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30e jaargang nr. 9

In dit nummer:
 17 september Startzondag + lunch
 25 september Lezing Leo Fijen (RK kerk)

kerkdiensten
Zondag 3 september
Protestantse Kerk 10.00 uur

ds. G. van de Meeberg - Heilig Avondmaal

Zondag 10 september
Protestantse Kerk 10.00 uur

ds. C. Pumplun uit Amsterdam

Maandag 11 september
Eigen Haard
18.45 uur

mevr. J. Pijnaker

Zondag 17 september
Protestantse Kerk 10.00 uur

ds. G. van de Meeberg - Startzondag

Zondag 24 september
Protestantse Kerk 10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Maandag 25 september
Eigen Haard
18.45 uur

pastor F. Litjens

Zondag 1 oktober
Protestantse Kerk 10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Oppasdienst
3 september
10 september
17 september
24 september
1 oktober

Ellen en Marjolein Oostwouder
Grietje Monster
Renske de Vries
Anke en Geeske Kluijt
Ingrid en Marit Reemer

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
• 17 September, Kerkproeverij: Open huis
De kans is groot dat u, dat jij inmiddels gehoord hebt
van de campagne ‘Kerkproeverij’. Het is een landelijke
campagne die in het weekend van 9 en 10 september
kerken de gelegenheid biedt om gasten vrijblijvend uit
te nodigen voor een dienst. De campagne zegt daar
over:

“De kerk proeven, kan dat? Dat is misschien uw eerste gedachte bij het woord
Kerkproeverij. Bij proeverij denk je aan eten en drinken, maar aan de kerk? Toch is
dat de gedachte achter de campagne die mensen uitnodigt om de drempel van de
kerk over te stappen. De uitnodigende partij zijn kerkleden die in hun omgeving
iemand zoeken om mee te nemen naar de kerk. Een buur, een kennis, een vriend
die niet (meer) naar de kerk gaat, misschien u wel! En dat vanuit de gedachte om
eens iemand mee te nemen naar een plek die voor haar of hem belangrijk is, in de
hoop dat de ander er inspiratie opdoet.”
Ook de Protestantse Kerk Nederland doet mee aan deze campagne. Het is een
mooie uitdaging om als kerk open huis te zijn voor gasten. Natuurlijk niet alleen op
die zondag in september, maar elke week is het goed om gastvrij te zijn.
Wij doen ook mee aan deze campagne, alleen een weekje later, op 17
september, als wij onze startdienst houden. Een dienst waarin we een nieuw
seizoen beginnen, maar vooral een dienst die dat ‘open huis karakter’ heeft. Zullen
we voor deze dienst van 17 september, met als thema ‘Open huis’, allemaal iemand
uitnodigen? De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te nodigen een keer
mee te gaan naar de kerkdienst; hoe doe je dat? Daarom vijf bruikbare tips van
Nynke Dijkstra (zij is werkzaam voor de PKN):
1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie
hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer)
naar de kerk gaan maar met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
2. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te
gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal
voor gasten, voor vrienden en kennissen die wel eens mee willen.”
3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
4. Je kunt verwijzen naar de landelijke campagne. “Je hebt misschien gehoord van
‘Kerkproeverij?’ Mijn kerk doet er ook aan mee. Ik zou het leuk vinden als je met me
mee zou gaan…”
5. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord.
Wat zou het mooi zijn als er een heel aantal gasten in de dienst van 17 september
aanwezig zal zijn. Ook als u dit leest en het lijkt u fijn om weer naar de dienst te
komen, meer dan welkom! Na de dienst drinken we koffie en daarna lunchen we met
elkaar (daarover lees je elders in dit Kerkblad meer). Kom proeven van de kerk, we
houden open huis!
ds. Gert van de Meeberg
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE
• Meeleven
Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. Eijken-Van Andel mochten vieren dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Ook
vanaf deze plaats nog onze hartelijke felicitaties en Gods zegen toegewenst voor nu
en de komende jaren.

Dhr. en mevr. Scholman-Kieft mochten vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn. We
feliciteren hen ook hier in ons Kerkblad hartelijk en wensen hen Gods zegen toe voor
nu en de komende jaren.
In herinnering
De afgelopen periode zijn er twee gemeenteleden overleden. Omdat ik studieverlof
en aansluitend vakantie had, hebben twee collega’s – ds. Hans van Dalen en ds.
John Vrijhof – de uitvaartdiensten geleid. Fijn dat zij dit wilden doen. In dit Kerkblad
zal ik enkele woorden van herinnering schrijven, met dank aan de woorden van de
ouderlingen die de afkondigingen schreven voor de diensten waarin het werd
afgekondigd.
Pietertje Johanna van Leijden-Hogewoning
Op 20 juni is overleden Pietertje Johanna van Leijden-Hogewoning, in de leeftijd van
88 jaar.
Jo woonde met haar man aan de Oranje Nassaustraat in Halfweg en heeft de laatste
twee jaar van haar leven doorgebracht in verpleeghuis St. Jakob in Heemstede. Ze
was in haar hart betrokken bij onze gemeente. Ze las trouw het Kerkblad en leefde
vanuit huis mee met de activiteiten die in de gemeente plaatsvonden. Op 26 juni
heeft in de aula van de begraafplaats te Zwanenburg, voorafgaande aan de
begrafenis, de bijeenkomst plaatsgevonden, waarin onder leiding van ds. Hans van
Dalen haar leven in dankbaarheid herinnerd is. We wensen haar man, haar twee
zonen en schoondochters en de 5 kleinkinderen sterkte en Gods nabijheid toe nu ze
haar moeten missen. We vertrouwen erop dat zij geborgen is bij God.
Gijsbertje van Wijngaarden
Op 5 juli is overleden Gijsbertje van Wijngaarden, in de leeftijd van 93 jaar. Eigenlijk
kende iedereen haar als tante Bep, en dan vooral in haar rol als kraamverpleegster.
Ze woonde de laatste jaren van haar leven in Eigen Haard. Dat ze niet meer
zelfstandig kon wonen, in haar vertrouwde witte huisje, vond ze moeilijk. Vooral
omdat ze nu haar verzorging aan anderen over moest laten. Want voor anderen
zorgen en er voor anderen zijn was een heel groot deel van haar leven, niet alleen
voor haar familie, maar ook voor mensen in ons dorp, zoals de familie Van
Blaaderen, die liefdevol bij haar betrokken waren. De dienst van Woord en Gebed
heeft op 10 juli plaatsgevonden in onze kerk. Ds. John Vrijhof is deze drukbezochte
dienst voorgegaan. Bij veel mensen, familieleden en dierbaren, heeft tante Bep een
onuitwisbare herinnering achtergelaten. Haar leven heeft altijd in het teken van
toewijding en zorg gestaan. Nu mag zij rusten in de geborgenheid van Gods liefde.
ds. Gert van de Meeberg
VARIA
• Studieverlof
Na een periode van afwezigheid ben ik – als u dit leest – inmiddels alweer een
maand werkzaam in onze gemeente. Het studieverlof was een goede en leerzame
tijd. Het thema was ‘De Maaltijd van de Heer’ en was onderverdeeld in drie delen,
met bijbehorende collegedagen op Hydepark. Het eerste deel ging over de
oorsprong van het avondmaal en hoe men in de vroege kerk avondmaal gevierd zou
hebben. Het tweede deel zou gaan over de Maaltijd van de Heer in de liturgie, maar
helaas waren beide docenten ziek. Daarom werd gekozen voor het onderwerp

‘avondmaal en oecumene’, dat ook interessant was. Het derde deel ging over de
dogmatiek en de ethiek in relatie tot de Maaltijd van de Heer. De cursusdagen met
collega’s waren leerzaam, inspirerend en er was onderling een goede sfeer.
In het paper dat ik als eindopdracht geschreven heb, heb ik onder andere nagedacht
over de manier waarop wij het avondmaal vieren en welke woorden ik daarbij
gebruik. Daarbij heb ik een nieuw avondmaalsformulier geschreven, dat ik wil gaan
gebruiken in onze diensten. In de loop der jaren had ik uit verschillende bronnen en
tradities woorden en formuleringen gebruikt om het avondmaalsformulier vorm te
geven. Ik merkte dat ik daarin eenheid miste, en dat terwijl het samen vieren van de
Maaltijd juist ook om eenheid gaat: één met Christus en één met elkaar, zoals Paulus
in 1 Korintiërs 10: 16, 17 (BGT) schrijft: 16 Als wij als christenen bij elkaar komen,
danken we God voor de beker met wijn. En we delen samen het brood. Zo vormen
we een eenheid met elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij Christus horen,
en gered worden dankzij zijn dood. 17 Samen vormen we één geheel, omdat we
samen van dat brood eten.
Wilt u meer weten over mijn studieverlof? Vraag er gerust naar, dan kan ik u/jou er in
gesprek meer over vertellen. En natuurlijk van harte welkom in de dienst op 3
september, waarin we samen de Maaltijd van de Heer zullen vieren. U kunt dan
meteen kennis maken met het nieuwe avondmaalsformulier. Vooral aan de woorden
en formuleringen zult u merken dat het meer van deze tijd is geworden. Graag tot
dan!
• Startdienst 17 september
Zoals ik al schreef in de woorden ‘ter overdenking’: van harte welkom in de
startdienst, het begin van ons nieuwe kerkseizoen. Over de precieze invulling van
deze dienst wordt nu nog nagedacht, onder andere samen met de commissie
eredienst en organist Hans Jütte, maar ik beloof u dat het een mooie dienst wordt,
met als thema: ‘Open huis!’ Daarna is iedereen van harte welkom voor de koffie en
aansluitend voor de gemeentelunch. Onze scriba, Heleen Broerse, vertelt u hierover
meer elders in dit Kerkblad. Ook was het plan om in deze dienst afscheid te nemen
van ambtsdragers en hopelijk nieuwe ambtsdragers te bevestigen. Na overleg leek
het ons beter om dat verderop in het najaar te doen. Hopelijk zijn er dan ook nieuwe
gemeenteleden bereid gevonden om ouderling, ouderling-kerkrentmeester of diaken
te worden. Graag tot ziens in onze kerk! En: neemt u, neem jij iemand mee?
• Oecumenische gespreksavonden
Rondom het thema ‘Open huis’ zullen we in de loop van oktober een aantal
oecumenische gespreksavonden organiseren. Pastor Fons Litjens en ik zullen u
daarover later – in de komende Kerkbrieven en in het Kerkblad van oktober – meer
vertellen.
• Avond(en) voor jonge ouders
In de loop van de jaren is er een aantal kinderen in onze kerk gedoopt. Wat fijn dat
het in onze tijd nog steeds gebeurt! Het lijkt me een goed idee – en de ouders die ik
erover gesproken heb vonden dat ook – om met hen bij elkaar te komen om samen
te praten over geloof en kerk. Komende maand zullen we een datum prikken, na
overleg per mail. Ben je nog niet benaderd en zou je wel mee willen doen? Stuur mij
dan een bericht.

• Nieuw seizoen
Ik hoop van harte dat het een mooi en goed seizoen zal worden met fijne diensten,
goede gesprekken en betrokken ontmoetingen. Laten we naast werken met elkaar, in
onze wereld en onze kerk, ook bidden om Gods nabijheid en zegen. Van harte
welkom in de kerk, ons open huis!
ds. Gert van de Meeberg
MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd:

Dhr. J.C. van Roest
Mevr. C. Dhont - Groen
Dhr. A. Dijkhof

Overleden : Op 20 juni 2017 in de leeftijd van 88 jaar mevr. P.J. van LeijdenHogewoning
Op 5 juli 2017 in de leeftijd van 93 jaar mevr. G. van Wijngaarden
Voorkeurslid van onze gemeente :
Mevr. J. de Waardt-Vuijst
Leo Bakker, ledenadministratie
ZEVEN VRAGEN AAN
Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?
Mijn naam is Marjo Bart-Visser en in september word ik 60 jaar.
Ik ben geboren in Nieuwer-Amstel, dat nu Amstelveen heet.
Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)?
Ik ben apothekersassistente en heb eerst 2 jaar in Amstelveen gewerkt en sinds
1980 werk ik in Apotheek de Ringvaart, hier in Zwanenburg.
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd lees ik graag, ook fietsen en wandelen vind ik fijn. En sinds we
kleinkinderen hebben vult dat ook mijn tijd, wat ik superleuk vind! Ook foto's maken
van de natuur heeft mijn belangstelling.
Hoe ben je lid geworden van onze kerk?
Toen Onno en ik in 1980 trouwden en hier kwamen wonen, gingen we hier ook naar
de kerk. Van huis uit ben ik Hervormd.
Wat spreekt jou aan in onze kerk?
Ik vind dat onze kerk echt een gemeenschap vormt, er wordt naar elkaar omgekeken
en voor elkaar gezorgd als dat nodig is. Ik vind het wekelijkse kopje koffie altijd erg
prettig, na de dienst waarin we bij elkaar zijn.
Wat inspireert jou?
Dat kan van alles zijn, mensen die iets zeggen wat mij raakt, de kinderen en
kleinkinderen, vrienden, maar ook een mooi boek of mooie muziek of een film. Ook

een vakantie kan inspiratie geven, je bent dan in een andere omgeving en merkt dan
andere dingen op die je in je dagelijkse leven niet zo opvallen. Ook een fietstocht of
mooie wandeling in de natuur kunnen een bron van inspiratie zijn.
Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou je hem/
haar dan vragen?
Ik zou Maria, de moeder van Jezus willen vragen hoe het is om zo een bijzonder
persoon te mogen begeleiden naar de volwassenheid.
Voor het volgende Kerkblad stel ik deze 7 vragen aan Bert Kranenburg.
UIT DE KERKENRAAD
Lunch na de startzondag op 17 september
Driemaal per jaar wordt na de dienst en het koffiedrinken genoten van een
gezamenlijke lunch, die door gemeenteleden zelf is voorbereid.
De volgende gezamenlijke lunch is op zondag 17 september, onze startzondag.
Wilt u, wil jij deelnemen aan deze lunch? U/jij bent van harte welkom.
Het is dit keer, net als de andere keren, de bedoeling dat u/jij zelf iets te eten
meebrengt. Dat kan zijn: brood, beleg, fruit, een salade, of een soepje.
Na aanmelding bespreken we wat er kan worden meegebracht.
Aanmelden kan bij mij.
De vorige maaltijden waren erg gezellig, dus we hopen weer op veel deelnemers.
Heleen Broerse
Uit de kerkenraad 28 juni 2017
Alweer de laatste vergadering van het seizoen, dit keer zonder de dominee vanwege
zijn studieverlof in de maand juni.
- Opening
Voorzitter Leo Kranenburg opent de vergadering met lezing uit de Bijbel in Gewone
Taal: Mattheus 11 vanaf vers 27: ”Jezus zegt: Kom bij mij en ik zal je rust geven.”
Vervolgens gaat hij voor in gebed: Dank voor de rust die de vakantie ons brengt. Het
is altijd mooi hoe hij in tekst en gebed een toepassing vindt voor de tijd van het jaar.
- Vaste agendapunten
De vaste agendapunten van verslag, actie en postlijst worden doorgenomen en
aangepast.
De voorzitter noemt als bijzonderheid de opening van de vernieuwde Roomskatholieke kerk. De kerk is daadwerkelijk gehalveerd. Het resultaat van de
verbouwing is mooi. Tijdens de receptie voor de opening en de openingsdienst
waren er enkele leden van de kerkenraad van de protestantse gemeente aanwezig.
Dat werd zeer gewaardeerd. Namens de protestantse gemeente is het nieuwe logo
van de Raad van Kerken aangeboden.
- Een nieuwe viering van Hemelvaartsdag
De viering was op een uitgelezen dag en een ideale plek. Het was een mooie dienst
met mooie begeleiding. Vanuit gemeenteleden is dit ook teruggegeven. Er was een
zeer goede opkomst.

- De zoektocht naar ambtsdragers
Tot nu toe is er weinig succes geboekt met de gesprekken met eventuele
kandidaten.
De voorzitter geeft aan dat hij positief blijft en dat hij op een goed resultaat hoopt.
Afscheid en eventuele bevestiging vindt plaats op zondag 17 september. Dan is het
ook startzondag.
- App Protestant: iets voor ons?
https://www.protestantsekerk.nl/themas/gemeenteopbouw/communicatie/appprotestant
Bovenstaand ziet u de link voor een app vanuit de PKN.
Deze app is ontwikkeld in opdracht van de PKN. Er zijn al gemeentes waar deze
wordt gebruikt en waar mensen zeggen blij te zijn dat de app er is. De app dient tot
verspreiden van informatie. Ook kunnen er betalingen mee worden verricht. Dat kan
in de kerk, maar ook thuis.
De kerkenraad is voorzichtig positief. Er wordt besloten de mogelijkheden te bekijken
en met een proefabonnement op te starten.
- Punten uit de colleges
De meeste colleges hebben de laatste vergadering al gehad en genieten van het
zomerreces.
De afwezigheid van ds. Van de Meeberg wordt besproken. Er is een goede verdeling
gemaakt van verantwoordelijke ambtsdragers, die in de ‘dominee vrije weken’ zaken
op zullen pakken als dat nodig is.
- De rondvraag
Dhr. Van Elderen heeft een stuk tuin voor de kerk (aan de oostkant) omgespit.
Inmiddels is dit ook weer beplant. Dat geeft de tuin weer een goed aanzien.
Er waren attenties van de kerk vanwege het behalen van een diploma. Eén van de
examenkandidaten bedankte voor de aandacht voor haar slagen.
De diaconie meldt dat het reisje met de ouderen erg leuk was.
De voorzitter wenst allen een goede zomerperiode. Hij dankt voor de prettige
samenwerking. De vergadering wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het
Onze Vader.
Zoals gewoonlijk was er na afloop van deze laatste vergadering een glaasje en hapje
ter afsluiting van het seizoen.
Heleen Broerse
DIACONIE
Hoe was het reisje (kastelentocht) van 21 juni?
Woensdag 21 juni was iedereen (36 personen) om 13.00 uur present met een goed
humeur.
Het weer was geweldig warm, maar de airco in de bus was koel.
Paul, onze prima chauffeur, stelde zich voor, groette ons en wenste ons een prettige
dag.

We reden naar het kleine dorp Scherpenzeel met smalle straatjes, wat niet
gemakkelijk was met de grote bus, maar Paul toonde perfect zijn rijkunst. In
restaurant "Boschzicht" wachtte de koffie en thee met heerlijk gebak op ons.
Hier kwam gids Herman aan boord. Herman vertelde leuke en plaatselijke verhalen
over bijzondere landhuizen, boerderijen en enkele kastelen. De dagtocht werd
ingekort omdat we pas in de middag vertrokken.
Door de gids werd gekozen om een deel van de originele tocht, nl. de Utrechtse
Heuvelrug te rijden. We passeerden Leersum, Woudenberg, Amerongen enz. en
genoten van de mooie bosrijke natuur.
Terug in het restaurant genoten we van een heerlijk driegangendiner. Voldaan
gingen we weer richting Zwanenburg, waar we om 10 over 8 arriveerden bij Eigen
Haard. Iedereen had erg genoten van dit gezellige dagje uit.
Een hartelijke groet namens het team gemeentediaconaat,
Betsy Geelhoed

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand september
2 sept. 1934
2 sept.1933
7 sept. 1937
10 sept. 1925
11 sept. 1923
13 sept. 1928
18 sept. 1935
20 sept. 1936
22 sept. 1934
24 sept. 1941
24 sept. 1927
30 sept. 1927

Mevr. C. Kranstauber-van den Broek
Dhr. J.J. van Wieringen
Mevr. G. Prins-Huisman
Dhr. J. Malipaard Sr
Dhr. H.A. Oosterloo
Mevr. A.M. van Ruth-du Mee
Mevr. G. Kortenoeven-Keddeman
Dhr. A.N. Bloos
Dhr. J. Strackké
Mevr. S.R. de Fouw-van Heerde
Mevr. A. Verbeek-van Beem
Mevr. J.J. den Butter-de Rijk

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
KERKRENTMEESTERS
Solidariteitskas 2017
Het bedrag dat u allen heeft toegezegd voor de actie Kerkbalans 2017 is
€ 78.637,50. Daar zijn wij u heel erg dankbaar voor.
Toch doen wij de komende maand weer een beroep op u. Elk jaar in september
houden we de actie Solidariteitskas. Dit is een landelijk steunfonds waaruit subsidies
worden verleend aan gemeenten die wat extra hulp nodig hebben op financieel
gebied. Daarnaast wordt dit geld gebruikt voor o.a. het Luchthavenpastoraat en het
Havenpastoraat.
Wij zijn als PKN kerk verplicht om een bedrag af te dragen aan de PKN in Utrecht.
Wij vragen u ook dit jaar weer of u voor deze actie het adviesbedrag van € 30,00 wilt
bijdragen.

Verdere informatie over deze actie leest u in de brief, die u vanaf 10 september in de
bus zult vinden.
Mogen wij rekenen op uw solidariteit? Want zonder uw hulp kunnen we niet!
Namens de kerkrentmeesters,
Cora Gerritse en Peter Mendrik

Verantwoording giften e.d. vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2017
- januari
Van 2 x N.N. giften ontvangen van samen € 15,- die bestemd zijn voor de diaconie.
Van de familie van mevr. M.N. gift van €100,- uit dankbaarheid voor alle hulp rond
overlijden en uitvaartdienst.
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager € 100,-.
- februari
Dhr. en Mevr. M.B. gift verjaardagsfonds € 10,-.
- maart
Dhr. F.H. gift € 500,-.
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager € 125,-.
- april
Van N.N. gift diaconie € 62,50 en kerk € 62,50.
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager € 100,-.
- mei
Dames verjaardagsfonds (via Itie Joosse) € 734,98.
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager € 100,-.
- juni
Verjaardagsfonds via dhr. en mevr. Swager € 75,-.
Ik dank een ieder voor zijn/haar gift en de lopers/loopsters van het verjaardagsfonds
voor het bezoeken van de jarigen.
Met vriendelijke groet,

Annelies Klokman

RAAD VAN KERKEN
Leo Fijen op 25 september in Halfweg: ‘Kansen voor een lokale
geloofsgemeenschap’
Op maandag 25 september komt Leo Fijen in de vernieuwde
parochiekerk van Halfweg een lezing geven over Kansen voor een lokale
geloofsgemeenschap in deze tijd. De lezing begint om 20.00 uur.
Leo Fijen is in Halfweg geboren en heeft van een afstand de
verbouwplannen van de kerk steeds gevolgd. Velen kennen hem van zijn
werkzaamheden voor de KRO-NCRV en als presentator van het RKKprogramma Geloofsgesprek, elke zondagmorgen voorafgaand aan de

eucharistieviering. Sinds een jaar is hij directeur van de katholieke uitgeverij
Adveniat, die in 2010 is voortgekomen uit de Katholieke Bijbelstichting. Op 24 juni
2017 kreeg hij de onderscheiding van ridder in de orde van Sint Gregorius de Grote
als dank voor zijn jarenlange werkzaamheden voor de katholieke kerk in Nederland.
Hij gaf zelf de volgende toelichting op het thema van de lezing:
‘De kerk van Halfweg schrijft misschien wel de contouren van de toekomst van
katholiek Nederland: een kleinere kerk, op menselijke maat, in het hart van het dorp,
als een centrum dat verwijst naar boven en naar elkaar. Ik ben geboren op een
steenworp afstand van deze kerk en zal uiteenzetten dat juist een kleinere kerk als
die van Halfweg enorme kansen heeft in de toekomst. Ik zal dit illustreren met
concrete voorbeelden en inspirerende verhalen. Ook zal ik een lijst van tien punten
presenteren, die een lokale kerk kan aanpakken om beter voor de dag te komen.
Maar die tien punten zijn vooral buitenkant. Een lokale kerk kan alleen maar
toekomst hebben wanneer haar leden het geloof ook verinnerlijken. Zo hoop ik
iedereen te kunnen inspireren.’
Belangstellenden zijn van harte welkom in de parochiekerk in Halfweg.
pastor F. Litjens

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 in Halfweg. We gaan dan het boekje
"Doorns Evangelie, Marcus opnieuw" uitlezen vanaf pag. 160/hoofdstuk 50.
Inlichtingen: Ria Bakker.
GESCHIEDENIS ORGEL
EEN KUNSTWAARDIG INSTRUMENT (deel 19)
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 19.
De GOV (Gereformeerde Organisten Vereniging) zal deze orgelrestauratie (in 1968)
begeleiden. In feite komt dit neer op een rigoureuze systeemombouw en een forse
klankaanpassing. De twee adviseurs namens de GOV, dhr. De Ru en dhr. Vetter,
ontvangen hiervoor ƒ 1.000, = plus 5% van de aanneemsom. Door fa. Verschueren
wordt het pneumatische systeem vervangen door een elektropneumatisch systeem
en worden alle membranen vernieuwd. Voorts wordt de speeltafel op de begane
grond geplaatst en worden er een aantal registers vervangen, waarover al in 1935
gesproken werd maar toen door geldgebrek niet kon doorgaan. In de visie van de
GOV is de klank nogal ondoorzichtig en moet dan ook gewijzigd worden.
De volgende registers worden vervangen: Manuaal I Sesqualter 2 st voor de Violon
8´, Sifflet 1´ voor Openfluit 8´, de Mixtuur wordt geheel vernieuwd nu op 1 1/3 basis
en Trompet Harmonique wordt opnieuw geïntoneerd.

Organist Hans Jütte achter het orgel op de begane grond

Orgel (foto uit 2007)

Bij manuaal II moeten de Viola di Gamba 8´, Voix Celeste 8´en Flûte Harmonique
het veld ruimen; hiervoor komen in de plaats een Spitsgamba 8´, Prestant 4´en een
Scherp III st. 1´, voorts wordt in het pedaal de Violoncello 8´ afgesneden tot Octaaf
4´. Door deze registerwijzigingen wordt de klank omgebogen naar een meer
neobarok klankbeeld, op zijn minst op papier, zoals in die tijd meerdere malen in een
advies van de GOV werd voorgesteld. Het orgel heeft nu de volgende registers:
Manuaal I
Manuaal II
Pedaal
Bourdon
16´
Spitsgamba 8´ Subbas
16´
Prestant
8´
Holfluit
8´ Fluitbas
8´
Bourdon
8´
Prestant
4´ Octaaf
4´
Prestant
4´
Woudfluit
2´
Open fluit
4´
Scherp III
1´
Octaaf
2´
Tremulant
Sifflet
1´
Sesquialter vanaf g kl II
Mixtuur 3-4 st
1 1/3´
Trompet Harmonique
8´
Werktuigelijke registers: Koppeling I + II
Koppeling 1 + super octaaf
Koppeling Pedaal + I
Koppeling Pedaal +II
Koppeling Pedaal +II+4´
Diverse vaste combinaties.
De zinken orgelpijpen in het orgelfront worden opnieuw met aluminiumtinctuur
overgespoten. Deze reparatie geeft de indruk dat dit een gedegen reparatie is
geweest, wat men van de ingreep ten aanzien van klank en de vervanging van
registers ook moge denken. Pas op 28 maart 1990 krijgt fa. L. Verschueren opdracht
alle membranen weer te vernieuwen voor ƒ 8.905, =.
Hans Jütte (wordt vervolgd)

BAZAAR
Nieuws van de bazaarcommissie
Op zaterdag 7 oktober zal de jaarlijkse bazaar gehouden worden in en rond de kerk.
Wanneer u dit leest komt 7 oktober al snel dichterbij. Alle krachten worden reeds
gebundeld om er ook dit jaar weer een feestelijke en goedlopende dag van te maken.
Om een en ander te realiseren zijn er veel vrijwilligers nodig. Vooral voor het zware
werk, het sjouw- en tilwerk, zoeken wij sterke mannen en vrouwen.
Op zondag 17 en zondag 24 september worden er plastic tasjes uitgedeeld bij de
uitgang van de kerk. Het is de bedoeling dat u deze zakjes vult met levensmiddelen
en vervolgens weer inlevert bij een van de commissieleden of zondag in de kerk.
Inleveren graag voor 2 oktober.
Op dinsdag 3 oktober 9.30 uur willen wij de zakjes klaarmaken in de koffieruimte van
de kerk. Op donderdagavond 5 oktober vanaf 19.00 uur hebben wij sterke mannen
en vrouwen nodig om de inhoud van de opslag over te brengen naar de kerk en voor
het klaarzetten van de tafels. Op vrijdag 6 oktober om 9.00 uur willen wij de
fruitbakjes maken in de koffieruimte van de kerk. Vanaf 12.00 uur kunnen de
standhouders hun stand inrichten.
Om al deze activiteiten te realiseren zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Vindt u het
belangrijk dat de bazaar blijft bestaan en bent u in staat om te helpen: schroom niet,
maar kom ons helpen!
Spullen voor het waterlooplein e.d. kunt u nog inleveren op woensdagmorgen 13
september van 9.30 tot 10.30 uur bij de opslag achter de kerk. Na 13 september kunt
u tot januari alleen goederen inleveren na telefonisch overleg.
De bazaarcommissie wenst u een heel gezellige bazaardag toe.
Namens de bazaarcommissie:
Margreet Smit
DIVERSEN

De Bijbel dichtbij dankzij steun van het NBG
Kinderbijbels, een bijbelvertaling, een bijbelcursus, braillebijbels: in 2016
ondersteunde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verschillende
projecten wereldwijd. Die steun kon gegeven worden dankzij leden en
donateurs van het NBG.
Ruim 2.000 bijbels voor Tsjernobyl
In het voorjaar van 2016 was het dertig jaar geleden dat een kernreactor ontplofte in
Tsjernobyl. Dit had voor de bevolking enorme gevolgen. Eén op de drie mensen
sterft nog steeds aan kanker. Veel mensen zijn werkloos en arm en worstelen met de
vraag waarom hen al die ellende overkomen is.

Het NBG wilde het Wit-Russisch Bijbelgenootschap helpen om aan de vraag naar
bijbels te voldoen. Dankzij vele giften konden ruim 2.000 bijbels, Nieuwe
Testamenten en bijbelmaterialen worden verspreid.
Bijbel open voor blinde Rwandezen
In november 2016 vroeg het NBG zijn leden en donateurs een gift voor het
Rwandese Bijbelgenootschap. Door tropische ziekten, armoede en een gebrek aan
artsen zijn daar veel mensen blind. Hun handicap brengt hen vaak in een isolement.
Met uw bijdrage wordt er nu gewerkt aan een complete bijbel in braille. De vier
evangeliën zijn dankzij vele giften al verspreid.
Het volledige Nieuwe Testament en Psalmen en Spreuken zijn in de laatste
correctiefase. In 2017 ondersteunt het NBG het Rwandese Bijbelgenootschap met
250 braillebijbels (Nieuwe Testament, Psalmen en Spreuken) en 300 audiobijbels.
Emmanuel Kayijuka, directeur van het Rwandees Bijbelgenootschap, zegt: ‘Lezen in
de Bijbel helpt blinden te groeien in geloof en de uitdagingen in hun leven te
overwinnen. Door de braillebijbels kunnen ze zelf de Bijbel lezen, waar en wanneer
ze willen.’
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Bedankt
Bedankt voor de mooie bos bloemen die Mieke en ik mochten ontvangen ter
gelegenheid van mijn tachtigste verjaardag.
Constantijn Sikkel

Hartelijk dank voor al de kaarten, woorden, bloemen en andere blijken van
medeleven bij het overlijden van onze schoonzoon Arjen. Ook namens Pauline en de
kinderen. Een beetje licht in een donkere periode voelt goed.
Wim en Margreet Smit

Het Luchthavenpastoraat zoekt vrijwilligers
Op Schiphol bestaat een Stiltecentrum, waar reizigers tot rust kunnen komen – soms
maar even. Deze plek is centraal gelegen achter de paspoortcontrole. Hét gezicht
van het centrum zijn 25 vrijwilligers, die samen met de drie luchthavenpastores
zorgen voor een open en gastvrije omgeving. Er is plaats voor enkele nieuwe
vrijwilligers.
Voor meer informatie en een link om je aan te melden, ga je naar
www.luchthavenpastoraat.nl
Gerard Timmermans, Mark Hafkenscheid, Marieke Meiring, luchthavenpastores
Schiphol.

