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30e jaargang nr. 2

In dit nummer:
 Zondagmiddagconcert 12 februari met Spaans Claxo Duet
 Bijbeluur: dinsdag 7, 14, 21 februari
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kerkdiensten
Zondag 5 februari
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. R.J. Bakker uit Amsterdam
Werelddiaconaat

Zondag 12 februari
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Maandag 13 februari
Eigen Haard

18.45 uur

ds. G. van de Meeberg

Zondag 19 februari
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Heilig Avondmaal

Zondag 26 februari
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Maandag 27 februari
Eigen Haard

18.45 uur

pastor P. van Zaalen

Zondag 5 maart
Protestantse Kerk

10.00 uur

Wereldgebedsdag m.m.v. koor St. Caecilia
Oecumenische viering voorbereid door
Wereldgebedsdaggroep
1e zondag veertigdagentijd

Oppasdienst
5 februari Marije Smit
12 februari Collen Dhliwayo en Ria Bakker
19 februari Renske de Vries
26 februari Gerda van den Heuvel en Marit Parlevliet
5 maart
Marianne Kromhout

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. 023-2242966.
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TER OVERDENKING
• ‘Heb je vijanden lief’
Lucas 6: 27, 28, 31 (NBV)
27
Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie
haten, 28 zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.
31
Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.
Kwaad met kwaad vergelden richt muren op tussen mensen. Het ‘wij’ tegenover ‘zij’
wordt er alleen maar groter door. Zo wordt de spiraal van ruzie in het klein en oorlog
in het groot nooit doorbroken. Het leren kennen van de ander in zijn anders zijn,
elkaar ontmoeten en de hand reiken, is een eerste grote stap om de spiraal te
doorbreken. Dát probeert Jezus ons duidelijk te maken door onomwonden te zeggen:
‘heb je vijanden lief’.
Wacht even. Je vijand willen ontmoeten, elkaar de hand reiken, dat lukt misschien
nog wel. Maar liefhebben? Liefhebben in die tijd, en in de Griekse taal waarin het
Nieuwe Testament is geschreven, betekent wat anders dan liefhebben in onze tijd.
Nu heeft liefhebben vooral te maken met een diep gevoel van verbondenheid en
medemenselijkheid. Toen betekende liefhebben vooral sympathie en vriendschap
tussen gelijkwaardigen.
Dat is trouwens nog steeds een hele opdracht om sympathie te hebben voor je
vijanden en om zelfs elkaar als vrienden en gelijkwaardigen te zien. Toch vraagt
Jezus dit van ons. Want alleen als je, geheel tegen alle verwachtingen in, je vijand –
of in het klein degene die ruzie met je maakt – liefde geeft in plaats van haat, kan de
spiraal van geweld doorbroken worden.
Als conclusie geeft Jezus een regel, die bekend is als ‘de gulden regel’: ‘Behandel
anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen’. In andere woorden: laat niet het
kwaad bepalen wat je doet, maar laat je leiden door je eigen diepste verlangens naar
het goede. Verplaats je in de ander, stel je voor dat je die ander bent, en bedenk dan
hoe je behandeld zou willen worden. Een behulpzame regel voor elke dag.
Tot slot: een goed voorbeeld van iemand die de geweldloze weg koos waarover het
in deze Bijbeltekst gaat, was Mahatma Gandhi. Een bekende uitspraak van hem was:
‘Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld!’ Echt, u en jij en ik kunnen
het verschil maken, wij kunnen de wereld beter maken en Jezus leert ons hoe we dat
kunnen doen. Vandaag.
ds. Gert van de Meeberg
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE
• In memoriam
Op 9 januari is overleden Elisabeth Jannetje Smeenk-van den Hoek, in de leeftijd
van 88 jaar. De laatste tijd woonde ze in verpleeghuis Leo Polak te Amsterdam. Tot
voor kort woonde Betsy zelfstandig en reed ze in haar auto overal nog naar toe, zelfs
naar haar familie in Zeeland. Hoewel ze hier in onze dorpen thuis was, met haar
geliefde kinderen, klein– en achterkleinkinderen in de buurt, bleef Zeeland háár
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provincie. We kennen haar als een lieve en zorgzame vrouw die er jong en pittig
uitzag voor haar leeftijd. De dienst, voorafgaande aan de begrafenis, heeft op 14
januari plaatsgevonden in de aula van de begraafplaats, daarna hebben we haar
begraven bij haar geliefde man Henk. In deze dienst hebben we haar herdacht in
mooie herinneringen van haar kinderen en kleinkinderen en door haar levensverhaal
naast het verhaal uit de Bijbel te leggen. We vertrouwen erop dat ze geborgen is bij
God en wensen haar familie sterkte toe nu ze haar moeten missen.
ds. Gert van de Meeberg
VARIA
• Diensten in de kersttijd: terugblik
Als u dit leest, ligt de kersttijd al weer even achter ons. Nu ik dit schrijf, 15 januari, is
het nog in mijn gedachten. Ik kijk er goed op terug, vooral omdat veel gemeenteleden
hun steentje hebben bijgedragen: organisatie (ouderen- en kinderkerstfeest en de
andere diensten), muziek, koorzang, Kerkbrieven maken, versiering van de kerk,
beamer en geluid, kerstkaarten rondbrengen, en noem maar op. Heel fijn om zo met
elkaar de afgelopen kerstperiode te beleven. Het was een zinvolle en sfeervolle tijd!
• Diensten deze maand: vooruitblik
Februari is een ‘gewone’ maand dit kerkelijk jaar. Er zijn geen bijzonderheden in de
diensten, behalve dan dat op 19 februari het Heilig Avondmaal een belangrijk plaats
in de dienst heeft. De Veertigdagentijd begint pas op zondag 5 maart, omdat Pasen
laat valt dit jaar (16 april). We volgen grotendeels het landelijke leesrooster, waar
voor dit jaar het evangelie volgens Matteüs en Johannes aan bod komt. Graag tot
ziens in de kerk!
• Bijbeluur: 7/ 14/ 21 februari
We gaan weer samen Bijbellezen! Komt u ook? Het is heel laagdrempelig: we
drinken koffie en lezen de Bijbeltekst die op het rooster staat voor de komende
zondag. Daarna gaan we daarover met elkaar in gesprek. De data en tijd: dinsdag
7/ 14 / 21 februari, telkens van 10.30 uur tot 11.30 uur, in onze kerk. U hoeft zich
niet op te geven en ook voor één bijeenkomst mag je aanschuiven. Van harte
welkom!
• Vakantie
Van zondagmiddag 26 februari t/m 6 maart heb ik vakantie. In dringende gevallen
kunt u contact opnemen met een van onze wijkouderlingen: Grietje Monster, Tineke
Berger of Gerda Adolf; de predikant die waarneemt zal dan voor u gebeld worden.
De berichten voor in de rubriek ‘meeleven’ in de Kerkbrief van 5 maart kunt u ook
aan een van hen doorgeven.
Hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg
MUTATIES LEDENBESTAND

Ingekomen : Gerben de Fouw, is vanaf heden voorkeurslid van onze gemeente
Halfweg-Zwanenburg.
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Het lijkt mij goed om hier te vermelden dat we in 2016 meerdere personen
mochten verwelkomen als voorkeursleden t.w.:
Mevr. C.T. van der Gugten met dochter mevr. J.S. Lenten (Haarlem)
en
Dhr. J.C. van Blaaderen en mevr. M. van Blaaderen-de Vos
(Rijnsburg)
Overleden : Op 9 januari 2017 in de leeftijd van 89 jaar mevr. E.J Smeenk-van den
Hoek
Leo Bakker, ledenadministratie
ZEVEN VRAGEN AAN
Deze keer geen zeven vragen. Die houdt u tegoed. De volgende keer zullen de
zeven vragen beantwoord worden door Jonathan Kranenburg.
UIT DE CLASSIS
Nieuwe wegen
In het afgelopen jaar is een aantal rapporten van onze Protestantse Kerk
verschenen: Kerk 2025: waar een wil is, is een weg; Kerk 2025: een stap verder en
een beleidsplan van de dienstenorganisatie in Utrecht. In de rapporten wordt
aangegeven hoe we als kerken verder kunnen gaan in een sterk veranderende
samenleving en gegeven de teruggang in het aantal kerkleden en de daarmee
gepaard gaande inkomsten van de dienstenorganisatie. De inzet daarbij is niet in de
eerste plaats een reorganisatie van de kerk maar een bezinning op het hart van ons
geloof en onze kerk.
Bovengenoemde rapporten zijn in de kerkenraden, de classis en de synode
uitgebreid aan de orde geweest en door de synode unaniem aanvaard. Wat betekent
dit voor de plaatselijke gemeenten?
 Minder regelgeving voor de plaatselijke gemeenten, met als gevolg meer
speelruimte.
 In plaats van in de huidige 75 (!) classes wordt het land bestuurlijk ingedeeld in
11 regio’s. Clusters van gemeenten sturen gezamenlijk 1 afgevaardigde naar
de regionale vergadering, die min of meer dezelfde taak heeft als de vroegere
classis.
 De regio’s kiezen een regiopredikant, die als taak heeft het toezien op het
leven en werken van de gemeenten. Deze predikant is hiervoor vrijgemaakt en
heeft dus zelf geen gemeente.
 De regiopredikant bezoekt de gemeenten en vervangt voor een deel de
vroegere visitatie. Visitatie vindt alleen plaats als de regiopredikant dat nodig
vindt.
 Het is wel de bedoeling dat naburige gemeenten elkaar op de een of andere
manier blijven ontmoeten. Hoe dat precies zal gaan is nog niet
uitgekristalliseerd.
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 Er zijn geen gemeenteadviseurs meer beschikbaar vanuit de
dienstenorganisatie. De dienstenorganisatie blijft in afgeslankte vorm wel
bestaan en is beschikbaar voor vragen vanuit de gemeenten.
Om al deze veranderingen mogelijk te maken zijn wijzigingen van de kerkorde
noodzakelijk. Op 2 februari wordt in de Ontmoetingskerk in Haarlem een
voorlichtingsavond voor kerkenraden gehouden. Daarna worden de voorgestelde
wijzigingen in de kerkorde besproken in de kerkenraadsvergadering. De kerkenraden
delen hun conclusies mee aan de classicale vergadering, die op zijn beurt de
conclusies van de verschillende kerkenraden wikt en weegt en een eindoordeel
meedeelt aan de synode.
Meer weten? zie: www.pkn.nl
Tineke van Alphen, scriba van de classis Hoofddorp
DIACONIE
"Wanneer krijg je de bloemen uit de kerk?"
Deze vraag is mij de afgelopen weken enkele keren gesteld. Daarom wil ik de
afspraken met de diaconie hierover voor u op een rijtje zetten:
1.
Als de dominee iemand aan mij doorgeeft.
2.
Zieken die thuiskomen uit het ziekenhuis.
3.
Gemeenteleden die 80, 85 of 90 jaar worden. (Na
de 90e verjaardag elk jaar.)
4.
Gemeenteleden die 40, 45, 50, 55, 60, 65 of 70
jaar gehuwd zijn.
Van de ledenadministrateur (Leo Bakker) krijg ik lijsten
met daarop de verjaardagen en huwelijksdata. Zo kan ik
zo goed mogelijk bijhouden wie er in aanmerking komt
voor de bloemen.
Het kan wel eens voorkomen dat de bloemen niet op de zondag vlak na de
verjaardag/ het huwelijksjubileum worden gegeven. De reden daarvoor kan zijn dat er
is doorgegeven dat men dat weekend niet thuis is. Of er zijn meerdere mensen in
dezelfde week jarig.
Soms is er een reden waarom mensen geen bloemen krijgen. Die reden is dan bij mij
bekend.
Als er een baby geboren is, wordt er een witte roos aan de ouders gebracht.
Namen van zieken mag u altijd aan mij doorgeven.
Met vriendelijke groeten,
Janneke Stoffels
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand februari
3 februari 1935
4 februari 1934
5 februari 1932
5 februari 1928
8 februari 1941
10 februari 1934
11 februari 1939

Mevr. J.G. Bos-Feenstra
Dhr. G.F. Oldenburg
Mevr. E.C. Meinema-Bos
Mevr. W.M. Stol-Luijt
Mevr. G. van den Horn-Slokker
Mevr. C.S. Oostwouder-Bosch
Dhr. J.G. Kamsteeg
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11 februari 1926
12 februari 1923
16 februari 1930
18 februari 1939
19 februari 1936
21 februari 1935
21 februari 1932
23 februari 1937

Dhr. J. Verhagen
Mevr. L. van Oosterom-Vos
Dhr. J. Bos
Mevr. W. Kamper-Bosman
Mevr. T. Olij-Leijding
Mevr. T.H. Daman-Bernhard
Dhr. C. Kranstauber
Dhr. W.J.H. Lem

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie

COMMISSIE KERKINACTIE
COMMISSIE KERK in ACTIE wordt WERKGROEP ZWO (Zending Werelddiaconaat - Ontwikkelingssamenwerking)
In een gezamenlijke vergadering van de diaconie en Kerk in Actie hebben wij
besloten onze vroegere naam ZWO weer aan te nemen. Er is regelmatig wat
verwarring tussen het Hoofdbureau van Kerk in Actie in Utrecht en onze eigen
Commissie Kerk in Actie. Ook hebben we gemerkt dat de andere werkgroepen in de
regio, voor zover ons bekend, zich werkgroep ZWO zijn blijven noemen. Wanneer u
dus in het vervolg Kerk in Actie ziet staan betekent dat altijd het Hoofdbureau in
Utrecht.
De werkgroep ZWO is aan vervanging toe
Wil Oostwouder, Gerard Kluijt en ik (Adrie Mendrik) hebben besloten het werk in
onze werkgroep eind juni 2017 te beëindigen. Wil en ik doen dit werk al meer dan 10
jaar en Gerard 8 jaar. We hopen van harte dat er in de gemeente enthousiaste
mensen zijn die dit werk van ons over willen nemen. Vooral wanneer je merkt dat het
extra aandacht geven aan een Kerk in Actie collecte een prachtig resultaat geeft
weet je waar je het voor doet.
Voor inlichtingen kunt u/kun jij contact opnemen met Adrie.
De verkoop van "fair-trade" artikelen na de ochtenddienst wil ik graag nog blijven
doen en wellicht ook het inzamelen van postzegels, prentbriefkaarten etc.
Zondag voor het Werelddiaconaat
Op 5 februari a.s. zullen we deze zondag weer met elkaar vieren. Ds. R.J. Bakker uit
Amsterdam is dan onze voorganger. De Kerk in Actie-collecte is o.a. voor
ondersteuning en training van Noord-Molukse boeren, zodat zij goede nootmuskaat
kunnen leveren. De spaardoosjes kunnen die zondag weer meegenomen worden en
zullen dan door de kinderen van de kinderdienst opgehaald worden. Alvast hartelijk
dank!
Namens onze werkgroep ZWO,

Adrie Mendrik
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RAAD VAN KERKEN
Oecumenische viering Wereldgebedsdag 5 maart 2017
Plaats:
Muzikale medewerking:
Organist :
Aanvang:

Protestantse Kerk, Halfweg
koor St.Caecilia o.l.v. Adriaan van Lunenborg
Dick Meijer
10.00 uur

Een viering uit de Filippijnen, met als thema EERLIJK?
De Filippijnse eilanden vormen een republiek in Zuidoost Azië. Het land bestaat uit
7107 getelde grote en kleine eilanden in de Grote of Stille Oceaan en ongeveer 1000
van deze eilanden worden permanent of tijdelijk bewoond.
Op 8 november 2013 werden de Filippijnen getroffen door de tyfoon Haiyan, die
windsnelheden van meer dan 300 km per uur bereikte en die met name op het eiland
Leyte gigantische schade veroorzaakte. Er vielen meer dan 4000 doden en
miljoenen mensen raakten dakloos.

Godsdienst.
83% van de bevolking is rooms-katholiek en het totale aantal christenen bedraagt
94%. De Filippijnen onderscheiden zich wat dit betreft van andere landen in Zuidoost
Azië, want daar hangt men vooral religies als de islam, het hindoeïsme en het
boeddhisme aan. Begin 20e eeuw ontstonden er verschillende andere christelijke
geloofsrichtingen. Zo werd in 1902 door Gregorio Aglipay de Iglesia Filipina
Indepedendiente (Onafhankelijke Kerk van de Filippijnen) opgericht. Ongeveer 1%
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van de bevolking behoort bij de protestantse Iglesia ni Kristo, in 1914 opgericht door
Felix Mahalo. De moslimminderheid woont voornamelijk op de zuidelijke eilanden en
maakt in totaal 4,6% van de bevolking uit. Filippino’s van Chinese afkomst hangen
het taoïsme en het boeddhisme aan: immigranten uit India vormen een
hindoeïstische minderheid. De traditionele animistische gewoonten en gebruiken
worden nog door een kleine minderheid van de Filippino’s aangehangen.
Er zal gecollecteerd worden voor diverse projecten op de Filippijnen.
Na de viering nodigen wij u uit voor een kopje koffie of thee.
U bent allen van harte welkom om deze viering bij te wonen.
Namens de werkgroep,

José Pijnaker en Grietje Monster

Bijbels theologische gespreksgroep
Onze volgende bijeenkomst is op maandag 13 februari a.s. ten huize van Lenie
Bloos, Amsterdamsestraatweg 54 in Halfweg. We beginnen om 20.00 uur en gaan
verder lezen in ons boekje Doorns Evangelie - Marcus opnieuw (hoofdstuk 38, pag.
124).
Inlichtingen: Ria Bakker
Groene Hartpad
Omdat we vanwege de voorspelde ijzel op zaterdag 7 januari niet gewandeld
hebben, vindt u in dit Kerkblad ook geen verslag. Wel nogmaals de aankondiging van
de volgende wandeling van Meije naar Alphen aan den Rijn (om praktische redenen
lopen we deze etappe in omgekeerde richting). De etappe zal ongeveer 15 km zijn
en is op zaterdag 4 februari a.s. 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 1 februari a.s. bij Marijke
Nuis.
Ria Bakker
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN
Zondagmiddagconcert op 12 februari met Spaans Claxo Duet
In de serie Zondagmiddagconcerten in onze kerk
staat op 12 februari het ‘Claxo Duet’ op het
programma. Het Claxo Duet bestaat uit twee Spaanse
muzikanten: klarinettist Desirée Riera en saxofonist
Juan Plácido. Het duo speelt klassieke en modernere
werken van onder andere Bela Kovacs, Gordon Lewin
en Francis Poulenc.
Het concert begint om 14.30 uur, duurt ongeveer een uur
en de entree bedraagt
€ 7,50 inclusief een drankje na afloop.
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Verfijnde klanken
In de zomer van 2015 richtten de Spaanse klarinettist Desirée Riera en saxofonist
Juan Plácido het Claxo Duet op. Zij vonden elkaar in hun liefde voor componisten als
Francis Poulenc, Robert Muczynski, Marc Mellits, Gregory Wanamaker, Violet Archer
en Johan van der Linden. Met een internationale doorbraak als drijfveer toert het duo
nu door Nederland. Met verschillende klarinetten en saxofoons weet het duo steeds
weer een andere klank en sfeer te creëren. In het concert wordt grote sonoriteit
afgewisseld door zeer verfijnde klanken. De leden van de Commissie
Zondagmiddagconcerten zijn er trots op dat zij het getalenteerde duo naar Halfweg
hebben weten te halen.

Over Desirée Riera
In 2013 behaalde Desirée haar Bachelor aan de High Conservatory of Málaga. Ze
besloot haar Master voort te zetten aan het conservatorium van Zwolle en behaalde
in juni 2015 haar diploma onder leiding van André Kerver. Hier volgde ze lessen van
onder meer Julien Hervé, Oscar Ramspek en Johan van der Linden. In de afgelopen
jaren gaf Desirée concerten in Spanje, Nederland, Portugal en Duitsland en speelde
in verscheidene orkesten als Het Gelders Orkest, het Nederlands Symfonie Orkest
en European Union Youth Wind Orchestra.
Over Juan Plácido
Juan studeerde in 2014 af voor zijn Bachelor aan de High Musical School Málaga. Hij
verhuisde naar Zwolle om zijn Master in klassieke saxofoon te volgen aan het
conservatorium aldaar onder begeleiding van de beroemde saxofonist Johan van
der Linden. Tijdens zijn studie volgde Juan masterclasses bij gerenommeerde
saxofonisten als Arno Bornkamp, Vincent David, Jean Denis Michat en Claude
Delangle. Daarnaast bezocht hij internationale saxofoonlessen in Europa zoals
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Internationale Masterclass for Classical Saxophone in Laubach (Duitsland) en
International Saxophone course in Montefrio (Spanje).
Waardering
Dit concert leent zich er bij uitstek voor om de mensen die nooit eerder een
Zondagmiddagconcert in onze kerk bezochten, kennis te laten maken met deze
aantrekkelijke concerten: ze zijn kleinschalig, informeel en van uitstekende kwaliteit.
Inmiddels weten ook heel wat niet-kerkleden uit onze dorpen en de regio de
Zondagmiddagconcerten in Halfweg te vinden en te waarderen. En is voor u het
vervoer een probleem? Laat het ons weten. Tineke Berger, Hans Jütte, Dick Meijer
en Ben Broerse heten u 12 februari van harte welkom.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten,

Ben Broerse

GESCHIEDENIS ORGEL
Een kunstwaardig instrument (deel 13)
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 het nodige archiefonderzoek nodig in Haarlem. Hierbij deel 13.
Er wordt medegedeeld dat er in Woerden (firma M. Vermeulen) een orgel te koop is
voor ƒ 1.170, = wat een zeer goed orgel is voor onze gemeente met een deugdelijk
aanzien. Er wordt door de verkoper wel gemeld dat deze prijs geldig is tot uiterlijk
twee dagen na Pinksteren. Op de tweede pinksterdag bezoeken de commissieleden
de kerkdienst en reizen daarna naar Woerden. Men besluit tot aanschaf met een
hele aparte clausule. Het geluid van het orgel moet voor 500 mensen voldoende zijn.
Mocht het daaraan niet voldoen, nadat de gemeente dit op twee zondagen heeft
beproefd en niet tevreden is, dan zal het orgel voor rekening van de verkoper weer
uit het kerkgebouw verwijderd moeten worden. Als men wel tevreden is dan zal de
verkoper hierna zijn geld ontvangen. Er wordt tevens besloten om een
orgelgaanderij in de kerk te bouwen. Voorts komt aan de orde het onderwerp
wanneer het orgel ingewijd moet worden: op een zondag of een doordeweekse
avond? De leverancier meldt dat het een stilzwijgende gewoonte is dat hij het orgel
mag inspelen. Op een zondag is het voor hem moeilijk om zich hiervoor vrij te
maken. Ook ds. Van Goor is voor een doordeweekse avond om een andere reden:
op een zondag wordt er dan niet veel van de preek mee naar huis genomen!
Besloten wordt om dit te doen op een doordeweekse avond.
Op 14 juli vindt ´s avonds om 19.30 uur de inspeling van het orgel plaats. Op de
orgelgaanderij zullen de organist en de orgeltrapper*) een vrije plaats krijgen. Over
de omvang en het aantal registers is helaas niets in de archieven terug te vinden.
Gelet op het voorgaande zou een vermoeden, dat we hier te maken hebben met een
kabinetorgel, gerechtvaardigd kunnen zijn.
Op 27 januari 1904 vragen de organisten aan de kerkenraad om muziekboeken te
mogen aanschaffen. Dit wordt toegestaan tot een bedrag van ƒ 10, =. Voorts
ontvangen de organisten ieder een kistje wijn als blijk van waardering.
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Een aantal jaren is het stil rond het orgel tot er op 1 juli 1909 een defect gemeld
wordt. Op de kerkenraadsvergadering wordt er uitvoerig over gediscussieerd en men
besluit orgelbouwer K.P. van Ingen uit Haarlem uit te nodigen voor een inspectie.
(Van deze orgelbouwer zullen we later nog meer vernemen.) Van Ingen deelt
vervolgens mede dat de blaasbalg vernieuwd moet worden: kosten ƒ 150, =. De
reparatie wordt toegestaan, maar een commissie van drie kerkenraadsleden zal op
de volgende vergadering een advies uitbrengen. Op 29 juli 1909 deelt deze
commissie van drie mee dat men achter de rug van Van Ingen om gesproken heeft
met firma Goldschmeding uit Amsterdam.
Hans Jütte (wordt vervolgd)
*) De orgeltrapper, ook wel caltant of pomper genoemd, voorzag in de tijd dat er nog
geen elektriciteit was, het orgel tijdens het bespelen door de organist van een
constante luchtdruk. Hij moest daartoe op de aan de daarvoor aanwezige
blaasbalgen gemonteerde hefbomen treden om het orgel van voldoende lucht te
voorzien. Bij grote orgels was meer dan een orgeltrapper noodzakelijk. Meestal was
dit een klus voor arme mannen, die zo wat konden bijverdienen. Een enkele maal
wordt een vrouw als orgeltrapster genoemd, waarschijnlijk in een dorpskerk met een
klein orgel.

DIVERSEN
Terug in de gemeente
Zoals u misschien heeft kunnen zien elders in dit blad, sta ik weer ingeschreven bij
onze kerkelijke gemeente.
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Van 2011 tot en met 2015 hebben wij met de kinderen gewoond in Andijk, maar eind
2015 zijn wij helaas gescheiden.
Ik ben toen teruggekeerd naar Amsterdam, waar ik tussen 2005 en 2011 ook al
woonde.
Deze keer woon ik op het Borneo Eiland aan de oostelijke kant, een leuke en
waterrijke woonomgeving.
Qua werk heb ik nog steeds mijn kantoor aan de Venenweg in Zwanenburg, vanaf
waar ik in de automatisering werk.
U zult mij af en toe in de kerk zien verschijnen, maar ik ga ook wel eens naar de
Eltheto Kerk aan de Javastraat.
Hartelijke groeten,
Gerben de Fouw

Bijbellezer op zoek naar liefde en vrijheid
Mensen die de Bijbel lezen, waren in 2016 vooral op zoek naar ‘Liefde’. Dit was
het meest gebruikte zoekwoord en het meest geraadpleegde topic op
debijbel.nl.
De meest gelezen bijbeltekst was Galaten 5 vers 13, die gaat over liefde en vrijheid.
Dat staat in het jaaroverzicht van debijbel.nl, de bijbelwebsite van het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG).
In Galaten 5 vers 13 zegt de apostel Paulus: ’Broeders en zusters, u bent geroepen
om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar
dien elkaar in liefde.’ Wat zegt het dat deze passage zo populair is? ‘Vrijheid wordt
vaak uitgelegd als: kunnen zeggen en doen wat je maar wilt’, zegt NBG-directeur
Rieuwerd Buitenwerf. ‘Maar deze tekst houdt ons een spiegel voor: vrijheid draait niet
om jezelf, maar om de ander. We worden opgeroepen onze vrijheid te gebruiken ten
goede van de ander. Daarom ben ik blij dat juist deze tekst zo vaak gelezen is.’
Liefde, licht en vrede
De populariteit van de genoemde bijbeltekst staat niet op zichzelf. Zo was het meest
gelezen achtergrondartikel het topic over Liefde. En de inhoudelijke zoekwoorden die
het meest ingetypt werden, waren liefde, licht en vrede.
Sinds de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling op debijbel.nl voor
iedereen te lezen zijn, is het aantal digitale bijbellezers gestegen. Het aantal
accounts – aangemaakt door mensen die regelmatig van deze bijbelsite gebruik
maken – steeg met meer dan 20% van ca. 98.000 naar ca. 120.000. Op debijbel.nl
zijn 20 bijbelvertalingen te vinden en een schat aan achtergrondinformatie.
Bron: website Nederlands Bijbelgenootschap
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