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In dit nummer:
 zondag 9 april Palmpasen
 dinsdag 11 april Paasviering Eigen Haard
 zondag 16 april Paasontbijt

30e jaargang nr. 4

kerkdiensten
Zondag 2 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam
5e zondag veertigdagentijd

Zondag 9 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg
6e zondag veertigdagentijd - Palmpasen

Dinsdag 11 april
Eigen Haard

19.30 uur

pastor F. Litjens en pastor P. van Zaalen
Paasviering

Donderdag 13 april
Protestantse Kerk

19.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal

Vrijdag 14 april
Protestantse Kerk

19.30 uur

ds. G. van de Meeberg
Goede Vrijdag m.m.v. koor Inter
Nos/Hosanna o.l.v. Roland Bosma

Zaterdag 15 april
Protestantse Kerk

19.30 uur

ds. G. van de Meeberg
Stille Zaterdag

Zondag 16 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Eerste Paasdag m.m.v. koor Voice Mail o.l.v.
Dick Meijer en Andreas Kranenburg, trompet

Zondag 23 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. M.J.L. de Waal uit Vijfhuizen

Maandag 24 april
Eigen Haard

18.45 uur

mevr. J. Pijnaker

Zondag 30 april
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Donderdag 4 mei
Protestantse Kerk

19.00 uur

pastor F. Litjens en ds. G. van de Meeberg
oecumenische bijeenkomst voorafgaand aan
Dodenherdenking

Zondag 7 mei
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Oppasdienst
2 april
Anke en Geeske Kluijt
9 april
Ingrid en Marit Reemer
16 april
Cora Gerritse
23 april
Margarita van den Berg
30 april
Marije Smit
7 mei
Collen Dhliwayo en Ria Bakker

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.
TER OVERDENKING
• Stille week en Pasen
Het is een onuitsprekelijk groot wonder van liefde en genade
dat God de mensheid niet en nooit los zal laten,
zelfs niet toen men Zijn geliefde Zoon kruisigden.
Het is een onuitsprekelijk groot wonder van liefde en genade
dat God Hem opwekte uit de dood, de duisternis overwon.
Het is een onuitsprekelijk groot wonder van liefde en genade
dat God ons altijd nabij is,
dat Hij ons door het donker heen naar het licht brengt.
Het is een onuitsprekelijk groot wonder van liefde en genade
dat God ons kent, ons ziet, van ons houdt.
Zijn liefde en genade gedenken we in de Stille Week, Zijn liefde en genade vieren we
met Pasen. Het gebed hieronder (uit een boekje, uitgegeven door de PKN) is een
gebed dat bij die dagen past. Bid het eens elke dag van de Stille Week, tot en met
Pasen. Zo zal de Stille Week een Goede Week worden.
Dat er een morgen komt
Ga met ons God,
de lange weg
van onmacht en verdriet
naar kracht en opstanding.
Ga met ons die weg
die over sterven heen
naar onaantastbaar leven voert.
Erken ons verdriet.
Verzacht wat zo pijn doet.
En laat er ook licht zijn.
Blaas de gloed
van verlangen weer aan.
Dat er een morgen komt
die ons optilt.
Dat er een avond is
van vervulling,
van eeuwig weerzien
en thuis zijn met allen.

Kris Gelaude, ‘Voor wie bidden wil’
Uit: ‘Sterk en dapper’, Veertigdagentijdkalender voor verdieping; PKN 2017
Een gezegend Paasfeest toegewenst en hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE
• Meeleven
Soms wordt het aan ons (de wijkouderlingen en ik) niet bekend gemaakt dat er lief en
leed is, waardoor deze rubriek niet altijd compleet kan zijn. Ook gebeurt het dat
gemeenteleden liever niet in deze rubriek genoemd willen worden, wat we natuurlijk
respecteren. De meest recente berichten vindt u in de wekelijkse Kerkbrieven.
Huwelijksjubileum
Op 1 maart mochten dhr. en mevr. Henk en Diny Groothuis vieren dat zij 55 jaar
getrouwd zijn. Samen met Henk en Diny en hun gezin zijn we God dankbaar dat zij
deze mijlpaal mochten bereiken. Vooral als je bedenkt dat gezondheid niet
vanzelfsprekend is, is de dankbaarheid voor hun samenzijn des te groter. Namens
ons allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor jullie beiden en
voor allen die jullie lief zijn.
Geboortebericht
Ben en Heleen Broerse zijn op 11 maart opa en oma geworden van kleindochter
Jinthe Nora Helena, dochter van haar trotse ouders Hidde (Broerse) en Ellen. We
feliciteren de ouders en grootouders van harte met de geboorte van Jinthe en we
wensen haar en hen allen Gods zegen toe.
ds. Gert van de Meeberg
Nieuws oud gemeenteleden
Verhuisbericht mevr. Voortman-van Hurck
Wij ontvingen bericht dat mevr. Voortman in januari is verhuisd van Den Bosch naar
Haarlem. Haar man was predikant in onze gemeente van 1976-1989 (overleden in
2010).
Overlijdensbericht mevr. Nap-Meerdink
Neem mijn leven, laat het, Heer,
Op 5 februari is overleden ons oud gemeentelid
toegewijd zijn aan uw eer.
mevr. Jacoba Nap-Meerdink (Cootje) in de leeftijd
Neem mijn wil en maak hem vrij, dat
hij U geheiligd zij.
van 94 jaar (geboortedatum 14 juli 1922). Mevr. Nap
was erg actief in de Hervormde gemeente toen zij hier
met haar gezin woonachtig was. Op oudere leeftijd vertrok zij met haar man van hun
eensgezinswoning aan de Teding van Berkhoutweg in Halfweg naar een
appartement in Diemen. Mevr. Nap is ter aarde besteld op de begraafplaats
Vredenhof te Amsterdam.
Als u een blijk van medeleven wilt sturen, dan kunt u dat doen naar haar zoon Bert
Nap.
Leo Kranenburg

VARIA
• Bijzondere diensten deze maand: Goede (of) Stille week en Pasen
***
U bent de Vrede van alle stille dingen.
U bent de Plaats waar ik schuil voor onheil.
U bent het Licht dat schijnt in het duister.
U bent de eeuwige Vonk in mijn hart.
U bent de Deur die wijd open staat.
U bent de Gast die binnen wacht.
U bent de Vreemdeling aan de deur.
U bent het Roepen van de armen.
U bent mijn Heer en met U kan geen kwaad mij bedreigen.
U bent het Licht, de Waarheid, de Weg.
U bent mijn Redder deze dag, hier en nu.
***
Iers gebed, anoniem
Uit: ‘Sterk en dapper’, Veertigdagentijdkalender voor verdieping; PKN 2017
Van harte welkom in de kerk; het bijwonen van de diensten in de Stille Week is een
goede manier om samen toe te leven naar Pasen, het belangrijkste feest in het
kerkelijk jaar.
Palmpasen, zondag 9 april (10.00 uur)
We hopen en verwachten dat veel ouders en grootouders met hun kinderen en
kleinkinderen naar deze dienst komen. Voor ieder kind is er een Palmpasenstok! Van
harte welkom, Palmpasen is een goed begin van de Goede Week.
Paasviering, 11 april (19.30 uur, Eigen Haard, grote zaal)
Pastor Fons Litjens zal samen met geestelijk verzorger Pauline van Zaalen deze
viering voorgaan. Ook als u niet in Eigen Haard of de aanleunwoningen woont, bent
u van harte welkom om deze dienst bij te wonen. Het koor ‘Zingen is leven’ o.l.v.
Marianne Westerbaan zal voor en met ons zingen.
Witte Donderdag, 13 april (19.00 uur)
Juist op deze avond, waarop we gedenken dat Jezus voor de laatste keer met zijn
leerlingen de maaltijd deelde, krijgt het Avondmaal een diepere dimensie. U bent van
harte welkom om samen brood en wijn te delen.
Goede Vrijdag, 14 april (19.30 uur)
We staan op een passende en indrukwekkende wijze stil bij het lijden en sterven van
Jezus door dat verhaal uit het evangelie met elkaar te lezen. Het koor Inter
Nos/Hosanna zal voor en met ons zingen. We hopen u te mogen ontmoeten.
Stille Zaterdag, 15 april (19.30 uur)
In passende teksten en gedichten, muziek en stilte, zullen we stilstaan bij het graf
van Jezus en alvast voorzichtig vooruitblikken naar Pasen. Want hoewel het nu

donker is in de graftuin, morgen zal het stralend licht zijn! Fijn als u er bij bent,
welkom.
Eerste Paasdag, zondag 16 april (10.00 uur)
‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Het koor VoiceMail zal mooie Paasliederen ten
gehore brengen. Andreas Kranenburg zal trompet spelen, begeleid door Hans Jütte
op het orgel. Van harte welkom om samen Pasen te vieren en de kracht van Gods
liefde en genade te bezingen.
• Vakantie
Van zondagmiddag 16 t/m maandag 24 april heb ik vakantie. In dringende gevallen
kunt u contact opnemen met een van de wijkouderlingen (Grietje Monster, Tineke
Berger, Gerda Adolf), de predikant die waarneemt, zal dan door haar gebeld worden.
De berichten voor in de rubriek ‘meeleven’ in de Kerkbrief van 23 april kunt u ook aan
uw wijkouderling doorgeven.
Hartelijke groeten, ds. Gert van de Meeberg
MUTATIES LEDENBESTAND
Er zijn deze keer geen mutaties.
ZEVEN VRAGEN AAN
1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?
Mijn naam is Jolanda Kranenburg-Feenstra. Op 15 maart 1969 ben ik geboren in
Haarlem en woon vanaf die tijd, met een tussenpoos van twee jaar, in Zwanenburg.
Ik ben moeder van Isis (1998) en echtgenoot van Bert (2015).
2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)?
Ik werk al ruim dertig jaar als schoonheidsspecialiste. Mijn praktijk bevindt zich in ons
woonhuis waar ik een fijne kamer heb ingericht om mijn trouwe klantenkring in alle
rust te mogen ontvangen. Mijn behandelingen zijn in harmonie met mens en natuur.
Werken vanuit huis geeft mij veel vrijheid. Vooral in de periode waarin mijn dochter
Isis nog jonger was de ideale manier om werk en privé goed te kunnen combineren.
Daarnaast werk ik zo nu en dan in de uitvaartbranche bij Devotio Uitvaartzorg.
Ondersteuning bieden bij verlies is een dankbaar beroep. Zo weet ik uit eigen
ervaring (in 2001 overleed mijn eerste echtgenoot Henk-Jan) dat een goed afscheid
je verder helpt in een barre donkere tijd. Ik ben dan ook dankbaar voor de kracht die
ik telkens weer ervaar zodat ik nu anderen tot steun mag zijn wanneer rouw hen
overvalt. In beide beroepen ervaar ik het oprecht in contact zijn met mensen als een
verrijking.
3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd doe ik het liefst Yoga. Dit geeft mij rust en een goede fysieke en
mentale gezondheid. In 2013 heb ik de opleiding tot Deugdenyogadocent afgerond.
In de deugdenyoga voel ik mij prettig. Hier komt de yogafilosofie voor mij wat dichter
bij de teksten uit de bijbel. Een mooi samenspel. Denk bijvoorbeeld maar eens aan
Hoop, Geloof en Liefde, drie prachtige deugden. In de yogalessen die ik om de week
geef besteed ik aandacht aan het versterken van deugden (levenskwaliteiten). Op
deze manier kan ik mijn geloof laten blijken aan een groep mensen die geen kerk

bezoeken maar wel zoeken naar bijvoorbeeld bovengenoemde deugden. Daarnaast
wandel ik graag met onze hond en lees ik inspirerende boeken.
4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk?
Ik ben niet kerkelijk opgevoed en dat heb ik wel eens als een gemis ervaren. Vanuit
dat gemis ben ik zelf op onderzoek gegaan. In mijn werk in de uitvaartzorg is mijn
verlangen om meer over het geloof te willen weten ontstaan. De troost die men put
uit het geloof werd zichtbaar voor mij. Net als berusting en vertrouwen. Op aanraden
van een lieve klant van mij ben ik op een goede zondag eens een dienst bij gaan
wonen. Ik voelde mij direct heel warm welkom in onze kerk. Ik heb een aantal
betekenisvolle gesprekken mogen hebben met onze dominee Gert. Dit heeft mij
gesterkt en enigszins wegwijs gemaakt in het geloof. Sindsdien ben ik gastlid van de
gemeente.
5. Wat spreekt jou aan in onze kerk?
Dat wij naar elkaar omzien en dat de kerk voor velen voorziet in een stuk
bemoediging, troost en gezelschap. Dat er ruimte is om samen stil te zijn of juist
hartverwarmend te zingen met elkaar.
6. Wat inspireert jou?
Teksten, het geschreven woord. Soms al eeuwenoud vanuit de bijbel en dan een
beetje vertaald naar de huidige tijd. Zodat ik er in het dagelijks leven eens even over
kan mijmeren, wellicht toe kan passen in een lastige situatie. En daarnaast muziek.
Muziek die je vederlicht raakt, uplift en waarbij je de connectie met de bron (en je
eigen hart) weer voelt. Voor mij zijn dat mantra's. Eeuwenoude heilige teksten
gezongen in Sanskrit, een taal die niet meer gesproken wordt. Ik hoor hierin de stem
van God.
7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou je
hem/haar dan vragen?
Dit is een lastige vraag voor mij omdat ik de bijbel en zijn vele verhalen niet zo heel
goed ken. Als ik Jezus zou ontmoeten is mijn geloof dan geloven of zeker weten?
Hier heb ik veel met onze dominee over gesproken. Inmiddels ontmoet ik Jezus elke
dag en weet ik dat er op mijn vraag altijd een antwoord komt. Dankbaar voor zijn
ontferming. Daarnaast ontmoet ik net als ieder ander vele "bijbelse figuren" in het
dagelijks leven door het contact met ieder die zijn of haar geloof handen en voeten
geeft. En ook dat is iets om dankbaar voor te zijn.
Jolanda Kranenburg-Feenstra

In september 2012 heeft onze dominee deze rubriek in het Kerkblad opgestart en
sinds die tijd zijn er al heel wat mensen bereid gevonden om antwoord te geven op
de gestelde vragen.
Vindt u de rubriek leuk en wilt u zelf ook wel een keer deze zeven vragen
beantwoorden? Laat het dan weten aan Gerard Kluijt of Ria Bakker. Dan worden uw
zeven antwoorden op de vragen in een van de volgende Kerkbladen gepubliceerd.

UIT DE KERKENRAAD
Uit de kerkenraadsvergadering van 25 januari
Deze eerste vergadering van 2017 start, zoals altijd, met lezing uit de Bijbel en
gebed. De voorzitter gebruikt, zoals gewoonlijk, de Bijbel in Gewone Taal. Ditmaal
leest hij uit 2 Korinthe 4: 16 e.v. “Het gaat om het eeuwige leven”. Deze tekst is
waarschijnlijk gericht op de tijd uit de christenvervolging.
De vaste agendapunten van mededelingen, agenda, verslag, actiepunten en post
worden afgewerkt. Als actie uit deze punten komt de oproep mee te denken over
nieuwe leden voor onze werkgroep ZWO. Drie leden verlaten deze werkgroep.
Studieverlof predikant
Ds. Van de Meeberg vertelt iets over het behalen van studiepunten. Daartoe heeft hij
een stuk tekst ter toelichting meegezonden met de agenda. De studies die hij volgt
zijn gericht op verbetering van zijn werk in de gemeente. Voor het behalen van zijn
verplichte studiepunten zou hij graag studies over het avondmaal volgen. Het gaat
om een training van 5 weken. Aansluitend volgt zijn vakantie. Dat betekent dat hij
een periode van 8 weken afwezig zal zijn.
De kerkenraad stemt in met het studieverlof van ds. Van de Meeberg. Belangrijk is
dat er een goed overzicht moet zijn in die periode van mensen die beschikbaar zijn
om pastorale opvang te verzorgen. Ook moeten extra predikanten worden gezocht
ter vervanging van de vrijgekomen zondagse diensten.
Kerkenraadsuitje 2017
Elk jaar sluiten de kerkenraadsleden het jaar af met een kerkenraadsuitje. Vorig jaar
heeft men het Wereldhuis in Amsterdam bezocht. Dit jaar is het Museum
Catharijneconvent in Utrecht de bestemming. Daar is een tentoonstelling over Maria.
Er wordt een datum in mei vastgesteld.
Classisvergadering
Op 2 februari vindt een extra vergadering over de kerkordevernieuwing plaats.
Namens de kerkenraad bezoeken drie leden deze bijeenkomst. In de vergadering
van maart komt dit onderwerp aan de orde.
Punten uit de colleges
De leden van het consistorie zijn benieuwd naar de uitkomst van de reacties op de
brieven over de wensen voor het bezoeken van de gemeenteleden. Deze brief was
toegevoegd in de envelop van de kerkbalans.
De diaconie heeft het armoederapport bestudeerd. Het is moeilijk als plaatselijke
diaconie om voorbeelden een op een over te nemen.
De kerkrentmeesters krijgen een compliment van de vergadering voor het regelen
van de actie kerkbalans. Het ziet er allemaal goed uit. Er wordt nog gesproken over
de wijze waarop de kerk het geld moet innen. Is dit nog wel van deze tijd?
De commissie eredienst vergadert en onderneemt via mevr. Berger actie tot het
maken van een tweede liturgisch kleed. Het witte kleed is aan vervanging toe.
Afsluiting
De rondvraag sluit, zoals gewoonlijk, de vergadering af.
Er wordt aandacht gevraagd voor de aanwezigheid bij de crèchedienst.
Ook blijkt dat vreemden de ingang van de kerk niet altijd kunnen vinden. Is het een
idee dat een bordje “ingang” op de binnendeur wordt geplakt? Deze vraag wordt bij
de kerkrentmeesters neergelegd.

In maart worden de evaluaties van de colleges besproken. De voorzitter vraagt of de
voorzitters daaraan willen denken, zodat men op tijd is.
Dhr. Berger sluit de vergadering af met een avondgebed: “Mogen uw ogen geopend
zijn wanneer wij de ogen sluiten”.
Heleen Broerse (scriba)
Vacaturelijst 2017 kwartaal 2
Deze keer wil ik beginnen met de aandacht te vestigen op de komende vacatures bij
de werkgroep ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking). In het
Kerkblad van februari gaf Adrie Mendrik, voorzitter van de werkgroep ZWO, aan dat
zij, Wil Oostwouder en Gerard Kluijt het werk voor deze commissie eind juni 2017
zullen gaan beëindigen. Ik weet niet of zich al kandidaten bij Adrie hebben gemeld,
maar ik hoop van harte dat er nieuwe mensen zullen worden gevonden om dit werk
te kunnen voortzetten. Adrie gaf wel aan dat zij activiteiten zoals de verkoop van fairtrade artikelen wil blijven doen en ook het inzamelen van postzegels en kaarten. Wat
er nog overblijft om deze werkgroep goed te laten functioneren, daar willen Adrie, Wil
of Gerard u vast van alles over vertellen.
Wat betreft de andere vacatures, daar kan ik helaas geen positief nieuws over
vermelden. Bij de ouderlingen is al lang sprake van een wijk zonder ambtsdrager.
Deze lege plek in het wijkwerk wordt goed ingevuld door Mieke Sikkel (waarvoor
onze dank), maar het zou prettig zijn als het consistorie wordt aangevuld met een
ambtsdrager. De diaconie zoekt nog een notulist, maar dat hoeft geen ambtsdrager
te zijn. Dus als u goed bent in het maken van alleen maar een verslag, meldt u dan
aan bij Bas Berger (voorzitter van de diaconie). De kerkrentmeesters zijn al langere
tijd op zoek naar een secretaris. Heeft u of heb jij zin om u/je bij deze groep
vrijwilligers voor onze kerk aan te sluiten en deze functie te gaan bekleden en wilt
u/wil je daar meer over weten, Peter Mendrik (voorzitter van dit college) staat jullie
graag te woord.

Vacature:

Taak:

Informatie:

Kerkrentmeester

Secretaris

Peter Mendrik

Diaconie

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

Bas Berger

Voorzitter, commissieleden

Adrie Mendrik

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

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,

Grietje Monster

Leo Kranenburg

DIACONIE
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand april
4 april 1938
5 april 1940
15 april 1939
20 april 1928
21 april 1940
24 april 1935
25 april 1939
29 april 1942

Mevr. W.M. van Ojik-van Bruggen
Mevr. J.E. Peetoom-Koehler
Dhr. J. de Fouw
Dhr. W. Jansen
Dhr. G.A. van Houwelingen
Mevr. E. Starreveld-Kotrasch
Mevr. G.H. van Dijken-Homan
Mevr. W. de Waal-Meijer

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
WERKGROEP ZWO
Paasontbijt
Op zondag 16 april vieren we ons Paasfeest. Voorafgaand is er het paasontbijt, dat
inmiddels een goede traditie is in onze gemeente.
Vanaf 8.30 uur bent u welkom in de kerkzaal om met elkaar te ontbijten voorafgaand
aan de paasdienst.
In verband met de voorbereiding weten we graag op hoeveel mensen we mogen
rekenen. Ik vraag u dan ook u aan te melden als u aanwezig wilt zijn.
Dat kan rechtstreeks bij mij. Ik heb graag uiterlijk vrijdag 14 april uw reactie. Dan is er
voldoende tijd voor de voorbereiding.
Het paasontbijt is gratis. Wel staan er op de tafels de bekende doosjes, waarin u een
vrijwillige bijdrage kunt doen. De opbrengst daarvan is bestemd voor de
Rudolphstichting, een veilige leefomgeving in jeugddorp De Glind.
Heleen Broerse
RAAD VAN KERKEN
Bijbels theologische gespreksgroep
Onze volgende bijeenkomst is op maandag 10 april a.s. om 20.00 uur ten huize van
Lenie Bloos. We gaan lezen vanaf hoofdstuk 44 (blz. 142) van ons boekje Doorns
Evangelie, Marcus opnieuw.
Inlichtingen: Ria Bakker
Groene Hartpad van Woerden naar Meije (5e etappe van ruim 17 km)
Zaterdag 4 maart jl. gingen we met 14 wandelaars verdeeld over drie auto's op weg
naar Woerden waar we de auto's aan de noordkant bij de jachthaven neerzetten. We
gingen in noordelijke richting langs de Grecht lopen over een grasdijk (Jaagpad). Het
eerste stuk was goed te doen, maar verderop werd het pad steeds modderiger
(Kadeverbetering Grechtkade Oost). Dit was behoorlijk vermoeiend lopen. Vlak voor
Woerdense Verlaat gingen we een onverhard fietspad volgen nog steeds in
noordelijke richting. Woerdense Verlaat is een kruispunt van vaarwegen in De
Venen: de van oorsprong 15e-eeuwse damsluis of 'verlaat' van Woerden. Helaas

was hier geen mogelijkheid om koffie te drinken, dus vervolgden we onze tocht over
de Hollandse Kade langs het mooie natuurreservaat De Haeck. Vervolgens liepen we
langs het riviertje de Meije. Even verderop kwamen we het lintdorp Meije binnen
waar we bij eetcafé De Halve Maan gingen lunchen. We konden onder het genot van
een kop soep en een broodje naar keuze nog wat napraten over deze avontuurlijke
tocht. We hadden ook weer eens geluk met het weer: nauwelijks regen van
betekenis, en zelfs nog een beetje zon.

Onze volgende wandeling is op zaterdag 1 april a.s. Er zal dan een rondwandeling in
de buurt worden gelopen waar we met de trein naar toe kunnen. Details zijn nu nog
niet bekend, maar de deelnemers horen dat bij het opgeven. Opgeven kan tot
woensdag 29 maart a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,-- (voor vervoer en
lunch).
Ria Bakker
OVERIGE ACTIVITEITEN
Boekentafel Kruispunt
Op zondag 9 april a.s. is er in de koffieruimte van de kerk weer een bijzondere
boekentafel ingericht van "Het Kruispunt" uit Hoofddorp. Er zullen weer veel nieuwe
boeken zijn voor zowel jong als oud op het gebied van kunst, filosofie, spiritualiteit en
poëzie. In deze tijd hebben we natuurlijk ook boeken over de 40-dagentijd en Pasen.
Komt u ook een kijkje nemen bij onze tafel?
Anneke de Ruiter en Ria Bakker

Nieuws van de bazaarcommissie
Zaterdag 7 oktober zal de jaarlijkse bazaar plaats vinden in en om de kerk.
Elke tweede woensdagochtend van de maand kunt u van 9.30 tot 10.30 uur
bruikbare spullen inleveren. Woensdag 12 april is de eerstvolgende innameochtend.
Heeft u veel in te leveren en kan het niet wachten, dan kunt u contact opnemen met
een van de commissieleden. Wij nemen alleen hele en schone spullen aan. Wij
nemen geen radio's, tv's, telefoons, computers, printers en kapotte spullen aan.
In mei willen wij een boekenmarkt houden. De datum is nog niet bekend maar
boeken zijn zeer welkom evenals platen, cd's en dvd's.
Namens de bazaarcommissie,

Margreet Smit

GESCHIEDENIS ORGEL
EEN KUNSTWAARDIG INSTRUMENT (deel 15)
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 15.
Op 8 oktober 1919 besluit de kerkenraad dat er voor een orgel maximaal ƒ 13.000,=
mag worden uitgegeven maar dit moet dan ook inclusief het orgelfront zijn. Voor de
werkzaamheden van de orgeladviseur stelt men ƒ 200,= voor. Het oude orgel wordt
voor ƒ 500,= verkocht aan de Gereformeerde Kerk aan de Sloterweg in Amsterdam.
De bouwcommissie komt er echter achter dat bijna alle orgelfabrikanten aan de
adviseur een provisie hebben toegezegd. Een fabrikant zelfs van 12% van het
eindbedrag. Alleen fa. Van den Berg doet hieraan niet mee maar de adviseur
probeert ook van hem ƒ 1.000,= te ontvangen.
De kerkenraad besluit voorlopig geen orgel te kopen en niet verder te gaan met
deze adviseur. Men heeft inmiddels - omdat het oude orgel al verkocht was - een
orgel dat waarschijnlijk een harmonium is geweest voor ƒ 275,= gekocht van een
militair tehuis. Op 9 januari 1920 vindt er een bespreking plaats tussen de
orgeladviseur en kerkenraad. Uiteindelijk wordt het geschil in der minne geschikt en
gaat men toch met elkaar verder. Wel moet de adviseur er genoegen mee nemen
dat zijn honorarium voor advies van ƒ 200,= wordt teruggebracht naar ƒ 50,=. Door
deze kwestie is de aanschaf van een orgel vertraagd, maar op 7 april dringt de
kerkenraad er op aan dat er nu met spoed een doelmatig orgel gekocht mocht
worden. Omdat fa. Van den Berg aan de provisieregeling niet mee deed, wordt er
met deze firma over de aanschaf contact opgenomen en de adviseur wordt ook weer
ingeschakeld. Met Kerkorgelfabriek N.A. van den Berg te Aalten wordt overeen
gekomen dat er een orgel geleverd zal worden binnen 2 jaar voor een prijs anders
dan de offerteprijs: niet voor ƒ 14.300,=, maar voor ƒ 10.000,=. Na onderhandelen
komt men een prijs van ƒ 11.500,= overeen. Op 16 oktober 1920 wordt het contract
ondertekend.
Kerkorgelfabriek fa. Van den Berg was eerst gevestigd in Aalten, in later jaren is er
een associatie ontstaan met Wendt en is men verdergegaan als fa. Van den Berg &

Wendt te Zwolle. Deze firma heeft bestaan tot in de jaren '70 van de vorige eeuw. In
Aalten vordert het werk gestaag maar dan komt er vertraging in de voortgang, want
architect Kuijpers komt maar niet af met het definitieve frontontwerp. Van de
kerkenraad krijgt Van den Berg een schrijven waarin hem dit verweten wordt. In zijn
antwoord wijst Van den Berg er op dat deze vertraging niet aan hem te wijten is,
maar aan architect Kuijpers die maar niet met een definitief frontontwerp afkomt, hij
heeft dit al 7 maal schriftelijk gemeld aan de bouwcommissie.
Hans Jütte (wordt vervolgd)

DIVERSEN
Bedankt
We willen heel hartelijk bedanken voor de mooie bos bloemen die Jan heeft mogen
ontvangen voor zijn heupoperatie.
Jan en Guusta van Beem
Bedankt
Wij willen u en jullie allemaal hartelijk bedanken voor alle felicitaties, bloemen,
kaarten en goede wensen bij ons 60-jarig huwelijk. Het was voor ons een
onvergetelijke dag, mede door dit alles.
Nogmaals hartelijk dank,
Kees en Tinie Oostwouder

Een nieuwe kerk in Nieuw-Beijerland, straks met een monumentale orgelkast
uit Halfweg
Op 4 maart 2017 is de nieuwe kerk van de gereformeerde gemeente in NieuwBeijerland in gebruik genomen. De kerk heeft ruim 800 zitplaatsen. De kerktoren is
30 meter hoog.
De kerk kreeg ook een naam: De Kandelaar. De naam verwijst in de eerste plaats
naar Christus, het Licht der wereld. Daarnaast is hij een beeld van de kerk, die
geroepen is om licht te verspreiden. „De preekstoel vormt straks eigenlijk het
middelpunt van een zevenarmige kandelaar met de beide ramen als uiteinden
daarvan”.
De bedoeling is dat de twee gebrandschilderde ramen dit najaar worden geplaatst,
tegelijk met het Gradussenorgel, afkomstig uit de Sint-Calixtusbasiliek in Groenlo.
Adema’s Kerkorgelbouw zal het tweeklaviers instrument (25 stemmen) in NieuwBeijerland opbouwen. Het komt achter een front dat afkomstig is uit de
voormalige gereformeerde kerk van Halfweg.
De toren van De Kandelaar krijgt ook nog een uurwerk. En een luidklok? „Vooralsnog
zit dat er niet in.”
Op 1 april 2017 is er een open dag en zal er een verkoopmarkt worden gehouden.
Bron: Reformatorisch Dagblad 23 februari 2017

Bijbel+ helpt mensen de Bijbel te begrijpen
Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft Bijbel+ uit: een laaggeprijsde Bijbel in
Gewone Taal samen met een ‘startersgids’ in één kaft.
‘Bijbel+ helpt beginnende bijbellezers, zoals jongeren, om kennis te maken met de
Bijbel’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Het is voor hen niet
vanzelfsprekend hoe je de Bijbel moet lezen. Bijbel+ helpt hen om te begrijpen hoe
de Bijbel in elkaar zit. Daarmee brengen we voor hen de Bijbel dichtbij en voldoen we
aan onze missie: zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de Bijbel.’
Inhoud
Bijbel+ bevat de Bijbel in Gewone Taal, de meest duidelijke en toegankelijke
Nederlandse bijbelvertaling. Achterin Bijbel+ zit een startersgids met extra informatie

over hoe de Bijbel ontstaan is, wat belangrijke personen en verhalen zijn, en wat de
Bijbel zegt over thema’s als ‘liefde’, ’angst’ en ‘vriendschap’. Bovendien staat er een
leesrooster in voor 21 dagen om zelf in de Bijbel te lezen. Wie dat rooster volgt, krijgt
een aantal markante bijbelverhalen onder ogen.
Beginnende bijbellezers
Bijbel+ is bedoeld voor beginnende bijbellezers zoals jongeren in gezinnen en
kerken, maar is ook geschikt als schoolbijbel. Bijbel+ is voor € 16,95 verkrijgbaar in
de (online) boekhandel en bij uitgeverij Royal Jongbloed.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

Werk maken van uw inspiratie?
Inspireert religie u? Kunnen bijbel- en andere geloofsverhalen u verwonderen? Bent
u geboeid door zingevingsvraagstukken? Denkt u graag na over gedachten die
anderen hieraan hebben gewijd? Bent u nieuwsgierig naar wat uzelf en anderen
beweegt? Maak werk van uw inspiratie.
Dit kan met het volgen van onze bachelor- en masteropleidingen Theologie en
Levensbeschouwing van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Wij zijn een opleiding met oog voor levensbeschouwelijke eigenheid van studenten.
Wij bieden een leeromgeving waarin we van en in verscheidenheid leren. Dat is een
boeiende leerweg, waarbij studenten in een open en respectvol leerklimaat hun
eigen professionaliteit ontwikkelen, door middel van praktijkleren en theoretische
verdieping.
Als opleiding bieden we handvatten om een bijdrage te leveren aan de
levensbeschouwelijke vorming van anderen in verschillende maatschappelijke
contexten.
Met beroepsperspectieven als: kerkelijk werker, leraar
godsdienst/levensbeschouwing, voorganger in een kerkgenootschap, reliondernemer, identiteitsbegeleider, ritueel begeleider, pastoraal-agogisch werker
binnen een diaconaal project of geestelijk verzorger binnen een zorginstelling.
Onze opleidingen zijn erkend door de Protestantse Kerk in Nederland, de Unie van
Baptisten, Leger des Heils, de Molukse kerk en we werken samen met de OVP
(vrijzinnige geloofsgemeenschap).
Meer weten?
Voor meer informatie ook ten aanzien van de Informatie- en Meeloopdagen, zie onze
website www.windesheim.nl/theologie of neem contact op: tel. 088-4699699 of email info@windesheim.nl.

