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In dit nummer:
 Pinksteren/doopdienst 4 juni
 Reisje gemeentediaconaat (kastelentocht) 21 juni

kerkdiensten
Zondag 4 juni
Protestantse Kerk 10.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Eerste Pinksterdag/doopdienst

Zondag 11 juni
Tent feestweek

10.00 uur

pastor F. Litjens
locatie: terrein De Bataaf

Maandag 12 juni
Eigen Haard

18.45 uur

mevr. J. Pijnaker

Zondag 18 juni
Protestantse Kerk 10.00 uur

mevr. ds. N. van Voornveld uit Capelle aan den
IJssel - Heilig Avondmaal

Zondag 25 juni
Protestantse Kerk 10.00 uur

mevr. M. Gehrels uit Amsterdam

Maandag 26 juni
Eigen Haard

pastor F. Litjens

18.45 uur

Zondag 2 juli
Protestantse Kerk 10.00 uur

ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam

Oppasdienst
4 juni
11 juni
18 juni
25 juni
2 juli

Ellen en Marjolein Oostwouder
Tentdienst - geen oppas aanwezig
Grietje Monster
Renske de Vries
Anke en Geeske Kluijt

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
• Pinksteren
Tijdens een vergadering van de commissie eredienst, een fijne groep mensen die
nadenkt over verschillende zaken rondom onze diensten, spraken we met elkaar
over Pinksteren. Een van de leden merkte op, dat we met Kerst onze huizen
versieren, dat we met Pasen het voorjaar in huis halen, maar dat we met Pinksteren
dat allemaal niet doen. En dat terwijl het een belangrijk feest is in ons kerkelijk jaar:
‘de verjaardag van de kerk’.

Dat Pinksteren minder feestelijk lijkt dan die andere christelijke feesten, komt vooral
omdat het zo ongrijpbaar is wat er toen, op die eerste Pinksterdag, gebeurde. We
lezen in Handelingen 2 (het vervolg van Lucas) over een hevige wind rond het huis
waar de leerlingen van Jezus bij elkaar waren, over tongen als van vuur op hun
hoofden. En vervolgens kan iedereen – allerlei mensen uit vele landen – Petrus
verstaan als hij een toespraak houdt en over God en Jezus vertelt!
Dát het toen in elk geval vele mensen geraakt heeft, lezen we direct na de toespraak
van Petrus: het aantal leerlingen breidde zich die dag uit met ongeveer drieduizend,
die zich allemaal lieten dopen. Dat zijn er meer dan alle inwoners van Halfweg bij
elkaar! Moet u zich even voorstellen, zoveel mensen die in één dag tot geloof komen.
Het kan niet anders dan dat die eerste Pinksterdag heel bijzonder geweest moet zijn.
Ook nu is Pinksteren nog steeds bijzonder. Het laat ons namelijk iets heel moois en
belangrijks zien: Jezus is niet ver weg, maar door de heilige Geest is Hij dichtbij ons
gekomen, tot op de dag van vandaag. Zijn Geest is als de wind, die alles in beweging
zet, en als een vuur, dat ons verwarmt en verlicht. Hij spoort ons aan om in Zijn
Geest ons leven te leven, om elkaar te vertellen van Gods liefde voor alle mensen.
Wat mooi dat er tijdens de Pinksterdienst gedoopt zal worden en wat een prachtige
belofte van God aan dat lieve kindje: ‘Ik zal er zijn, ook voor jou’. Als dat geen feest
is!
ds. Gert van de Meeberg
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE
• Meeleven
Lintje
Dhr. Louis Otto heeft op 26 april een Koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn
werkzaamheden voor o.a. het Stoomgemaal te Halfweg en onze kerkelijke
gemeente. We feliciteren hem van harte met deze onderscheiding.
In herinnering, Riek Kamsteeg-Ploeger
Op 24 april is overleden Henderika Kamsteeg-Ploeger, in de leeftijd van 89 jaar. Riek
verbleef in hospice Bardo. Haar geliefde man overleed anderhalf jaar geleden. Op de
rouwcirculaire staat: ‘Na een leven waarin zowel geluk als verdriet haar deel werd, is
vredig gestorven onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.’ De
crematieplechtigheid heeft op 29 april plaatsgevonden. We wensen haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen troost en sterkte toe, nu ze haar moeten missen. We
vertrouwen erop dat zij geborgen is bij God.
ds. Gert van de Meeberg
VARIA
• Zondag 4 juni, Pinksteren, doopdienst
U heeft haar vast al eens een keer in onze kerk gezien, Michelle Jonker, de dochter
van Renske en René. Op deze 1e Pinksterdag zal in de dienst de heilige doop aan
haar worden bediend. Het belooft een mooie dienst te worden, graag tot dan!

• Studieverlof predikant
Tot augustus zal ik niet in onze gemeente werkzaam zijn vanwege 5 weken
studieverlof; aansluitend heb ik 3 weken zomervakantie. Dat betekent dat ik van 5
juni t/m 31 juli niet beschikbaar ben. Vanaf dinsdag 1 augustus ben ik weer
bereikbaar. Over het studieverlof, dat over het Heilig Avondmaal zal gaan, heb ik in
het Kerkblad van mei een en ander verteld. In het Kerkblad van september zal ik
vertellen hoe de studie gegaan is.
Voor de momenten waarop een predikant nodig is, en voor uitvaarten, zullen er
collega predikanten beschikbaar zijn. Als u in deze periode een predikant nodig hebt,
dan belt u mijn nummer, en dan hoort u op de voicemail welk kerkenraadslid gebeld
kan worden, of u kijkt in onderstaand schema. Hij of zij zal dan de predikant die op
dat moment ingeroosterd is, voor u bellen en met u in contact brengen. Berichten
voor in de rubriek ‘meeleven’ in de Kerkbrief kunt u ook doorgeven aan onderstaande
ambtsdragers.
Als u een predikant nodig hebt, dan belt u een van de volgende ambtsdragers:
05 juni t/m 11 juni: Grietje Monster en Gerda Adolf
12 juni t/m 18 juni: Grietje Monster en Gerda Adolf
19 juni t/m 25 juni: Grietje Monster en Heleen Broerse
26 juni t/m 02 juli: Cora Gerritse en Gea Kranenburg
In het Kerkblad van juli-augustus zal het rooster t/m 2 augustus worden opgenomen.
Ik hoop op een goede studietijd en hoop u en jullie, in goede gezondheid, daarna
weer te zien.
Een goede zomer gewenst en hartelijke groet, ds. Gert van de Meeberg

CONSISTORIE
Ouderling(en) m/v gezocht!
Tineke Berger vertelt over ouderling zijn:
Ik was gevraagd om ouderling te worden en moest er wel goed over nadenken.
Maar, ik zei “ja” en werd bevestigd in een prachtige dienst. Dan spreek je af op
bezoek te komen bij meneer en/of mevrouw X., namens de kerk. Je wordt hartelijk
ontvangen, de koffie of thee staat al klaar. Het is bijzonder als we elkaar vertellen wat
ons bezighoudt, dat we dat elkaar gunnen in alle openheid en oprechtheid, een
wisselwerking.
Heel vaak is een huisbezoek door een ouderling niet veel anders, denk ik, dan een
gewoon bezoek: belangstelling en meeleven tonen, goed luisteren, zodat je op een
volgend bezoek er nog even op terug kunt komen. Moeilijke dingen die ons ter ore
komen, bespreken we in het consistorieoverleg (dat blijft ook onder ons) en we leren
van elkaar met een betrokken en inspirerende dominee.
Wat zou het mooi zijn als ons pastoraal team compleet zou worden en we er
één of twee ouderlingen bij zouden krijgen. Het is misschien een drempel, maar
het is de moeite waard die te nemen en alles is bespreekbaar. Ook als er dingen zijn,
waar u/je erg tegenop ziet. Maar je kunt en mag erin groeien!

Denkt u/denk jij er over na, ook als u/je al eens bent gevraagd? Voor informatie kunt
u één van ons aanspreken of bellen.
Met een hartelijke groet namens het consistorie, Grietje Monster, Gerda Adolf,
Tineke Berger, ds. Gert van de Meeberg.
MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd:

Mevr. M. van Overschot-Braam
Mevr. M.R. Rip
Fam. Beek-van Gent
Dhr. D.J. van Haaren
Mevr. G.M. Wolse-de Rooij
Mevr. W. Ygel-Kranenburg

Overleden:

Op 24 april 2017 in de leeftijd van 89 jaar mevr. H. Kamsteeg-Ploeger
Leo Bakker, ledenadministratie

DIACONIE
De diaconie zoekt nieuwe voorzitter en secretaris
De diaconie is het college dat belast is met de zorg voor de hulpbehoevenden in de
samenleving en iedereen die hulp nodig heeft, kan bij haar aankloppen. De diaconie
in onze gemeente richt zich hoofdzakelijk op de ouderen en de mensen in onze
eigen gemeente die hulp nodig hebben.
Na 4 jaar (als secretaris en het laatste jaar als voorzitter) heb ik besloten om mijn
taak over te dragen aan nieuwe mensen. In het verleden ben ik meerdere
ambtsperiodes verbonden geweest aan de diaconie. Met veel plezier heb ik altijd het
werk gedaan.
Het college van diakenen vergadert gemiddeld 7 maal per jaar en wordt gevormd
door 7 enthousiaste mensen, die allemaal een eigen stukje van de diaconale taken
invullen. De sfeer is uitstekend. De diaconale aandachtspunten hebben bijna
allemaal betrekking op het welzijn van onze eigen gemeente en de leden. “Wij zijn
dus dienstverleners” wat tot uitdrukking komt in o.a. het gemeentediaconaat, ZWO
(KiA), verantwoordelijkheid voor de autodienst, bloemendienst, bezorging van de
wekelijkse Kerkbrieven, collecteren zondags, organiseren van het Heilig Avondmaal,
maar ook acties voor binnen- en buitenlandse hulporganisaties. Kortom: interessante
maar noodzakelijke werkzaamheden, die ook gedeeltelijk door een aantal
gemeenteleden namens de diaconie worden gecoördineerd. Ons college is een
rechtspersoon onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Het zou fijn zijn als de diaconie, hetzij een nieuwe voorzitter, hetzij een nieuwe
secretaris krijgt. Maar de laatste functie kan ook door een notulist worden vervuld.
Méér informatie wordt graag verstrekt door Bas Berger, voorzitter.
Reisje gemeentediaconaat op woensdag 21 juni
We hebben een bustocht naar kastelen georganiseerd op woensdag 21 juni a.s.
We vertrekken om 13.00 uur bij Eigen Haard, Sparrenlaan 1, Zwanenburg.

De koffie/theestop met gebak is in Scherpenzeel. Hierna gaan we een
KASTELENTOCHT maken van circa 1 1/2 uur onder leiding van een gids.
Het diner is weer in Scherpenzeel; we denken om + 20.00 uur weer terug te zijn in
Zwanenburg.
De kosten zijn: € 40,-- à € 45,-- afhankelijk van het aantal deelnemers.
U kunt zich opgeven bij Ineke of bij Betsy. Indien mogelijk graag opgeven voor 15
juni.
We hopen dat er voldoende belangstelling is, want het belooft een gezellig dagje te
worden.
Een hartelijke groet namens het team gemeentediaconaat,

Betsy Geelhoed

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand juni
2 juni 1942 Mevr. J.P. Vogelzang-van Vegten
9 juni 1939 Mevr. L.M. Bloos-Vlug
11 juni 1942 Dhr. G. Joustra
12 juni 1932 Dhr. F. Hoogland,
15 juni 1932 Dhr. D.B. Reijnhout
15 juni 1930 Dhr. C. Oostwouder
21 juni 1932 Mevr. W. van Vark-Leijding
21 juni 1937 Mevr. A. Bos-Meijer
23 juni 1929 Mevr. C.J. Monster-van Oeveren
27 juni 1928 Dhr. W.J. Goedhart,
27 juni 1931 Mevr. J.J. Verwaal-Tap,
Abusievelijk niet vermeld in het meinummer:
2 mei 1920 Mevr. J.Biesheuvel-Kooiker

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

KERKRENTMEESTERS
Gezocht "Voorzitter kerkrentmeesters"
Ondergetekende heeft als ouderling-kerkrentmeester deze functie met plezier
vervuld, gedurende drie ambtstermijnen. Omdat twaalf jaar volgens de kerkorde de
maximale termijn is, wordt per september gezocht naar vervanging. Wie neemt dit
werk van mij over?
Ons college van kerkrentmeesters wordt gevormd door een fijn koppel van zeven
kerkrentmeesters en een notuliste, hiervan zijn drie leden ouderling-kerkrentmeester.
De leden hebben elk een specifieke taak. In de maandelijkse vergadering wordt de
voortgang van deze taken besproken, elk lid draagt bij aan de inhoudelijke
bespreking in de vergadering. De vergadersfeer wordt als prettig ervaren. De
voorzitter fungeert als coördinator en eerste aanspreekpunt.
Het college van kerkrentmeesters is rechtspersoon en regelt de financiële zaken en
de facilitaire zaken voor onze kerk, onder verantwoording aan de kerkenraad.

Ondergetekende geeft u graag meer inhoudelijke uitleg over zijn werkzaamheden en
zijn tijdsbesteding als voorzitter.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Peter Mendrik, voorzitter
Kerkgids
Het wordt weer tijd voor een nieuwe Kerkgids. We zijn voorzichtig begonnen met de
eerste voorbereidingen. Dat kunnen wij niet alleen. Dus roepen we uw hulp in.
Wij vragen alle colleges/commissies hun tekst in de huidige Kerkgids goed te
bekijken.
Wilt u vervolgens de tekst, waar nodig aanpassen en de ledenlijst
aanvullen/wijzigen?
Deze gewijzigde informatie graag mailen naar Ria Bakker, la.bakker@planet.nl.
Omdat het bijna zomervakantie is, vragen we u dit zo snel mogelijk in orde te maken.
Dan gaan wij proberen om de nieuwe gids eind september klaar te hebben.
We rekenen op uw hulp.
Met vriendelijke groeten,
Ria Bakker enJanneke Stoffels
Verjaardagsfonds
Maandag 1 mei jl. hebben wij de busjes geteld van het verjaardagsfonds. Alle
dames: mevr. Gijzen, mevr. Griffioen, Dina van der Werff en ondergetekende waren
aanwezig. Na een kopje thee met iets lekkers erbij begon het tellen. De totaalopbrengst was € 734,98. Dit mooie bedrag naar Annelies Klokman gebracht. Zij zal
voor de eerste keer, zorgdragen voor de storting. Een mooi resultaat vonden wij en
we hopen zo met elkaar nog een poos door te kunnen gaan.
Itie Joosse
RAAD VAN KERKEN
Bijbels theologische gespreksgroep
In de maanden juni, juli en augustus komen we niet bij elkaar. We willen weer starten
in september en we zullen dan het boekje Doorns Evangelie - Marcus opnieuw
uitlezen. Meer informatie zal in het Kerkblad van juli-augustus geplaatst worden.
Ria Bakker
Groene Hartpad van Woerden naar IJsselstein (6e etappe van ongeveer 17 km)
Zaterdag 6 mei jl. gingen we met 16 wandelaars verdeeld over drie auto's op weg
naar Woerden waar we de auto's aan de zuidkant op een carpoolparkeerplaats
neerzetten. We liepen in zuidelijke richting o.a. over de Schapenlaan naar
Linschoten. Het was een prachtige dag en we konden volop genieten van alles wat
bloeit en groeit: weilanden vol uitgebloeide paardenbloemen (pluizenbollen),
fluitenkruid (wit) en herik (geel) langs de kant van de weg. Maar ook op verschillende
plekken in wat bosrijker gebied de witbloeiende (en licht naar ui geurende) daslook.
En dan de verschillende kleuren groen van de bomen. Kortom: echt voorjaar.
We liepen langs de kronkelende, met knotwilgen omzoomde zijrivier van de Oude
Rijn: de rivier de Linschoten. Vanuit Linschoten eerst een stukje in oostelijke richting
en vervolgens naar het zuiden langs de Montfoortse Vaart naar Montfoort, waar we
op koffie met appeltaart/saucijzenbroodje werden getrakteerd door wandelaars die in
de afgelopen periode jarig zijn geweest. We konden op het terras in het zonnetje

zitten. Vervolgens liepen we door de kasteelpoort Montfoort weer uit. Het kasteel
staat er al sinds 1672 niet meer. Het werd opgeblazen door de Franse bezetters bij
hun terugtocht. Via de Tiendweg, een grasweg met fluitenkruid/herik aan
weerskanten, liepen we tot het gehucht Knollemanshoek in oostelijke richting.
Daarna weer naar het zuiden via de Zuid IJsseldijk tot IJsselstein. Een afwisselende
tocht door een heel mooi stuk van het Groene Hart. In IJsselstein liepen we naar het
centrum en kwamen langs de toren van het in 1888 afgebroken kasteel. We gingen
lunchen bij Brasserie de Kloostertuin in de Benschopperstraat. We kregen een kopje
heerlijke tomatensoep en verschillende soorten rijk belegde broodjes. Daarna ging
het weer huiswaarts. Het was weer een mooie dag met elkaar.

Onze volgende wandeling is op zaterdag 3 juni a.s. We gaan dan van IJsselstein
naar Polsbroekerdam lopen (ongeveer 15 km). Ook dan verzamelen we weer om
7.30 uur aan de Oranje Nassaustraat bij het plantsoentje en het parkeerterrein van
de Keizerskroon (bij de stoplichten van de N200). Opgeven kan tot woensdag 31 mei
a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,-- (voor vervoer en lunch).
Ria Bakker
BAZAARCOMMISSIE
Nieuws van de bazaarcommissie
Allereerst willen we u melden dat de opbrengst van de boekenmarkt die op zaterdag
13 mei jl. werd gehouden in onze kerk, geweldig was. Er is voor € 508,75 aan
boeken, cd's en puzzels verkocht. De hele dag druppelden de bezoekers binnen en
werd er uitgebreid gesnuffeld. Er was weer veel keus.

Ook willen we alle mensen die hebben meegeholpen om deze dag tot een succes te
maken, heel hartelijk bedanken.

Dan nog de maandelijkse oproep. Elke tweede woensdagmorgen van 9.30 tot 10.30
uur kunt u (schone!) spullen voor de bazaar inleveren aan de achterkant van de kerk.
Wij nemen geen tv's, computers, telefoons, printers en kapot spul aan.
Namens de bazaarcommissie,

Margreet Smit

GESCHIEDENIS ORGEL
EEN KUNSTWAARDIG INSTRUMENT (deel 17)
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 17.
De kerkenraad heeft, zo wordt gemeld in de notulen, het contract nog steeds niet
ondertekend. Er zijn nog steeds storingen aan het orgel en de laatste termijnbetaling
wordt opgehouden. De adviseur zal het orgel opnieuw inspecteren. Op de
vergadering van de kerkenraad van 1 februari 1922 wordt het rapport van de
adviseur besproken. Alle mankementen zijn verholpen maar de tremulant is nog
steeds niet bruikbaar. Hij moet opnieuw een rapport uitbrengen over de
tekortkoming. Van Ingen krijgt zijn laatste termijn nog niet uitbetaald en meldt op 2
maart kort en krachtig: wanneer krijg ik mijn geld. De adviseur schijnt niet veel haast
te maken met zijn voortgangsrapportage. Op 3 mei 1922 schijnt alles afgerond te

kunnen worden, want men tekent een uitgebreider onderhoudscontract. Hij zal ook
maandelijks de tongwerken stemmen.
Organisten behoeven dit niet meer voor hun rekening te nemen. Op 10 november
1924 wordt medegedeeld dat het register trompet door gruis dat er is ingevallen, niet
meer te gebruiken is. Hoewel het onderhoud berustte bij fa. Van Ingen wordt er op 6
mei 1925 gesproken over de rekening ingediend door Van Rijn die nog steeds niet
betaald is: kosten kerk of orgelbouwer? Het blijft een aantal jaren rustig op
orgelgebied, maar op 10 april 1930 vindt er overleg plaats tussen Van Ingen
enerzijds en de voorzitter kerkenraad en organisten anderzijds. Men is niet te
spreken over het onderhoud zoals Van Ingen dit uitvoert. Op 18 mei 1930 komt Van
Ingen met een voorstel: er moeten 1500 tot 1600 membranen (zijn lederen zakjes
die onder druk van de orgelwind een kegeltje in de laden optillen; komen alleen voor
in (elektro)-pneumatisch systeem) vervangen worden door een betere kwaliteit en
het orgel moet schoongemaakt worden ten bedrage van ƒ 310, =. In het jaar 1930
doet men verder niets met dit rapport. In de kerkenraadsnotulen van 31 juli 1931
melden de organisten opnieuw dat het orgel veel gebreken vertoont. Op 2
september schrijft Van Ingen opnieuw: het orgel is van goede kwaliteit,
schoonmaken en de membranen vervangen. Het blijkt dat het contract met Van
Ingen te allen tijde opgezegd kan worden. Er wordt aan drie orgelbouwers een
offerte gevraagd. In de vergadering van 7 oktober zijn de offertes ontvangen van de
volgende firma´s: Van Ingen Haarlem, Bik Amsterdam (die ook een offerte indiende
voor de bouw van dit orgel in 1921) en Flentrop Zaandam. Men neemt op deze
vergadering voor Van Ingen een belangrijk besluit.
Hans Jütte (wordt vervolgd)

Foto van de kerk na de torenbouw en voorfront in 1928

DIVERSEN
Bedankt
Hartelijk bedankt voor de overweldigende steunbetuigingen tijdens de ziekte en het
overlijden van onze geliefde vrouw, moeder, oma en overgrootmoeder Rie
Malipaard-Olij. Uw medeleven is ons tot grote steun geweest in deze moeilijke tijd.
J. Malipaard, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Open je hart
Zet de deur van je hart voor Hem open
want Jezus klopt straks bij je aan.
Onze Heer blijft er altijd op hopen
dat er voor Hem wordt opengedaan.
Hij wil graag in je hart komen wonen,
laat Hem binnen, daar blijven voorgoed.
Hij zal je daar eens voor belonen
als Hij jou in de hemel begroet.
Zet de deur van je hart maar wijd open,
geef Jezus daarmee te verstaan
dat je altijd op Zijn komst blijft hopen
en met Hem naar de Vader mag gaan,
om in eeuwige vrede te leven
zonder angst, zonder zorgen en pijn,
en ja dan door de engelen omgeven
daar zo veilig geborgen zult zijn.
M. Malipaard-Olij
Bedankt
Ons 50 jarig huwelijk was heel bijzonder voor ons!
Mede door alle felicitaties in de vorm van bloemen, kaarten en goede wensen, blijven
de dagen rond 18 april een heel mooie herinnering.
Nogmaals hartelijk dank.
Wim en Bep Mels
Hartelijk dank
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de lieve woorden, kaartjes,
telefoontjes en bloemen die wij mochten ontvangen nadat Jaap in september ziek is
geworden.
De bestralingen van de blaas en de operatie aan zijn nier zijn achter de rug en de
controleafspraken zijn in de komende maand.
Vandaag werden wij verrast toen ds. Gert bij ons op bezoek kwam en ons de
Paaskaars overhandigde. Wat zijn we daar blij mee. We willen de gemeente hiervoor
hartelijk danken.
Wij zijn erg blij en dankbaar lid te zijn van een gemeente die zo met ons meeleeft en
voor en met ons bidt. Wij voelen ons op handen gedragen.
Een lieve groet,
Jaap en Marianne Kromhout

Sarab Al-Ahmad uit Damascus was met haar kinderen op weg naar huis, toen voor
haar ogen een raket haar huis verwoestte. Dit is haar verhaal over hoe oorlog een
gezin kan beschadigen. Maar ook: hoe de Bijbel helpt nieuwe wegen te vinden.

Hoop en troost voor christenen in Syrië
‘Voor de oorlog hadden we in Damascus een gelukkig leven’, vertelt de 28jarige Syrische moeder Sarab Al-Ahmad. ‘Dat de oorlog uitbrak, was
verschrikkelijk. Onze stad werd het mikpunt van bombardementen. Een raket
verwoestte in één klap ons huis. Ik was met mijn kinderen onderweg en bijna
thuis. We stonden op hooguit 35 meter afstand. We waren volledig in shock.
Daarna begon ik heel hard te huilen.’’
Nachtmerries
Sarab blijft met haar gezin tot begin 2014 in Syrië, hoewel er nauwelijks eten is en
geen werk. ‘De kinderen hebben vreselijke dingen gezien’, vertelt ze. ‘Voor hen
hebben we uiteindelijk besloten om te vertrekken. De kinderen werden agressief en
bang. Ze reageerden slecht en spraken nauwelijks meer. Alsof ze van binnen
helemaal leeg waren. Ook kregen ze nachtmerries en werden ’s nachts wakker. Het
was hartverscheurend en dat is mijn grootste trauma: ik zag het leed van mijn
kinderen, maar ik was zelf te zwak om ze te kunnen steunen.’
Dankbaarheid
Het gezin van Sahab riskeert alles om te vluchten en uiteindelijk lukt dat. In Jordanië
maken ze kennis met de Bijbel en het christelijk geloof. Sarab: ‘We gingen naar de
kerk en er kwam ruimte in ons leven voor nieuwe dingen. Wij kenden alleen maar
extremisme. De liefde die wij onder christenen zagen was voor ons iets heel nieuws.
We wisten direct dat we zo onze kinderen wilden zien opgroeien: in vrede en liefde.
Het verdriet over het leven dat we hadden is er nog. Maar onze kinderen hebben de
ellende achter zich gelaten en kunnen weer gelukkig zijn. Dankbaarheid overstemt
de pijn.’
Veel Syrische christenen zijn gevlucht en hebben geen eigen Bijbel meer. Het
Nederlands Bijbelgenootschap wil steun geven door de actie ‘Bijbels voor Syrië’. Met
uw bijdrage worden Bijbels uitgedeeld via kerken, kloosters en door vrijwilligers.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem
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