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kerkdiensten
Zondag 2 juli
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. C.J.P. Ofman, Amsterdam

Zondag 9 juli
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. ds. H. van Galen, Krommenie

Maandag 10 juli
Eigen Haard

18.45 uur

mevr. J. Pijnaker

Zondag 16 juli
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. ds. S. van de Hoek, Amstelveen

Zondag 23 juli
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. Ch. Koldewijn, Badhoevedorp

Maandag 24 juli
Eigen Haard

18.45 uur

pastor F. Litjens

Zondag 30 juli
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. ds. F. Klaver, Vijfhuizen

Zondag 6 augustus
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Zondag 13 augustus
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. W.T. Knoeff, Hoofddorp

Maandag 14 augustus
Eigen Haard

18.45 uur

pastor P. van Zaalen

Zondag 20 augustus
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Zondag 27 augustus
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Maandag 28 augustus
Eigen Haard

18.45 uur

ds. G. van de Meeberg

Zondag 3 september
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Heilig Avondmaal

Oppasdienst
Zondag 2 juli
Zondag 9 juli
Zondag 16 juli
Zondag 23 juli
Zondag 30 juli
Zondag 6 augustus
Zondag 13 augustus
Zondag 20 augustus
Zondag 27 augustus
Zondag 3 september

Anke en Geeske Kluijt
Ingrid en Marit Reemer
Cora Gerritse
Margarita van den Berg
Marije Smit
Collen Dhliwayo en Ria Bakker
Renske de Vries
Gerda van den Heuvel en Marit Parlevliet
Marianne Kromhout
Ellen en Marjolein Oostwouder

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
• De libelle
Heeft u ze ook al weer gezien? Van die prachtige libelles, die zo sierlijk vliegen met
hun mooie kleuren en glanzende vleugels? Vooral in de
zomer, en vlak bij water, kom je ze regelmatig tegen. Zoals
veel moois in de natuur, die prachtige schepping van God,
spreekt ook de libelle tot de verbeelding.
Een aantal jaren geleden vertelde iemand mij dat het
ontstaansproces van een libelle, van larve tot insect, niet
alleen een wonderlijk proces is, maar dat het ons ook helpt
om iets te begrijpen van het hiernamaals. Ik zocht het verhaal
op – de auteur is onbekend – en heb het herschreven. Soms
vertel ik dat verhaal bij een uitvaart, maar tijdens de
Hemelvaartsdienst (die we in de open lucht hielden), heb ik
het ook verteld.
Veel mensen die het horen vragen aan mij of ze het op papier kunnen krijgen.
Daarom besloot ik om het in dit zomernummer van ons Kerkblad te publiceren.
Op een mooie, rustige vijver dreven prachtige waterlelies, die uitbundig bloeiden.
Onder het wateroppervlak en onderaan de stelen en de wortels van de lelies, leefde
een groepje larven een gelukkig leven met elkaar. Maar soms werd dat geluk ernstig
verstoord. Want één van de moeilijkste momenten in hun leven met elkaar, was als
er één van de groep plotseling verdween. Als ze geluk hadden zagen ze hem nog
net langs de stengels van de waterlelie omhoog klimmen. Maar daarna was hij weg,
spoorloos en aan het zicht onttrokken. Niemand begreep waar zij, die verdwenen,
naar toe gingen.

‘Zou er dan een wereld buiten onze eigen wereld zijn?’, vroegen ze zich verwonderd
en nieuwsgierig af, ‘en hoe zou die wereld er dan uit zien?’ Maar niemand wist daar
een antwoord op, niemand van hen kon er iets over vertellen. Op een dag beloofden
ze elkaar dat de volgende die werd geroepen om via de waterlelies de klim naar
boven te maken, terug zou komen om te vertellen wat er met hem was gebeurd en
hoe het er daarboven uitzag.
Niet lang daarna verdween één van hen uit hun midden. Eenmaal boven het
wateroppervlak gekomen rustte hij uit op een lelieblad en onderging in de warmte
van de zon een glorieuze verandering. Hij werd een prachtige libelle met grote,
glanzende vleugels. Terwijl hij zich verwonderde over de prachtige wereld waarin hij
terechtgekomen was, dacht hij ineens aan zijn belofte. Zonder lang na te denken
dook hij naar beneden, maar het lukte hem niet om terug het water in te gaan.
‘Hoe ik mij ook inspan’, dacht hij, ‘ik kan mijn belofte niet vervullen. Zelfs als het zou
lukken om daar beneden te komen, zouden ze mij niet herkennen. Pas als zij zelf de
tocht naar boven zullen maken, pas dan zullen ze begrijpen wat er met mij gebeurde
en in welke mooie wereld ik nu ben.’ Toen vervolgde de libelle zijn sierlijke vlucht,
zalig van geluk, in die wonderbare wereld van zon en licht…
ds. Gert van de Meeberg
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE
• Meeleven
Huwelijksjubileum
Samen met Ben en Heleen Broerse-Boterman zijn we dankbaar dat zij op 31 mei hun
40-jarig huwelijksjubileum konden vieren. We feliciteren hen van harte en wensen
hen, samen en met hun kinderen en kleinkinderen, nog vele goede jaren en Gods
zegen toe.
In herinnering, Rein Zondervan
Op 28 mei is Rein Zondervan overleden, in de leeftijd van 93 jaar. Hij woonde in
Eigen Haard. We herinneren Rein als een rustige man, die zorgzaam en
plichtsgetrouw voor zijn gezin gezorgd heeft. Jarenlang heeft hij in de kerkenraad
gezeten. In het najaar van 2010 verloor hij zijn geliefde vrouw Corrie, het verlies viel
hem zwaar. De laatste tijd ging zijn gezondheid verder achteruit en werd zijn wereld
steeds kleiner. De afscheidsdienst heeft op 2 juni in de aula plaatsgevonden, waarna
we hem begraven hebben in het graf bij zijn vrouw. We wensen zijn kinderen, kleinen achterkleinkinderen troost en sterkte toe, nu ze hem moeten missen. We
vertrouwen erop dat hij geborgen is bij God.
In herinnering, Rien Hofstra
Op 28 mei is Marinus Hofstra overleden, in de leeftijd van 66 jaar. Rien leed, net als
zijn zus, aan de ziekte van Huntington, een erfelijke spierziekte, waaraan ook hun
vader overleed. Hij woonde met zijn vrouw in Thailand en daar is hij gecremeerd; we
wensen haar sterkte toe in deze verdrietige tijd. Door de afstand kon zijn familie geen
afscheid nemen, wat het verlies nog zwaarder maakt. We wensen de familie Hofstra
sterkte toe nu Lien haar zoon, en zij hun broer en zwager moeten missen. We
vertrouwen erop dat hij geborgen is bij God.
ds. Gert van de Meeberg

In herinnering, Arjen Sonneveld
Onze schoonzoon Arjen Sonneveld, echtgenoot van Pauline Smit en vader van
Maarten, Floor, Sanne en Lotte is op 24 mei overleden, nadat tien dagen daarvoor
gebleken was dat hij onder de uitzaaiingen van een melanoom zat. Een spontaan
geuite laatste wens van Arjen was om met het gezin nog eenmaal bij ‘de
lichtjesdienst’ in Taizé te zijn waaraan ze samen zulke waardevolle herinneringen
hadden. Een paar dagen voor zijn dood werd deze wens vervuld door de Stichting
Ambulance Wens Nederland. Het ging allemaal veel te snel maar daar in Taizé
hebben we het licht met elkaar mogen delen. Net zoals tijdens de afscheidsdienst in
Borne op 30 mei. Het licht dat, als alles donker lijkt, ontstoken mag worden tot een
lichtend vuur dat nooit meer dooft.
Wim en Margreet
VARIA
• Terugblik Hemelvaart en Pinksteren
Op 25 mei hebben we op de ‘Polderheuvel’, in de zogeheten ‘Tuinen van West’ onze
eerste‘Tuindienst’ gehouden.

Het was een succes! Veel gemeenteleden kwamen naar de openluchtdienst en we
hebben in de stralende zon gezongen (o.l.v. mooi klarinetspel van David
Kranenburg), Bijbelgelezen, gebeden en samen nagedacht over het verhaal van de
hemelvaart van Jezus. Na de tuindienst hebben we heerlijk krentenbrood gegeten
(van het bekende adres) en bleven we gezellig napraten. Kortom: volgend jaar
opnieuw met Hemelvaartsdag!

Op 4 juni hebben we het Pinksterfeest gevierd én mochten we getuigen zijn van de
doop aan Michelle Jonker, die het zelf allemaal bewust meemaakte, hoe klein ze nog
is. Het was prachtig dat we met veel gemeenteleden en gasten deze dienst gevierd
hebben. Na afloop kreeg iedereen een kaarsje mee naar huis met de opdracht om
het aan een ander te geven en daarbij te vertellen wat Pinksteren betekent; zo wordt
het vuur doorgegeven. Na Pinksteren breekt in de kerk een tijd aan waarin er geen
kerkelijke feesten meer zijn. Natuurlijk is er wel gewoon dienst elke week. Welkom in
de kerk!
• Heropening RK kerk
Wat is de vernieuwde en gerestaureerde Onze Lieve Vrouw Geboortekerk mooi
geworden! Het is een aanwinst voor Halfweg dat dit kerkgebouw op deze manier
behouden is gebleven. Op 25 juni is de kerk feestelijk ingebruikgenomen. We
feliciteren pastor Fons Litjens, pastoor Bernhard Zweers en het parochiebestuur met
dit fraaie resultaat en wensen hen vele goede en zegenrijke jaren toe in hun
kerkgebouw.
• Studieverlof
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 gaat, 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
collegapredikanten beschikbaar zijn. Als u in deze periode een predikant nodig hebt,
dan kunt u in onderstaand schema zien welke ambtsdrager u kunt bellen. 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:
26 juni t/m 02 juli: Cora Gerritse en Gea/Leo Kranenburg
03 juli t/m 09 juli: Cora Gerritse en Peter Mendrik
10 juli t/m 16 juli: Cora Gerritse en Peter Mendrik
17 juli t/m 23 juli: Tineke Berger en Heleen Broerse
24 juli t/m 02 aug.: Tineke en Bas Berger
Een goede zomer gewenst en hartelijke groet,

ds. Gert van de Meeberg

MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd :

Fam. Hensens-de Fuijk
Mevr. J. de Waardt-Vuijst

Overleden : Op 28 mei 2017 in de leeftijd van 93 jaar dhr. R. Zondervan,
Leo Bakker, ledenadministratie

UIT DE KERKENRAAD
Uit de kerkenraadsvergadering van woensdag 24 mei
De voorzitter besteedt in zijn opening aandacht aan het geweld waardoor we steeds
opnieuw worden geschokt. In zijn gebed vraagt hij steun voor de mensen die
slachtoffer zijn geworden.
Moment van bezinning
Eenmaal per jaar wordt er tijd gemaakt voor een bezinningsmoment. Ds. Van de
Meeberg heeft een artikel rondgestuurd over de zoektocht naar nieuwe
ambtsdragers. Het artikel is een positief stuk, mede omdat het laat zien dat de
gemeente niet alleen staat in de zoektocht.
Gevraagd wordt om een nieuw denken. Ga niet op zoek naar wat je als gemeente
mist: bijvoorbeeld een ouderling, of diaken, maar ga op zoek naar talenten bij
mensen. Het is goed om na te denken of de werkwijze in de kerk nog van deze tijd
is? Moet de kerkorganisatie afslanken en alleen doen wat nog belangrijk is?
Het artikel geeft de suggestie om het werk niet te zwaar te maken en dat af en toe
iets leuks doen met elkaar belangrijk is.
Afgesproken wordt dat alle gremia een A4 maken waarop staat wat het werk van alle
commissies inhoudt, zodat mensen een duidelijk beeld krijgen van het kerkenwerk.
Ds. Van de Meeberg spreekt de hoop uit dat er een goede uitkomst is voor nieuwe
ambtsdragers in september.
Met deze bespreking is ook agendapunt 8 meteen behandeld.
Vaste agendapunten
Elke vergadering worden verslagen, actielijst en postlijst doorgenomen. Zo ook deze
vergadering. Er staan dit keer geen bijzondere zaken op die moeten worden
besproken. De verslagen en notulen geven goed weer wat er is besproken.
Jaarrekeningen 2016
Vast agendapunt in het voorjaar zijn de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en
de diaconie.
Kerkrentmeesters:
De kerkrentmeesters sluiten 2016 af met een positief resultaat, mede dankzij de
inkomsten van verhuur van de kerk. Er zijn ook geen grote uitgaven gedaan voor het
gebouw. De collectes voor de verbetering van de akoestiek in de kerkzaal zijn met
een positief resultaat afgerond. Het werk is voor een deel afgerond door dhr. Bart.
Het fonds is afgesloten.
Diaconie:
Mevr. Kranenburg licht de rekening namens de diaconie toe. Daar zijn verder geen
vragen over. De jaarrekening 2016 van de diaconie wordt onder dankzegging
vastgesteld en goedgekeurd.
De kerkenraad verleent de penningmeesters decharge over het jaar 2016.
Ambtsdragers, op zoek naar nieuwe mensen in de vacatures
Mevr. Joosse geeft aan dat zij nog een periode doorgaat als diaken. Dhr. en mevr.
Berger en dhr. Mendrik stoppen in september met hun werk. Er is een lijst met
namen van gemeenteleden die eventueel in aanmerking komen voor het ambt. Deze
wordt doorgenomen. De voorzitter geeft de kerkenraadsleden opdracht om de lijst

goed door te nemen, zodat in de komende moderamenvergadering een voorstel kan
worden gedaan.
Punten uit de colleges en commissies
Ds. Van de Meeberg zal vanaf juni 8 weken afwezig zijn vanwege studie en vakantie.
Gesproken wordt over de waarneming tijdens de afwezigheid van ds. Van de
Meeberg. Het is gelukt predikanten voor de vrijgekomen periode te regelen. Ook de
lijst van ambtsdragers is ingevuld. Ds. Van de Meeberg legt uit wat er moet
gebeuren. Hij stuurt de lijst met een uitleg nogmaals aan de kerkenraad.
De kerkenraad is blij dat er twee nieuwe leden zijn gevonden voor de ZWOwerkgroep. Mooi dat dit werk voortgezet kan worden.
Rondvraag
Mevr. Gerritse vraagt of er nog jongeren zijn die examen doen. Er worden twee
namen genoemd van jongeren voor wie dat geldt. De uitslagen zijn op 14 juni. Mevr.
Gerritse bezoekt beiden.
De voorzitter wenst de dominee een goed studieverlof en een fijne vakantie.
Sluiting
Mevr. Joosse leest een stuk tekst uit het blad van Kerk in Actie: “Een mens als jij, zie
naar hem om”.
Heleen Broerse (scriba)
De kerkenraad op stap: bezoek aan het Catharijneconvent in Utrecht
Eenmaal per jaar gaan de leden van de kerkenraad met elkaar op stap. Doel van
deze activiteit is dat de leden elkaar op een andere manier dan tijdens een
vergadering ontmoeten. De activiteit inspireert de mensen, maar geeft ook een
andere invulling aan het kerkenraad zijn.
Ditmaal was gekozen voor de tentoonstelling “Maria” in het Catharijneconvent in
Utrecht.
Met 20 mensen waren we aanwezig op zaterdag 20 mei, een prachtig zonnige dag.

We kregen een rondleiding van een vrijwilliger uit het museum. Dat was heel prettig,
want zij wist ons veel te vertellen. Zelfs voor onze dominee waren sommige inzichten
nieuw.
In kunst werd verteld over het wonderlijke levensverhaal van Maria, de moeder van
Jezus. Zij blijkt de meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter wereld.
We zagen veel Mariabeelden van verschillende kunstenaars. Maria is het onderwerp
van iconen, schilderijen, sculpturen, tatoeages en manuscripten.
We maakten een reis door haar bijzondere leven. De tentoonstelling toont Maria als
symbool van liefde, vrouw-zijn, gezin, maar ook angst en verdriet, en troost en
bescherming.
Het was een prachtige tentoonstelling. Ieder van ons nam er het zijne of hare van
mee.
Na het bezoek aan het museum wandelden we door het zonnige Utrecht naar de
Oude Gracht waar we met elkaar in één van de kelderrestaurants een pannenkoek
aten.
Dat was een gezellige afsluiting van dit uitstapje. Iedereen genoot van zijn keuze van
pannenkoek en drankje en de gesprekken waren aangenaam.
Mooi was het dat bij de betaling, iets wat soms ingewikkeld kan zijn met zoveel
mensen, er zoveel geld bij elkaar werd gelegd, dat er een mooie fooi voor de
bediening overbleef. Ik kreeg er het beeld bij van de 5 broden en 2 vissen: er was
genoeg, er bleef zelfs over.
Na de koffie en thee reisden we allemaal weer naar Halfweg en Amsterdam, met
trein, bus en auto.
Het was een mooie dag.
Heleen Broerse
Vooraankondiging
Na de startdienst op zondag 17 september zal er weer een gemeentemaaltijd worden
gehouden. Daarvoor bent u, ben jij, van harte uitgenodigd. Dit keer nemen we zelf
weer iets te eten mee.
Houd het volgende Kerkblad en/of de Kerkbrieven in augustus en september in de
gaten.
Heleen Broerse

Vacaturelijst 2017 kwartaal 3
In vergelijking met de vorige vacaturelijst is er een vacature vervuld, maar toch is de
vacaturelijst langer geworden.
De vacature die is verdwenen is die van de ZWO-werkgroep. Fijn dat Ellen
Oostwouder en Petra Mendrik de activiteiten van Adrie Mendrik, Wil Oostwouder en
Gerard Kluijt voor deze werkgroep gaan overnemen. Adrie, Gerard en Wil, bedankt
voor jullie jarenlange inzet voor de ZWO-werkgroep (v/h commissie Kerk in Actie).
Er zijn vacatures ontstaan voor het regelen van geluid en de beamerpresentatie
tijdens de kerkdiensten. In het afgelopen jaar hebben enkele vaste krachten afscheid
genomen door verhuizing. De groep die hieraan medewerking verleent is daardoor
wat kleiner geworden. Extra aanvulling is dan ook wenselijk om het aantal beurten
van dienstdoen te beperken. Het bedienen van het geluid is belangrijk voor de
geluidsweergave in de kerk, maar is ook belangrijk voor het goed kunnen
meeluisteren voor de thuisluisteraars. Het gereed maken van de liturgie voor de

beamerpresentatie vergt wat meer voorbereiding. Als de liturgie bekend is op
donderdag, begint op vrijdag en/of zaterdag het gereedmaken van de presentatie
voor de eredienst. Onno Bart kan precies uitleggen wat voor een goede geluid- en
beamerpresentatie nodig is.
Een vacature die eraan begint te komen is die van het samenstellen van de
Kerkbrief. Hilde Kamper heeft aangegeven dat zij hier aan het eind van het jaar mee
gaat stoppen. Dat geeft ons voldoende tijd om iemand anders daarvoor te vinden.
Het samenstellen van de Kerkbrief vindt plaats op donderdag. Alle stukken worden
gemaild voor donderdag 16.00 uur. De taak is dan om deze stukken met de liturgie in
te voegen in de kerkbriefsjabloon. Dat lukt gewoonlijk op 4 A5 kantjes, maar als er
veel info is wordt dat soms uitgebreid naar 8 A5 kantjes. Voor info kunt u bij Cora
Gerritse terecht.
Helaas is er met betrekking tot de vacatures voor de colleges nog geen voortgang te
melden. Er vinden nog wel wat gesprekken plaats en we hopen dat die positief zullen
aflopen. In het Kerkblad van juni hebben Peter Mendrik (voorzitter van de
kerkrentmeesters) en Bas Berger (voorzitter van de diaconie) beschreven wat beide
colleges zoal doen en wat de taken zijn van de voorzitters. Ik kan het niet beter
opschrijven dan zij het hebben gedaan, dus ik verwijs dan ook naar deze teksten op
resp. blz. 8/9 en blz. 10/11 van het vorige Kerkblad.
Vacature:

Taak:

Informatie:

Kerkrentmeester

Voorzitter
Secretaris
Voorzitter
Secretaris
Notulist (hoeft geen
ambtsdrager te zijn)
Wijkwerk, organiseren
wijkavonden, ouderling
van dienst
Regelen van geluid
kerkdienst
Regelen van presentatie
Samenstellen van de
wekelijkse Kerkbrief op
donderdag

Peter Mendrik

Diaconie

Ouderling

Geluid
Beamer
Kerkbriefsamensteller

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,

Bas Berger

Grietje Monster

Onno Bart

Cora Gerritse

Leo Kranenburg

DIACONIE
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maanden juli en
augustus
4 juli 1940
4 juli 1926
4 juli 1934
9 juli 1934

Dhr. J.M. De Waal
Mevr. L. Hofstra-Zuidweg
Mevr. T. Kleefsman-Verdonk
Mevr. E. Kesseler-Schneider

12 juli 1933
14 juli 1925
17 juli 1937
22 juli 1940
30 juli 1936
1 augustus 1942
3 augustus 1938
5 augustus 1941
9 augustus 1939
14 augustus 1931
14 augustus 1924
16 augustus 1927
28 augustus 1932
30 augustus 1937

Mevr. M. van den Doel-Franken
Dhr. C. van Oosterom
Dhr. C.J. Sikkel
Mevr. P.T.J. Agterhof-van der Schaaf
Mevr. F.J. Biesheuvel-Huitema
Dhr. G.T.A. van den Boogaard
Mevr. J.G.C. Sas-Heijkoop
Mevr. J. Eijken-van Andel
Dhr. W. Mels
Mevr. A. Rip-Roos
Mevr. G. Wind-Hijstek
Dhr. H.B. Stol
Dhr. K. Snoek
Mevr. E. Mandemaker-Snijders

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

ZWO-WERKGROEP
Opbrengst 40-dagentijd
Graag willen wij u nog meedelen wat de collectes in de 40-dagentijd van 2017 in
totaal opgebracht hebben :
5 maart
voor de Rudolphstichting : Jeugddorp De Glind
€
250,(meeropbrengst pakketten € 135,- / paasontbijt € 115,-)
12 maart
voor Red Paz : Steun voor gezinnen in Guatemala
€
171,75
19 maart
voor de Bethania Christian Relief Association :
Steun voor ouderen in Moldavië
€
186,70
26 maart
voor de Pauluskerk in Rotterdam :
Steun voor mensen in de knel
€ 162,15
2 april
voor de Sozo Foundation :
Steun voor jongeren in Zuid-Afrika
€ 151,85
9 april
voor The Leprosy Mission International-Myanmar :
Steun voor mensen met een handicap
€ 194,30
We komen dan op een totaal bedrag van
€ 1.116,75
Hartelijk dank dat u eraan meegeholpen hebt dit mooie bedrag bij elkaar te brengen
voor de projecten van Kerk in Actie.
Nieuwe werkgroepleden
We hebben ook een geweldig fijn bericht :
Petra Mendrik en Ellen Oostwouder gaan per 1 juli 2017 het werk van de ZWOwerkgroep overnemen, dat in de afgelopen jaren door Gerard Kluijt, Wil Oostwouder
en Adrie Mendrik gedaan werd, samen met Bas Monster die namens de diaconie in
de werkgroep zit. Tijdens de laatstgehouden vergadering van ZWO werden Ellen en
Petra in ons midden verwelkomd.
Bas overhandigde Gerard, Wil en Adrie een boeket bloemen als dank voor het werk
dat zij voor Kerk in Actie, de inspiratiebron voor het ZWO-werk, gedaan hebben.

Wij wensen Petra, Ellen en Bas met elkaar een goede tijd toe en veel zegen op hun
werk.
Als gemeentelid wil ik graag nog even doorgaan met het organiseren van de verkoop
van “fair trade”- artikelen (de WOB-winkel) eenmaal in de maand, en met het
verzamelen van postzegels, prentbriefkaarten, oude mobieltjes, cartridges en oud
Nederlands- en buitenlands geld voor Kerk in Actie, bestemd voor de zending.
Met hartelijke groeten, Adrie Mendrik
RAAD VAN KERKEN
Groene Hartpad van IJsselstein naar Polsbroekerdam (7e etappe van ongeveer
15 km)
Zaterdag 3 juni jl. gingen we met 11 wandelaars op pad verdeeld over 2 auto’s. We
parkeerden de auto’s aan de zuidkant van IJsselstein bij de sportvelden. Hier konden
we de wandeling weer oppakken. We liepen langs de Zijdewetering Noord aan de
westkant van IJsselstein in noordelijke richting. Het was een rustig wandelpad dat
even later overging in een lommerrijke laan met hoge bomen aan weerskanten.
Rechts een watertje met er
achter de huizen van het
stadje. En ook
schilderachtige bruggetjes
die weerspiegeld werden in
het water. Even verderop
gingen we linksaf de
Broeksdijk op. We bleven
deze weg, die al snel
overging in een grasdijk,
volgen. De weg zou nog
tweemaal van naam
veranderen: Noordzijdse
Kadewetering en
Noordzijdse Kade. Dit
gebied, zo lazen we op een
bordje aan de kant van de
weg, behoort tot één van
de weinige stiltegebieden
van de provincie Utrecht. In
vroeger eeuwen waren hier
veel eendenkooien te
vinden. Van de elf kooien
die op 19e-eeuwse
topografische kaarten
werden vermeld, zijn er nu
nog vier min of meer
bewaard gebleven.
Aan weerskanten van de
grasdijk was water met

erachter weilanden. Er stonden allemaal verschillende soorten grassen in bloei, maar
ook lissen, braamstruiken, valeriaan, en zelfs zwanenbloemen.
Halverwege begon het te regenen, eerst heel zachtjes, maar even later plensde het.
Gelukkig duurde dit niet zo lang. Toen we weer bij een open stuk kwamen, was het
bijna droog. Aan het eind van de grasdijk gingen we linksaf richting Polsbroekerdam
langs de Korenmolenvliet. Hier zagen we een paar alpaca’s die hun stukje grasland
deelden met een varken en een geit. In Polsbroekerdam eindigde onze tocht van
deze dag. De route ging hier naar rechts, maar wij gingen naar links op weg naar
Pannenkoekenhuis Midden op ’t Land in Benschop (naast een camping). Hier gingen
we op het terras zitten om wat te drinken (het was toch een warme dag om te lopen).
Daarna deden we ons te goed aan de pannenkoeken. Er was voor elk wat wils.
Onze volgende wandeling is op zaterdag 2 september a.s. We gaan dan van
Polsbroekerdam naar Stolwijk 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 30 augustus a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer
en lunch).
Ria Bakker
Bijbels theologische gespreksgroep
Na de zomerstop komen we in september weer bij elkaar op maandag 11 september
a.s. om 20.00 uur ten huize van Ria Bakker. We gaan dan het boekje "Doorns
Evangelie, Marcus opnieuw" uitlezen vanaf pag. 160/hoofdstuk 50.
Inlichtingen: Ria Bakker
GESCHIEDENIS ORGEL
EEN KUNSTWAARDIG INSTRUMENT (deel 18)
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 18
Zoals gemeld in de vorige aflevering neemt men voor Van Ingen een belangrijk
besluit: het onderhoudscontract met hem wordt opgezegd. De offerte van Bik wordt
ter zijde geschoven, maar met Flentrop zal verder gesproken worden. Van Ingen
wordt tot 1 mei 1931 doorbetaald.
Nog die zelfde maand op 27 oktober neemt men een definitieve beslissing om met
Flentrop *) verder te gaan. Op 2 december 1931 beginnen de reparatiewerkzaamheden.
Een aantal jaren zijn er geen klachten over het orgel. Op 4 juli 1934 wordt tijdens de
kerkenraadsvergadering erop gewezen dat Flentrop zijn verplichtingen t.b.v. het orgel
moet nakomen. Een maand later is dit geregeld.
Toch schijnen er nog steeds gebreken te zijn aan het orgel, want op 27 maart 1935
wordt het rapport van Flentrop op de kerkenraadsvergadering besproken; de kosten
zijn ƒ 980, =. Op voorstel van de Commissie van Beheer (CvB) wordt dit rapport ter
advies gezonden naar de Gereformeerde Organisten Vereniging (GOV). Op 5 juni
staat het orgel weer op de agenda van de kerkenraad. De windvoorziening mag

gerepareerd worden. Maar er is geen geld om een aantal registers te wijzigen en een
reparatie aan het mechanische gedeelte uit te voeren.
De adviseurs van de GOV achten het raadzaam om met Flentrop in gesprek te gaan,
omdat men twijfelt of de orgelbouwer zijn vele contractuele verplichtingen aan
onderhoud wel nakomt.
Op 4 september 1944 wordt gemeld dat het orgel niet meer bespeelbaar is. Weer zijn
de membranen de oorzaak. Op 13 november meldt de CvB dat er goede membranen
worden geleverd door fa. Bik. Voorts moet er een windvoorziening aangeschaft
worden die alleen werkt op menskracht, want de elektriciteitsvoorziening laat in 1944
te wensen over. Fa. Bik krijgt het onderhoud en fa. Flentrop wordt opgezegd. 18
januari 1945 schrijft Flentrop hierover nog een brief maar die wordt voor kennisgeving
aangenomen.
Op 5 november 1956 krijgt fa. Bik
de opdracht om reparaties aan
het orgel te verrichten van de
kerkenraad. De CvB meldt echter
dat hiervoor geen geld is.

Pas op 8 maart 1963 wordt
gemeld dat het orgel dringend
restauratie behoeft: geschatte
kosten ƒ 15.000, =. Er gebeurt
weer niets. Pas op 1 december
1967 wordt op de
kerkenraadsvergadering gemeld
dat restauratie ƒ 27.000, = zal
gaan kosten. Eén van de
kerkenraadsleden vindt dit veel te
veel, maar uitstel is niet langer
verantwoord. De opdracht wordt
op 2 januari 1968 verstrekt aan
fa. L. Verschueren uit
Heythuysen**) voor ƒ25.220, =.
De restauratie wordt rigoureus
aangepakt. Hiermede is het
onderhoud door fa. Bik geëindigd.
Hans Jütte (wordt vervolgd)
*) voor meer info zie http://www.flentrop.nl/
**) voor meer info zie http://www.verschuerenorgelbouw.nl/nl/verschuerenorgelbouw.html
BAZAAR
Nieuws van de bazaarcommissie
Elke tweede woensdagmorgen van de maand kunt u tussen 9.30 en 10.30 uur
spullen inleveren voor de bazaar. Is de woensdagochtend voor u een probleem dan

kunt u na telefonisch overleg een afspraak maken om uw spullen te brengen. Dit jaar
houden we geen grote verloting. Wilt u toch wat extra’s geven dan kunt u dat tijdens
de bazaar in een daarvoor bestemde pot deponeren of overmaken op rekening NL21
RABO 032 4664885 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse gemeente – Bazaar.
25% van de opbrengst van de bazaar gaat dit jaar naar Stichting Ambulance Wens
Nederland. Deze stichting helpt mensen met een ongeneeslijke ziekte een laatste
wens mogelijk te maken. Meer informatie: www.ambulancewens.nl
Namens de bazaarcommissie
Margreet Smit
DIVERSEN
Bijbelgenootschap komt met Alef Doeboek
Voor wie z’n (klein)kind op een speelse
manier met de Bijbel wil laten
kennismaken, is er nu het Alef Doeboek.
Dit knutsel-, lees- en spelletjesboek van
het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
bevat onder meer een quiz over de
verhalen van Jezus.
‘Met deze quiz ontdekken kinderen al jong welke indrukwekkende verhalen Jezus
vertelde. Zo leren ze schatgraven in de Bijbel’, zegt NBG-bijbelwetenschapper
Roelien Smit, die betrokken is bij het
boek. ‘Via verhalen, weetjes en proefjes
komen ze er bijvoorbeeld achter wie Ester
was, waar het gezegde “een
Babylonische spraakverwarring” vandaan
komt en hoe ze zelf een zegelring kunnen
maken. Zo zorgen we ervoor dat de Bijbel
gaat leven voor kinderen.’
Leervoorkeuren
Het Alef Doeboek bevat bijbelverhalen,
kleurplaten, spelletjes, tests, puzzels en
strips, maar ook proefjes en weetjes.
Deze diversiteit aan werkvormen is
afgestemd op de verschillende
leervoorkeuren van kinderen: lezen, doen
en ontdekken.
Het Alef Doeboek is een speciale editie
van Alef, het NBG-bijbelblad voor
kinderen van circa 7-12 jaar. Uitgever is
Royal Jongbloed. Het boek is voor € 5,95
verkrijgbaar in de boekhandel en via
bijbelgenootschap.nl/alef.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

OVERIGE ACTIVITEITEN
Hemelvaartsdag 2017
Donderdag 25 mei jl. hebben we een prachtige Tuindienst gehad. In plaats van naar
de duinen zijn we met zo’n 60 mensen voor een dienst terechtgekomen in de tuinen.
En wel de Tuinen van West op een steenworp afstand van onze kerk. Dit blijkt, zeker
met het geweldige weer dat we hadden, een uitstekende keus van de commissie
eredienst te zijn geweest. Onze complimenten hiervoor.
Onze dominee Gert had niet op zoveel mensen gerekend. Er waren zelfs liturgieën
tekort en zo konden we gezellig twee aan twee in een liturgie kijken.
Tijdens de dienst werden we muzikaal begeleid door David Kranenburg op de
klarinet en Hanne Kluijt had gezorgd voor een versterker, zodat de dominee en de
twee lectoren prima te verstaan waren.
De dienst begon met een mooi gedicht dat heel goed, zonder voorbereiding, werd
voorgelezen door Kors. Daarna zongen we lied 216: “Dit is een morgen als ooit de
eerste”, dat uitstekend paste bij deze mooie ochtend. Al met al was het een heel
fijne dienst die werd besloten met het lied uit de Evangelische liedbundel: “Ga nu
heen in vrede, ga en maak het waar”.
Na de dienst werd er zoals gebruikelijk krentenbrood, klaargemaakt door Henk
Groothuis, uitgedeeld. Ook de koffie die sommigen meegebracht hadden in een
thermoskan smaakte prima.
De collecte heeft € 158,30 opgebracht en dat zal gebruikt worden voor een doel in
Afrika. Want daar is genoeg nodig tegen de honger.
Al met al een dienst voor herhaling vatbaar en dan liefst met hetzelfde weer.
Marianne Kromhout
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