de visie over waar het naartoe gaat. Opgedeeld in 2 delen:
A) het DNA van de Protestantse kerk (het lichaam van Christus) en de samenwerking met andere
kerkgenootschappen.
B) hoe kunnen we op een andere manier verder gaan?
1) Hoe kunnen we samen kerk zijn?
Er wordt gekeken naar de algemene kerkenraad van de kerk.
Een vermindering van het aantal classes, van de huidige 74 naar 11 regionale classes.
De samenkomst zal ong. 2x per jaar zijn.
De ontmoeting tussen gemeenten zal ong. 1x per jaar plaatsvinden, dit zal een meer
festivalachtig karakter krijgen.
De visitatie zal om de 6 jaar plaatsvinden, maar dan met een cluster van gemeenten.
2) De presentatie van de kerk.
Er kunnen plaatsen komen waar een gemeente beneden de bestaansgrens komt. We moeten
aanvaarden dat er open plekken kunnen vallen. Een open plek kan een missionaire opdracht
inhouden of er kan een huisgemeente ontstaan.
3) Het ambt, de predikant en de mobiliteit.
Een minimale kerkenraad bestaat uit een predikant, een ouderling en een diaken.
Ambtsdragers hebben een maximale ambtstermijn van 12 jaar.
De predikant wordt gezien als een voorbijganger; de gemiddelde termijn is ong. 8 jaar. Na
deze 8 jaar zal een gesprek plaatsvinden met de voorzitter van de regionale classis. Na 4 jaar
zal er weer een gesprek zijn.
De domicilieplicht voor de predikant vervalt.
4) Rond het beheer
Beheer over geld en goederen.
Er is toezicht van de bovenplaatselijke kerk, maar ook advies en ondersteuning is mogelijk.
Dit komt van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) en de
VKB (Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer).
De heer Mendrik eindigt zijn presentatie met een ‘speldenprik’ van Rikkert Zuiderveld:
“God is een zeldzaamheid geworden, maar dat was Hij al”.
Ds. Gert van de Meeberg gaat inhoudelijk in op het rapport.
Waar gaat het om? Wat drijft ons? De zingeving, het vertellen van de bijbelse woorden ‘Geloof, Hoop
en Liefde’ staan centraal.
De sleutelwoorden in het rapport zijn, transparantie, ruimte, eenvoud. We willen de kerk behouden
voor de toekomst, maar niet zonder Christus, het Hoofd van de kerk.
Waarom willen wij dat de kerk blijft bestaan?
Het gemeenschapsgevoel, de inspiratie en ook de hoop in de wereld, die door de kerk levend wordt
gehouden.
Hoe steekt de huidige samenleving in elkaar?
A) Seculiere samenleving Geloof is een optie geworden naast andere mogelijkheden
B) Individuele keuze
Verantwoordelijk zijn voor je eigen leven en geluk
C) Netwerksamenleving Meer los-vast verbanden, de kerk is een plek om mensen en God
te ontmoeten
D) Digitale wereld
Een grote hoeveelheid aan informatie
E) Globalisering
De wereld wordt dreigender, daarom proberen we deze kleiner te
maken. Bijv. streekprodukten worden steeds populairder, iets uit
de eigen omgeving.
Hieruit naar voren komen de 3 B’s:
Believe
geloof
Belong
geloofsgemeenschap
Behave
wat wordt verwacht, op diaconaal, missionair en maatschappelijk vlak
Believe
Belong

hoe dragen wij in deze tijd ons geloof uit?
we zijn ‘broeders en zusters’. Wat kan en wilt u bijdragen aan een goede toekomst
van onze kerk hier in Halfweg-Zwanenburg?

Behave

hoe kunnen mensen om u heen aan uw gedrag merken dat u naar de kerk gaat?

De aanwezige gemeenteleden bespreken de 3 B’s in tweetallen.
Enkele mensen geven daarna een kort verslag van het gesprek.
Er volgt een pauze.
Tijdens de pauze worden de beelden van La Storia getoond.
Na de pauze geeft Wim Groothuis een presentatie van de begroting van de kerk.
Jan de Waal vraagt waar het bedrag van € 30.000,00 voor het behandelen van de lekkage vandaan
komt. Peter Mendrik antwoordt dat dit geld uit een erfenis is, die wij zullen ontvangen.
Dhr. De Waal merkt op dat een erfenis direct op de balans moet worden geboekt, niet bij ‘giften’.
Jan van Gelder merkt op dat het lijkt of de begroting een taak op zich is, in plaats van dat er wordt
uitgegaan van de werkelijke inkomsten en uitgaven.
Gea Kranenburg geeft een presentatie van de begroting van de diaconie. Er zijn geen vragen.
Leo Kranenburg meldt dat de website is vernieuwd. www.protestantsekerkhalfweg.nl
Tot slot bedankt de voorzitter iedereen voor zijn of haar komst en dankt in het bijzonder Onno Bart
voor de technische ondersteuning en Jacques Stoffels voor de verzorging van de koffie en thee.
Daarna sluit ds. Van de Meeberg deze avond af met de opmerking om het gesprek gaande te houden.
We zingen ter afsluiting Lied 425: 1 Vervuld van uw zegen.
Cora Gerritse

Uit de kerkenraadsvergadering van 23 november
De vergadering start, zoals altijd, met lezing uit de Bijbel en gebed. De voorzitter
gebruikt graag de Bijbel in Gewone Taal, omdat deze zeer toegankelijk is. Ditmaal
leest hij uit Lucas 17: Iedereen zal de Mensenzoon zien komen.
Vaste agendapunten zijn verslag, actiepunten en postlijst. Deze worden zonder
aanmerkingen behandeld en goedgekeurd.
Besluitvorming Hemelvaartsdienst nieuwe wijze
Er is een verslag van de commissie eredienst naar aanleiding van de bijeenkomst op
9 oktober. De commissie doet het voorstel om voortaan de Hemelvaartsdienst te
houden in het gebied van de Tuinen van West, om daar in het “theater” een
buitenviering te houden. Dit voorstel wordt door de kerkenraad overgenomen. De
kerkenraad besluit tevens dat bij regen er naar de eigen kerk zal worden gegaan.
Het is belangrijk om de vernieuwde Hemelvaartsdienst tijdig voor te bereiden. Het
moderamen zal daartoe actie ondernemen.
Consistorie m.b.t. de bezoekcodes
De huidige bezoekcodes zijn al wat jaren ‘oud’. Daarom is er door het consistorie een
nieuwe brief opgesteld. De brief wordt, samen met de brief voor de Actie Kerkbalans,
verspreid. Het mooie van op deze wijze te handelen is dat er zowel aandacht is voor
het pastoraat als voor de financiën.
De kerkenraad staat achter de inhoud en de tekst van de brief. In dit Kerkblad kunt u
er meer over lezen.
Vaststelling begroting kerkrentmeesters en diaconie 2017
De penningmeesters van beide gremia lichten de begrotingen toe. Deze zijn ook al
tijdens de gemeenteavond toegelicht.

De kerkrentmeesters hebben in elk geval een flink bedrag gereserveerd voor het
aanpakken van de lekkages van de kerk.
De begrotingen worden door de kerkenraad vastgesteld.
U hebt als gemeentelid gelegenheid gekregen de begrotingen in te zien en uitleg te
krijgen. Mocht u dat alsnog willen, kunt u daarvoor de penningmeesters benaderen.
Evaluatie jeugddienst 6 november
De leden van de kerkenraad
vonden de viering een mooi
experiment. De kinderen
waren erg enthousiast. Het
was jammer dat ds. Van de
Meeberg ziek was.
Het was een goede dienst,
ook qua inhoud. Een
dergelijke viering kan best
één of twee keer in het jaar
worden gehouden. Het was
fijn dat de kinderen zo
‘vrijmoedig’ waren om met
gemeenteleden in gesprek te
gaan.
Voor de leden van de
kerkenraad is zo’n dienst
zeker voor herhaling vatbaar.
Colleges, commissies en afronding
De verslagen van de verschillende gremia worden toegelicht.
Vervolgens is er nog gelegenheid voor een laatste woord tijdens de rondvraag.
De vergadering wordt met gebed afgesloten. Het is goed en mooi dat zoveel mensen
de organisatie van onze kerk willen dragen en ondersteunen.
Heleen Broerse (scriba)

Lunch na de kerkdienst op 29 januari 2017
De kerkenraad organiseert opnieuw een lunch na een zondagochtendviering. De
opkomst tijdens de vorige maaltijd was zodanig groot en de sfeer zo goed, dat er
besloten is een aantal keer per jaar als gemeente samen te eten.
Hebt u zin om op 29 januari mee te lunchen, dan bent u van harte welkom. Als u iets
wilt maken, koken, meebrengen, heel graag.
U kunt zich aanmelden bij mij. Dat kan mondeling, telefonisch of via de mail. Ik zal
later bij u navragen om iets te bereiden of mee te nemen. In de Kerkbrief wordt er
nog aandacht aan besteed.
We hopen op een mooie opkomst.
Heleen Broerse

Vacaturelijst 2017 kwartaal 1
Onderstaande vacatures staan helaas al enige tijd open. De tijd begint wel te dringen
om deze te vervullen. Zou u daar nog eens over willen nadenken of het misschien
iets voor u is om te doen?
We weten dat de groep leden van onze gemeente waar we als kerkenraad een
beroep op kunnen doen kleiner wordt, maar ook dan geldt dat hoe meer
werkzaamheden je kunt verdelen hoe makkelijker het is om onze gemeente goed te
laten functioneren.
Toch is er ook goed nieuws om te melden. Mevr. Tini Daman-Bernhard gaf aan dat
zij het tijd vond om het regelen van de autodienst aan iemand anders over te dragen.
Het is de diaconie gelukt om een opvolger voor haar te vinden. Klaas van den Berg
zal dit vanaf heden gaan doen. Tini bedankt voor het jarenlang regelen van het
ophalen van de minder mobiele gemeenteleden en Klaas, fijn dat jij dit nu gaat doen.
Een ander stukje gemeentewerk is de bloemendienst. Mevr. Van VeldhuijsenDankelman heeft dit heel lang gecoördineerd. Zij gaf ook aan dat het tijd werd om
iemand anders hiervoor te gaan zoeken. De diaconie heeft Janneke Stoffels bereid
gevonden om deze taak van mevr. Van Veldhuijsen over te nemen. Thea, bedankt
voor dit stukje gemeentewerk dat je zo lang hebt gedaan en Janneke, fijn dat jij dit nu
op je gaat nemen.

Vacature:

Taak:

Informatie:

Kerkrentmeester

Secretaris

Peter Mendrik

Diaconie

Notulist (hoeft geen
ambtsdrager te zijn)
Wijkwerk, organiseren wijkavonden, ouderling van dienst

Bas Berger

Voorzitter, commissielid

Adrie Mendrik

Ouderling
ZWO-cie (v/h Kerk in Actie)

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,

Grietje Monster

Leo Kranenburg

De beste wensen voor 2017!
Het is een goed gebruik om aan begin van elk nieuw jaar, iedereen in je (al dan niet
familiaire) omgeving even na middernacht het goede toe te wensen. In een gezellige,
warme en intieme sfeer van de nog aanwezige kerstverlichting is dat fijn om te doen.
Een gevoel dat eigenlijk het hele jaar vastgehouden zou moeten worden.
Omdat 1 januari dit jaar op een zondag valt vieren wij als Protestantse gemeente
onze nieuwjaarsreceptie (zoals gebruikelijk op de eerste zondag van het jaar) al
vroeg in het jaar (eerder kan niet!). Ik vind het altijd fijn om dat met elkaar te kunnen
doen. Dit is een stuk gemeenschapszin die overigens in onze gemeente ook elke
zondag na de dienst wordt ervaren tijdens het koffiedrinken. Maar op veel andere
wijzen wordt dat ook ervaren in onze gemeente: door het omzien naar elkaar, door te
doen wat nog kan voor onze gemeente etc. Wij kunnen dan ook als gemeente
terugzien op een goed jaar en dat is fijn om te kunnen constateren.
De eerste dag van het nieuwe jaar brengt altijd veel drukte met zich mee. Toch hoop
ik velen van u en jullie de hand te kunnen drukken op 1 januari en dat onder het
genot van een glaasje glühwein en een lekkere oliebol (u weet wel van wie).
Met vriendelijke groet,
Leo Kranenburg

DIACONIE
Bedankt!
Graag wil de diaconie gebruik maken van de gelegenheid om aan het einde van dit
jaar iedereen te bedanken voor het organiseren van de zondagse bloemen in de
kerk.
Natuurlijk ook mevrouw Thea van Veldhuijsen, die al meer dan 10 jaar de spil is
geweest in de bloemendienst van onze kerk samen met mevrouw Bets Kempe.
Janneke Stoffels neemt vanaf 1 januari a.s. deze taak over. Fijn dat zij dit op zich wil
nemen.
Ook voor het bezorgen van de wekelijkse kerkbrieven naar de gemeenteleden die
helaas niet meer naar de kerk kunnen komen bedanken wij de vele vrijwilligers.
En natuurlijk de mensen die zorgen dat er iedere week een goed verzorgde Kerkbrief
klaar ligt.
En dan zijn daar ook de vrijwilligers van de autodienst, die gemeenteleden zondags
naar de kerk rijden, omdat zij om gezondheidsredenen niet (meer) zelfstandig naar
de kerkdienst kunnen komen.
Tini Daman heeft te kennen gegeven dat zij na 12 jaar wil stoppen. Heel veel dank
Tini voor al dat geregel en gebel! En goed dat Klaas van den Berg haar taak als
coördinator van de autodienst wil overnemen.
Hartelijk dank iedereen voor alle inzet.
Namens de diaconie,
Bas Berger, voorzitter
P.S.: Dringende oproep: Voor de autodienst zijn wij dringend op zoek naar nog een
aantal vrijwilligers die willen rijden op zondag. Het zou toch echt jammer zijn als
gemeenteleden thuis moeten blijven in verband met te weinig vervoer.
Wij zoeken gemeenteleden die een maand extra willen rijden want vier mensen
meenemen naar de kerk kan niet. Dus zoeken wij eigenlijk een dubbel aantal rijders
per maand. Een vaste wekelijkse rijder zou op de korte termijn al heel mooi zijn.
Graag aanmelden bij Klaas van den Berg.
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand januari
3 januari 1937
Dhr. L. van Andel
5 januari 1938
Dhr. C.A. van Oeveren
8 januari 1933
Dhr. J. Zwemmer
9 januari 1942
Mevr. M.S.E. Joustra-de Raadt
13 januari 1937
Dhr. M. Vlasveld
18 januari 1934
Mevr. H.A. Meerens-Koetsier
25 januari 1926
Mevr. P. van Roest-Rademaker,
26 januari 1940
Mevr. E. van Staaveren-Lammerts,
28 januari 1939
Dhr. P. van Staaveren
29 januari 1939
Dhr. J.J.H. Post
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker

KERKRENTMEESTERS
Actie Kerkbalans 2017 van 21 januari – 5 februari
Vanaf 21 januari wordt de actie Kerkbalans weer gehouden.
Het thema is dit jaar: Mijn kerk verbindt.
De kerkrentmeesters zijn druk bezig om de actie voor te
bereiden. Gelukkig hoeven wij dit niet alleen te doen. Er zijn
veel vrijwilligers die weer op pad gaan om de
kerkbalansenvelop bij u af te geven en om deze ongeveer
een week later weer op te halen.
In de envelop zit een folder met informatie over het werk in
onze gemeente en extra informatie over de besteding van de opbrengst, zoals
onderhoud van het gebouw, pastoraat en kosten voor de zondagse eredienst. We
hebben er vertrouwen in dat u allen, naar vermogen zult bijdragen om ook in 2017
alle activiteiten mogelijk te maken.
Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt bij te dragen
aan het plaatselijk kerkenwerk. Voor zover bij ons bekend staan de gegevens van
vorig jaar hier al op vermeld. Indien u dit wilt veranderen kunt u dit wijzigen.
Het toegezegde bedrag kunt u op meerdere manieren betalen, onze voorkeur gaat
uit naar een automatische incasso. Zo kunt u gemakkelijk in termijnen betalen, het
bedrag wordt de 28e van de door u gekozen maand(en) afgeschreven en dit
bespaart de kerk kosten. Als u het niet eens bent met het afgeschreven bedrag, kunt
u dit binnen 8 weken na afschrijving altijd laten terugboeken. Om technische redenen
kunnen wij in maximaal 11 termijnen innen. Als u per acceptgiro wilt betalen, dan is
deze al bijgevoegd en indien u het bedrag zelf overmaakt, kunt u dit doen op
rekeningnummer NL 04 FVLB 0225 3894 36.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking aan deze actie.
Met vriendelijke groet,

Peter Mendrik en Cora Gerritse

COMMISSIE EREDIENST
Nieuw antependium en prijsvraag
Op zondag 27 november hadden we een prijsvraag bedacht bij het in gebruik nemen
van het prachtige antependium en een kleiner kleed voor onder de Bijbel. Mevr. Wia
de Bree uit Zwanenburg vonden we - na een lange zoektocht - bereid om dit op
vrijwillige basis, en met geringe materiaalkosten voor ons te maken (zie Kerkblad
december). De vraag was: Hoeveel kruissteekjes zijn er geborduurd op het grote
kleed, dat op de liturgietafel ligt en op het kleine kleed, dat onder de Bijbel hangt?

Degene die het dichtst in de buurt kwam, kreeg een prijs: een bon van € 10,--.
Er werd (zelfs op de knieën!) gekeken en geschat hoeveel dat er wel zouden zijn en
30 mensen leverden een briefje in met een schatting. Deze varieerde van 63 tot
800.000 kruisjes!
De uitslag werd bekendgemaakt onder het koffiedrinken en wie was de gelukkige
winnaar? Dat was Kors Oostwouder, die had 30.000 kruisjes opgeschreven.
Gefeliciteerd Kors!

Het exacte aantal was 28.453 en dat had mevrouw De Bree opgeschreven (en die
kan het weten..)
Namens de commissie eredienst,

Tineke Berger

KERKRENTMEESTERS
Begroting 2017
Op de gemeenteavond hebben wij u de begroting 2017 gepresenteerd. De daarbij
gemaakte opmerking hebben wij verwerkt. De opmerking ging over de verwerking
van de erfenis, deze moet via de balans direct toegevoegd worden aan de reserve en
kan dus niet direct een uitgave dekken. Dit heeft tot gevolg dat de begroting een
negatief saldo heeft.
Op 23 november heeft de kerkenraad de begroting goedgekeurd. Daarna bent u, als
gemeenteleden, in de gelegenheid gesteld de begroting in te zien en is de ‘totaal
exploitatie’ en een toelichting aan belangstellenden uitgereikt. Twee gemeenteleden
hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en hebben nuttige tips gegeven, die
boekhoudkundig van aard waren en gebaseerd op ervaring tijdens de renovatie in
2010. Deze opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve begroting en hierop zijn geen
reacties van de kerkenraadsleden ontvangen. Naar aanleiding van de opmerkingen
is de begroting als volgt gewijzigd. De inkomsten VVB hebben wij van taakstellend
aangepast naar een reële verwachting. De essentie van de uitgaven voor een printer
€ 2000 en voor het opheffen van de lekkages € 30.000 blijft hetzelfde, maar de
reservering van de derde collecte (50%) is vervallen. Dit laatste omdat de begroting een negatief resultaat laat zien van € 30.000, dat aan de algemene reserve
moet worden onttrokken. Positief is dat in elk geval eenzelfde bedrag uit een erfenis
wordt ontvangen. Deze erfenis is al toegekend en zal door de executeur in 2017
worden uitgekeerd.
Voor een overzicht van onze begroting verwijzen wij u naar de website van onze
gemeente.
Namens de kerkrentmeesters,
Peter Mendrik, voorzitter
Akoestische maatregelen koffieruimte.
Als kerkrentmeesters vinden wij het fijn u te laten weten dat er voldoende geld
gespaard is, via de derde collecte, voor de akoestische maatregelen in de
koffieruimte. Wij bedanken alle gemeenteleden hiervoor! De materialen zullen in twee
fasen worden aangebracht. Voor de eerste fase zijn de materialen besteld. Met het
aanbrengen door onze technische man wordt gestart, zodra dit in de werkplanning
kan worden opgenomen.
Wat betekent dit voor de derde collecte? Zoals bij de begroting staat verwoord,
kunnen wij ons in 2017 geen reservering permitteren voor een specifiek doel. In
onze vergadering hadden wij aanvankelijk gedacht aan het deugdelijk vergulden van
de haan en windwijzer. Wij zullen echter tijdens de voorgenomen werkzaamheden in
elk geval oog hebben voor onderzoek hieromtrent en koppeling van werkzaamheden,
waar mogelijk.
Namens de kerkrentmeesters,
Peter Mendrik, voorzitter
RAAD VAN KERKEN
Bijbels theologische gespreksgroep
De volgende bijeenkomst is op maandag 9 januari a.s. om 20.00 uur ten huize van
Ria Bakker, Kanaalweg 3 Halfweg. We gaan dan verder met lezen bij hoofdstuk 36
(pag. 118) van het boekje Doorns Evangelie - Marcus opnieuw.
Inlichtingen: Ria Bakker.

OV-Stapper Zaanse Schans (oude NS-wandeling) van Zaandam Kogerveld naar
Koog-Zaandijk (13 km)
Op zaterdag 3 december gingen we met 16 wandelaars vanaf station HalfwegZwanenburg met de trein naar Zaandam Kogerveld. Omdat we in deze wandeling
geen restaurantjes zouden tegenkomen om koffie te drinken, gingen we eerst naar
de McDonald's. Daarna liepen we Zaandam uit door de wijk Kogerveld in oostelijke
richting. We liepen om de Jagersplas heen. Deze plas is ontstaan na een grote
zandwinningsoperatie voor de aanleg van de Coentunnel (A8). Nu liggen er strandjes
omheen en kan er gezwommen
worden.

We liepen een heel stuk in noordelijke richting. Veel weidse vergezichten over de
weilanden die hier en daar behoorlijk drassig waren. Veel ganzen ook in het land en
af en toe ook in V-vorm in de lucht. We liepen door de Kalverpolder, van oorsprong
een veenweidegebied. Al in de 10e eeuw begon men met de ontginning hiervan voor
akkerbouw en woningen. Wat noordelijker liepen we om De Enge Wormer heen. In
1638 werd dit gebied drooggelegd volgens het beroemde concept van de
waterbouwkundige en molenmaker Leeghwater.
In Wormer konden we de mooie Zaanse houten huizen van dichtbij bewonderen. We
liepen nu door de Zaanstreek, het oudste nog in gebruik zijnde industriegebied van
Europa. Al in de 16e eeuw stonden hier hout-, olie- en papiermolens,
zeildoekweverijen en scheepsbeschuitbakkerijen. Zelfs tsaar Peter de Grote kwam
hier in 1697 om de scheepsbouw op de vele werven te bestuderen. Later verwerkten

de Zaanse molens ook cacao, mosterd, verf en papier. Na de komst van de
stoommachine verrezen grotere fabrieken. Bedrijven als Verkade, Ahold, Bruynzeel,
Honig en Duyvis ontstonden aan de Zaan.
Ooit stonden er ruim 1700 windmolens in de Zaanstreek. Nu zijn er in Zaanstad nog
16 over.

Het laatste stuk van onze wandeling voerde ons over de Zaanse Schans met de vele
molens en mooie Zaanse huisjes aan het water van de Zaan.
We gingen lunchen bij Brasserie De Smuiger in Zaandijk, waar we pompoensoep en
een pistoletje naar keuze voorgeschoteld kregen. We konden weer terugkijken op
een mooie dag.
De volgende keer, zaterdag 7 januari, gaan we weer een stuk van het Groene
Hartpad lopen. We lopen dan van Alphen aan de Rijn in oostelijke richting tot voorbij
Zuidhoek. Details zijn nu nog niet bekend. We vertrekken om 7.30 uur vanaf het
parkeerterrein naast de Keizerskroon (einde Oranje Nassaustraat bij de N200) in
Halfweg. Kosten voor vervoer en lunch: € 25,--. Opgeven kan tot woensdag 4 januari
a.s. bij Marijke Nuis.
Ria Bakker

GESCHIEDENIS ORGEL
EEN KUNSTWAARDIG INSTRUMENT (deel 12)
Inleiding
Sinds 2013 bezit ons orgel in de Protestantse Kerk van Halfweg-Zwanenburg één
pedaalregister meer dan bij de oorspronkelijke bouw van het orgel in 1977. Dit was
voor mij de aanleiding om te proberen de orgelhistorie van de Hervormde gemeente
en de Gereformeerde kerk in Halfweg-Zwanenburg boven water te krijgen. Daarvoor
was wel enig archiefonderzoek nodig in Haarlem. Hierbij deel 12.
Zoals gemeld in de vorige aflevering wordt er op de kerkenraadsvergadering van 30
mei 1892 over het niveau van zingen gesproken. Men vindt het wenselijk om een
voorzanger te benoemen, maar tot een besluit komt het niet. De orgelkwestie schijnt
toch wel te leven in de gemeente want al op 16 augustus 1893 komen twee leden van

de zangvereniging ‘De Lofstem’ op de vergadering van de kerkenraad met het
verzoek om een orgel aan te schaffen. Beide leden hebben zich goed voorbereid en
delen mede dat er in Woerden voor ƒ 1.500, = een prima orgel te koop is. Men heeft
het over de fa. M. Vermeulen uit Woerden, die - zoals wij hebben kunnen lezen in
aflevering twee - in 1910 een orgel zullen plaatsen in de kerk van de Hervormden (zie
het Kerkblad van februari 2016). De kerkenraad staat hier positief tegenover, maar de
gemeenteleden moeten al zoveel betalen en er zijn andere dingen die ook
noodzakelijk zijn, zoals de kosten voor de pastorie en bovenal de paardenstal bij de
kerk moet urgent uitgebreid worden. De kerkenraad besluit het volgende: men is voor
aanschaf van een orgel maar de uitvoering moet om financiële redenen uitgesteld
worden. Ook toen gold: je kunt je dubbeltje maar een keer uitgeven. Het lijkt er veel
op dat uitstel afstel betekent. Pas op 11 maart 1897 komt er weer een afvaardiging,
nu van de jongelingsvereniging, op de kerkenraadsvergadering met het verzoek in de
gemeente bij de mannelijke(!) gemeenteleden rond te gaan om gelden in te zamelen

voor een orgel. De kerkenraad stemt hierin toe. Een van de leden van de gemeente
schrijft een brief naar de kerkenraad dat hij het met de doelstelling om een orgel aan
te schaffen volstrekt oneens is. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen,
maar helaas wordt van dit orgelinitiatief ook niets meer vernomen. Bij de Hervormden
was ds. J. Post in 1857 de drijvende kracht om een orgel aan te schaffen (zie deel 1,
Kerkblad van januari 2016), bij de Gereformeerden met de komst van ds. N.Y. van
Goor op 2 december 1901 komt de orgelaanschaf ook hier opnieuw onder de
aandacht. Op 20 maart 1902 dient ds. Van Goor een verzoek in bij de kerkenraad om
met intekenlijsten voor gelden langs de mansleden van de gemeente te gaan voor de
aanschaf van een orgel. De kerkenraad staat hier net als in 1893 en 1897 positief
tegenover, maar zal dit nu op de eerstvolgende zondag aan de gemeente bekend
maken met een positief advies aan de gemeente dat er na Pasen intekenlijsten
rondgaan in de gemeente om gelden te geven voor een orgel in de kerk. Op de
kerkenraadsvergadering van 27 mei 1902 kan gemeld worden dat voor dit doel
ƒ 1.189,20 is ontvangen.
Hans Jütte (wordt vervolgd)

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Bijbel in Gewone Taal voor iedereen te lezen op debijbel.nl
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is gekomen met een vernieuwde
versie van de populaire bijbelwebsite debijbel.nl. Grootste verandering: de
Bijbel in Gewone Taal (BGT) en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) zijn online
zonder inlog voor iedereen te lezen.
‘Met deze vernieuwing willen we nog meer mensen toegang geven tot de Bijbel in
Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling’, zegt NBG-directeur Rieuwerd
Buitenwerf. ‘Bovendien verrijken we met een persoonlijke digitale Bijbel de
leeservaring.’
Gepersonaliseerd bijbellezen
Met een gratis inlog krijgen gebruikers toegang tot vier extra vertalingen. Via een
persoonlijk profiel kunnen gebruikers hun eigen notities en markeringen bijhouden,
en gemakkelijk bijbelverzen delen met anderen. Ook kunnen ze hun eigen lettertype
en lettergrootte instellen. Zo is het vanaf nu mogelijk een speciaal dyslexie-lettertype
te kiezen. Op deze manier wordt de toegankelijkheid van de Bijbel vergroot.

Met de gratis inlog is bovendien een schat aan extra materiaal te vinden, waaronder
honderden bijbelse afbeeldingen en kaarten en meer dan duizend verdiepende
artikelen.
Bronteksten en extra vertalingen
Mensen die het werk van het NBG steunen met jaarlijks 25 euro of meer, houden
toegang tot extra vertalingen, de bronteksten van de Bijbel en meer
achtergrondinformatie.
Het NBG verwacht met de vernieuwde versie van debijbel.nl tenminste een miljoen
bijbellezers te kunnen bereiken.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem
DIVERSEN
Hartelijk dank
Wij willen alle gemeenteleden bedanken voor de mooie beterschapkaarten met
goede wensen en de felicitatiekaarten voor ons 70-jarig huwelijk. Ook dank voor de
mooie bloemen van de kerk. Dit alles heeft ons heel goed gedaan.
Tevens wensen wij ds. Van de Meeberg, Marcel en alle gemeenteleden een
gezegend en voorspoedig 2017 toe.
familie J. Malipaard

Altijd weer onvoorzien.
Je luistert,
je zingt en je bidt
en ineens,
buiten,
boven alle verwachting
doet Hij zich voor,
overkomt Hij je.
Maar niet tevergeefs
je luisteren,
je zingen en bidden.
Je was onderweg.
Hoe aanspreekbaar was je,
hoe aanraakbaar.
Hans Bouma

