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In dit nummer: 
 

 Bazaar 7 oktober 

 Zondagmiddagconcert 8 oktober 

 Oecumenische activiteiten 



 
KERKDIENSTEN 
 
Zondag 1 oktober 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 

Zondag 8 oktober 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. R. Wattel, Hoofddorp 
       Werelddiaconaat 
 
Maandag 9 oktober 
Eigen Haard   18.45 uur  pastor P. van Zaalen 

Zondag 15 oktober 
Rooms-katholieke Kerk 09.30 uur  ds. G. van de Meeberg en 
       pastor F. Litjens 
       Oecumenische dienst 
 
Zondag 22 oktober 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 

Maandag 23 oktober 
Eigen Haard   18.45 uur  ds. G. van de Meeberg 
       Heilig Avondmaal 
 
Zondag 29 oktober 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg 

Zondag 5 november 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. L.J. Rasser, Amsterdam 
       Dankdag voor gewas en arbeid 
 
 
Oppasdienst 
Zondag 1 oktober  Ingrid en Marit Reemer 
Zondag 8 oktober  Cora Gerritse 
Zondag 15 oktober  dienst in Rooms-katholieke Kerk 
Zondag 22 oktober  Marije Smit 
Zondag 29 oktober  Collen Dhliwayo en Ria Bakker 
Zondag 5 november Renske de Vries 
 
 
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 
 
• Over het avondmaal (deel 1) 
Een Bijbelstudie over 1 Korintiërs 10: 16, 17 en 11: 17-26 (NBV) 
De oudste teksten in de Bijbel die over het avondmaal gaan, staan in de eerste brief 
van Paulus aan de Korintiërs. Hier wordt gesproken over het avondmaal, zoals dat in 
de vroegchristelijke kerk gebruikelijk was. In het 10e hoofdstuk, vers 16 en 17, lezen 
we over het delen van brood en het drinken van wijn als teken van eenheid met 
Christus.  
 
Maar het is ook een teken van eenheid met elkaar als gemeente. Juist het samen 
eten van dat ene brood – en drinken uit dezelfde beker – versterkt het gevoel van 
eenheid. Voor mij is dat een eyeopener. Dus in de Maaltijd van de Heer gedenken 
we niet alleen Zijn dood en vieren we niet alleen Zijn opstanding. Nee, er is meer: het 
samen eten en drinken moet het gevoel van eenheid en verbondenheid versterken.  
 
En die eenheid en die verbondenheid, dat je je welkom voelt aan tafel, dat je je veilig 
voelt in de groep, is meer dan nodig in onze tijd. Want we leven in een tijd waarin we 
vaak voor onszelf bezig zijn. Iedereen bakent zijn eigen tijd, zijn eigen grenzen, zijn 
eigen wereldje af. Op zich is daar niks mis mee. Natuurlijk is het goed om voor jezelf 
op te komen. Om af en toe tijd voor jezelf te hebben. Maar soms slaan we daarin 
door. Dan wint het individu het van het samen-zijn.  
 
Een maaltijd is dan bij uitstek een manier om weer af te stemmen op elkaar. Door 
samen rond de tafel te zitten, door samen te delen, door samen af te stemmen op 
Jezus, die ons met elkaar verbindt. Oog hebben voor de ander, elkaar echt zien, 
iedereen mag er zijn. En dan verwacht je dat de gemeente in Korinthe, die via Paulus 
en de andere apostelen nog zo dichtbij Jezus stond in de geschiedenis, daarin het 
goede voorbeeld geeft. Maar dat valt tegen. In het volgende Kerkblad vertel ik daar 
meer over. Wordt vervolgd… 

ds. Gert van de Meeberg 
 
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE 
 
• Meeleven 
Huwelijksjubileum 
Peter en Adrie Mendrik mochten op 31 augustus vieren dat zij 45 jaar getrouwd zijn. 
Geliefde Adrie en Peter, namens ons allen, hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen voor 
jullie en jullie kinderen en kleinkinderen.  
 
Met hartelijke groet,       ds. Gert van de Meeberg 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
 
• Terugblik 17 september 
Op 15 september, de inleverdatum van de kopij voor dit Kerkblad, kan ik uiteraard 
nog niet terugblikken op de startdienst van 17 september. Wel kan ik vermelden dat 
het afscheid van ambtsdragers – en hopelijk het bevestigen van nieuwe 



ambtsdragers, al is het lastig om mensen te vinden – verplaatst is naar 19 november. 
Vandaar dat u dat onderdeel niet terug zag in de startdienst.  
 
• Oecumenische dienst 15 oktober 
Zie ‘oecumenische activiteiten’.  
 
• Jubileum InterNos op zondag 22 oktober 
Hoewel het koor InterNos al een aantal jaren samen is met Hosanna (Vijfhuizen), 
viert zij op deze zondag haar 20-jarig jubileum. Zij zullen voor en met ons zingen in 
deze dienst. Van harte gefeliciteerd, voor u als koor en voor jou, Roland Bosma, als 
dirigent. We zien en horen elkaar 22 oktober, tot dan! 
 
OECUMENISCHE ACTIVITEITEN 
 
• Wandelen, praten, lunch 
In het Kerkblad van september vertelde ik u al dat pastor Litjens en ik plannen 
hebben voor een aantal gespreksavonden. Inmiddels hebben we die plannen iets 
gewijzigd en zullen het een aantal ochtenden in het voorjaar zijn rondom een 
thema, met daarin plaats voor gesprek, een wandeling en samen lunchen. Data 
worden later bekend gemaakt. 
 
• Oecumenische diensten 15 oktober en 17 december (R.K. kerk, 9.30 uur) 
Op zondag 15 oktober zullen we onze oecumenische najaarsdienst houden in de 
vernieuwde en gerenoveerde R.K. kerk. Pastor Fons en ik zullen in deze dienst 
voorgaan. Het thema zal gaan over het lijden van de mens in relatie tot God. Een 
boeiend, maar ook lastig thema. Samen met het koor St. Caecilia zullen we mooie 
en passende liederen zingen. Let u op de aanvangstijd: 9.30 uur. Graag tot dan! 
 
En alvast als vooraankondiging: op zondag 17 december (9.30 uur) zullen we onze 
jaarlijkse oecumenische adventsdienst houden. Het ene jaar is deze viering in onze 
kerk, het andere jaar in de andere kerk. Dit jaar zijn we te gast in de R.K. kerk. 
Weet u nog dat het koor Odyssee uit Hoofddorp zo mooi en enthousiast zong vorig 
jaar? Ook dit jaar zullen zij in deze dienst voor en met ons zingen.  
 
• Bustocht naar Utrecht, 11 november a.s. 
De plaatselijke Raad van Kerken (waarin parochianen en gemeenteleden 
samenwerken) nodigt iedereen van harte uit om op zaterdagmiddag 11 november 
mee te gaan naar de tentoonstelling ‘Luther’ in museum Catharijneconvent te 
Utrecht. We huren een bus en gaan gezamenlijk vroeg in de middag naar Utrecht. 
Daar bekijken we de tentoonstelling, drinken koffie en gaan aan het einde van de 
middag weer naar huis. Het museum schrijft op haar website 
(www.catharijneconvent.nl) het volgende over deze unieke tentoonstelling:  
 
Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 
stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste 
revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent 
sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze 
veelbesproken ‘man van het jaar’.  
 

http://www.catharijneconvent.nl/


Wie was Maarten Luther en wat maakt hem tot man van het jaar? Museum 
Catharijneconvent gaat in de tentoonstelling ‘Luther’ op zoek naar de onbekende 
man achter 500 jaar Reformatie. Deze tentoonstelling toont in woord, beeld, muziek 
en spot waarin de kracht schuilt van de invloedrijke, reformatorische rebel. Diverse 
objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, 
uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op 
het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie.  
 
De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven 
zijn hierbij steeds voelbaar. Vragen die deze tentoonstelling over Luther aan de orde 
stelt zijn divers en actueler dan ooit. Hoe lukte het Luther om van onbekende monnik 
uit te groeien tot de icoon van de Reformatie? Welke vernieuwende 
propagandamiddelen wist hij 500 jaar geleden in te zetten voor de campagne die hij 
voerde? Hoe wist hij zóveel mensen te bereiken en overtuigen van zijn ideeën? Op 
welke wijze ontketende Luther de grootste revolutie in de Europese 
kerkgeschiedenis? En: wat zijn de raakvlakken met onze huidige tijd?  
 
Van harte welkom om mee te gaan! De precieze tijden en kosten worden in het 
Kerkblad van november bekendgemaakt, we willen eerst kijken hoeveel mensen er 
meegaan. U kunt in elk geval mee voor een schappelijke prijs, omdat de Raad van 
Kerken ook een deel zal betalen. 
 
Opgave:  
Uiterlijk 27 oktober bij pastor Fons Litjens of bij ds. Gert van de Meeberg.  

 
Hartelijke groet, namens de Raad van Kerken,   ds. Gert van de Meeberg 
 
VARIA 
 

• Zaterdag 7 oktober: Bazaar 
Wat goed dat ook dit jaar weer gemeenteleden in touw zijn om de bazaar tot een 
geslaagde dag te maken. En wat fijn, Margreet Smit, dat het altijd onder jouw leiding 
zo goed loopt. Jouw enthousiasme en inzet, samen met de andere vrijwilligers, is 
onmisbaar voor onze bazaar. Ik wens iedereen een gezellige dag toe met een mooie 
opbrengst! 
 
• Zondag 8 oktober: Zondagmiddagconcert  
De zondagmiddagconcertcommissie zal het zelf in dit Kerkblad aankondigen, maar 
ook ik beveel deze middag van harte bij u aan. Het belooft weer mooi te worden. 
Welkom! 
 
• Donderdagavond 12 oktober: groot wijkberaad 
Op deze avond, georganiseerd door het consistorie (wijkouderlingen en predikant) en 
die om 19.30 uur begint (in de kerk), zijn alle wijkcontactpersonen van harte welkom. 
Ook zullen we samen zingen o.l.v. Hans Jütte. Bent u geen wijkcontactpersoon, maar 
wilt uw wel een half uur mooie en bekende liederen zingen? Dan bent u ook van 
harte welkom om van 20.15 tot 20.45 uur mee te komen zingen. Graag tot dan! 
 
 
 



• Vrijdagavond 27 oktober: Zwanenburg-Halfweg gedenkt  
Net als andere jaren wordt op de begraafplaats van Zwanenburg een avond 
georganiseerd om, samen met anderen, overleden dierbaren te gedenken. Het 
organiserend comité vertelt elders in dit Kerkblad er meer over. Welkom op deze 
bijzondere avond, die ik om 19.00 uur mag openen; daarna zal de klok geluid worden 
en mag u tot 21.00 uur meedoen aan verschillende passende activiteiten.  
 
• Woensdag 1 november: gemeenteavond 
Het belooft een leuke en informatieve avond te worden, met onder andere een 
inleiding over de Maaltijd van de Heer, het thema van mijn studieverlof afgelopen 
zomer. Verdere gegevens over deze avond worden later bekend gemaakt. Van harte 
welkom! 
 
• 1 t/m 9 oktober: Herfstvakantie predikant 
Van zondagmiddag 1 oktober tot en met maandag 9 oktober heb ik vakantie. 
Dinsdag 10 oktober ben ik er weer. In dringende gevallen kunt u contact opnemen 
met één van onze wijkouderlingen Tineke Berger, Grietje Monster, Gerda Adolf of 
wijkcontactpersoon Mieke Sikkel; zij zorgt er dan voor dat er een predikant 
beschikbaar is.  

 
Hartelijke groet,        ds. Gert van de Meeberg 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 

Verhuisd :    Mevr. J.I. Broerse 

   Mevr. J.J. Luwema 

  Dhr. H.P. Bogaard 

 
Overleden :  Op 30 augustus 2017 in de leeftijd van 63 jaar dhr. P.J. Nieuwenhuijs  

Leo Bakker,  ledenadministratie 

 
ZEVEN VRAGEN AAN 
 

1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren? 
Gijsbert (Bert) Kranenburg,  geb. 05-03-1954 te Haarlemmerliede c.a. 
(Houtrakpolder vlakbij Ruigoord). 

2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)? 
Ik heb 40 jaar aan de balie van een postkantoor gestaan/gezeten, waarvan op 
een half jaar na de hele openstelling van kantoor Zwanenburg. Op dit kantoor 
heb ik ook de moeder van mijn 3 dochters, Toos de Vijlder, leren kennen.  Alle 
3 de dochters, Monique, Wendy en Kim, zijn op hun beurt op hun 31e zelf ook 
moeder geworden, zodat de 2 kleindochters en 1 kleinzoon ongeveer 
hetzelfde leeftijdsverschil  hebben als hun ouders. Mijn huidige echtgenote, 
Jolanda Feenstra, was ook klant op hetzelfde postkantoor. Na het verdwijnen 
van de postkantoren restte mij niets anders dan op zoek te gaan naar ander 



werk en sinds 2010 ben ik lijndienstchauffeur bij Connexxion. Voornamelijk in 
het Haarlem/IJmond gebied.  

3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd? 
In  mijn vrije tijd ben ik o.a. clubscheidsrechter bij vv Zwanenburg; ben ik 
bestuurslid in het stichtingsbestuur van de begraafplaats; heb ik een 
bescheiden aandeel in VoiceMail en als mijn diensten het toelaten doe ik aan 
park-fitness. Daarnaast ook nog wat kleine dingetjes. .  

4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk? 
Mijn  ouders waren lid van Hervormde kerk. Mijn vader van huis uit 
Gereformeerd. Dus in een protestants nest geboren.  

5. Wat spreekt jou aan in onze kerk? 
Ik ben zelf niet zo’n hardloper naar de kerkdiensten, maar als ik er kom vind ik 
vooral de liederen leuk, die vol overgave meegezongen kunnen worden . Dit 
kunnen sommige gemeenteleden vast wel bevestigen. Het sociale na de 
kerkdienst vind ik ook een positief dingetje.  

6. Wat inspireert jou? 
Dit is een lastige. Ik laat me niet zo gauw inspireren. Tot ergernis van Jolanda. 
Wel mag ik graag naar muziek luisteren. Spotify heb ik vaak opstaan. Vroeger 
ging ik regelmatig naar popconcerten, maar dat komt er niet meer van. Ook 
ben ik fan van Feyenoord, waar ik veel van opzuig. Goede muziek en goede 
voetbaluitslagen van mijn club kunnen me tevreden stellen. Toch een vorm 
van inspiratie misschien. 

7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou 
je hem/haar dan vragen? 
Was de  vorige vraag al lastig, deze vind ik nog lastiger. Dit was ook de reden, 
toen ik in een recent verleden door een ander gemeentelid gevraagd werd, om 
voor de eer te bedanken. Bijbelvast ben ik namelijk niet erg. Ik zou aan God 
kunnen denken om te vragen waarom er in zijn naam zo vaak oorlog wordt 
gevoerd, of David hoe het was om tegen Goliath op te moeten boksen, maar 
ik kom uit bij Job. Het spreekwoord luidt : “Zo arm als Job “. Dus de vraag 
wordt : “Hoe heb je het met weinig kunnen redden “. Voor velen misschien een 
leermoment .  

 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Vacaturelijst 2017 kwartaal 4 (helaas ongewijzigd bericht) 
In vergelijking met de vorige vacaturelijst is er eigenlijk niets veranderd en dat is 
jammer.  

Er zijn vacatures voor het regelen van het 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 kan er begonnen worden met 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. 

Met betrekking tot de vacatures voor de colleges is er opnieuw geen voortgang te 
melden. 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 Kerkblad van juni. 

Vacature: Taak: Informatie: 

Kerkrentmeester Voorzitter  
Secretaris 

Peter Mendrik 

Diaconie Voorzitter 
Secretaris 
Notulist (hoeft geen 
ambtsdrager te zijn) 

Bas Berger 

Ouderling Wijkwerk, organiseren wijk-
avonden, ouderling van dienst 

Grietje Monster 
 

Geluid 
Beamer 

Regelen van geluid kerkdienst 
Regelen van presentatie 

Onno Bart 

Kerkbrief samensteller Samenstellen van de weke-
lijkse Kerkbrief op donderdag 

Cora Gerritse 

 

Namens de kerkeraad en met vriendelijke groet,    Leo Kranenburg 
 
Kerktuin 
In het vorige Kerkblad heb ik geschreven over de opknapbeurt van de kerktuin aan 
de kant van de Prins Hendrikkade. Ik ben niet volledig geweest. Dhr. Rinus Vlasveld 
heeft, samen met dhr. Arie Hinderks, het grootste deel van het werk op zich 
genomen. Het spitwerk en opruimen en, later, het zetten van de nieuwe planten, was 
hun werk. Fijn dat het er weer mooi uitziet. 
 

Heleen Broerse, scriba 
 
UIT DE WIJKTEAMS 
 
Nieuws uit Zwanenburg-West 
Joke Verwaal zal dit najaar stoppen met het bezoekwerk. Wij vinden het erg jammer 
dat zij ons clubje gaat verlaten. Gelukkig hebben we Gré Gijzen bereid gevonden 



haar adressen over te nemen. Hier zijn we erg blij mee. Joke van hieruit vast bedankt 
voor je jarenlange inzet. 

Namens het wijkteam,        Mieke Sikkel 

 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand oktober 2017 
10 oktober 1939 Mevr. A. de Ruiter-van der Wilt 
14 oktober 1929 Mevr. A.M. Oosterloo-Proper 
16 oktober 1932 Dhr. L.M. Otto 
30 oktober 1923 Mevr. C. Taling-van den Ban 
31 oktober 1938 Mevr. A.C. Schouten-Kars 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon 

Leo Bakker 
 

ZWO-WERKGROEP 
 
Werelddiaconaat en spaardoosjes 
Op zondag 8 oktober is het werelddiaconaatzondag.  
In deze dienst is de collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat bestemd voor zaaizaad 
en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan. 
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere 
levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze 
situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden de vrouwen onder 
discriminatie en armoede. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel om wat 
extra’s te verdienen. Om hun inkomen te vergroten, volgden de meest kwetsbare 
vrouwen landbouwtrainingen van de organisatie ERP, partner van Kerk in Actie. Ook 
ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer gewassen kunnen verbouwen en 
oogsten. Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het houden van bijen. De 
vrouwen krijgen een eigen bijenkorf en leren hoe ze honing kunnen verwerken. De 
vrouwen verkopen de oogst en de honing, dit betekent een broodnodige aanvulling 
op hun gezinsinkomen. Doel van het ERP is dat de vrouwen hun armoede met 80 
procent kunnen terugdringen.  
Op deze zondag kunnen ook de spaardoosjes weer worden ingeleverd! 
 
 
Zendingserfgoedkalender 2018 
U kunt de zendingserfgoedkalender weer bestellen. De kalender 
wordt in 2018 gesierd door iconen en miniaturen uit Oriëntaals-
Orthodoxe kerken in Nederland en kost 9 euro per stuk. 
Bestellen kan via www.zendingserfgoed.nl/kalender-2018. Vindt u 
het lastig om via internet te bestellen dan kunt u dit aangeven bij 
de ZWO-werkgroep. 
Namens de ZWO-werkgroep,    Ellen Oostwouder 
 
 
 

http://www.zendingserfgoed.nl/kalender-2018


KERKRENTMEESTERS 
 
Ontvangen erfenis 
Wij brengen u in herinnering mevrouw W.N. Blanken-Oostwouder, mevrouw is 
overleden op 23 december 2015. Mevrouw Blanken had geen kinderen en heeft 
testamentair bepaald wat er met haar nalatenschap moest gebeuren. Bij het 
opstellen van haar testament heeft  mevrouw Blanken-Oostwouder de kerk als 
erfgenaam aangewezen en schenkingen op laten nemen aan personen en goede 
doelen. Voor de afwikkeling is testamentair een executeur aangewezen, namelijk de 
heer B. Kroese. De afwikkeling van een dergelijke erfenis, waaronder de verkoop van 
een woning en de verkoop van beleggingen, kost veel tijd. Ook de verdeling onder 
veel partijen vroeg om goede communicatie en vergde tijd. Wij danken de executeur, 
de heer Kroese, voor zijn zorgvuldigheid en zijn professionele aanpak inzake de 
beleggingen. Onze kerk heeft in januari en juli van dit jaar de erfenis uitgekeerd 
gekregen en heeft totaal € 122.906 mogen ontvangen. Namens alle gemeenteleden 
spreek ik onze dankbaarheid uit, dat mevrouw Blanken-Oostwouder onze kerk in 
haar testament heeft opgenomen. 
Namens de kerkrentmeesters,      voorzitter Peter Mendrik 
 
 
RAAD VAN KERKEN 
 
Bijbels theologische gespreksgroep 
Onze volgende bijeenkomst is op maandag 9 oktober a.s. om 20.00 uur ten huize 
van Ria Bakker, Kanaalweg 3 in Halfweg. We gaan dan het boekje “Doorns 
Evangelie, Marcus opnieuw” uitlezen vanaf pag. 160/hoofdstuk 50. 
Inlichtingen: Ria Bakker. 
 
Een rondwandeling door de duinen en langs het strand in de buurt van 
Castricum (ruim 18 km). 
Op zaterdagmorgen 2 september rond 9.30 uur liepen 10 wandelaars vanaf de 
parkeerplaats bij camping ‘Geversduin’ de bossen in. Na een half uur lopen verlieten 
zij het fietspad en wandelden de duinen in. Verrassend zoveel als er nog bloeit in de 
duinen. De duindoorn was op zijn mooist, echt prachtig. We zagen ook duinviooltjes, 
wilde hyacinten, wonderklaver, bramen en veel verschillende soorten mos. In 
Johanna’s Hof werd ons een heerlijk kopje koffie met wat lekkers aangeboden. Na 
enige tijd vervolgden wij onze weg door bos en duin richting strand. Het was een 
hele toer om de laatste duin voor het strand te overwinnen. Was het in de duinen af 
en toe wat miezerig, eenmaal op het strand begon de zon te schijnen om ons de 
verdere dag niet meer in de steek te laten. Bij strand Castricum werd ons een drankje 
aangeboden en zaten wij heerlijk in de zon met uitzicht op zee. We verlieten het 
strand en vervolgden onze wandeling, liepen langs een open midden duinvallei. Aan 
de ene kant zie je hoge duinen; aan de voet hiervan is voormalige landbouwgrond 
omgezet in een infiltratieveld voor drinkwater. Vanaf 1903 put de provincie drinkwater 
uit de duinen. Sinds 1957 infiltreert het waterleidingbedrijf voorgezuiverd water uit het 
IJsselmeer en het Rijn-Lekkanaal in de bodem. Het duinzand werkt als een 
biologisch zuiverend filter. We wandelden door naar de Kruisberg, een voormalige 
boerderij, thans een goed lopend restaurant waar wij genoten van een late maar 
heerlijke lunch. De wandeling was iets langer dan verwacht maar hij was prachtig. 

Margreet Smit 



 
 
(foto gemaakt door Marjo Bart) 
 

Onze volgende wandeling is op zaterdag 30 september a.s. We gaan dan weer een 
etappe van het Groene Hartpad 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 27 september a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn 
€ 25,- (voor vervoer en lunch).  
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EN NOG VEEL MEER!       U KOMT TOCH OOK?!    
 
 

 

 
ZATERDAG 7 OKTOBER 

 

BAZAAR 
 

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR 
 

IN ONZE KERK 

 
WILHELMINASTRAAT 15, HALFWEG 



INTERNOS/HOSANNA 
 
Jubilea 
De koren Hosanna en InterNos vieren dit jaar een jubileum. 
Hosanna bestaat 75 jaar en InterNos 20 jaar. 
We gaan dit vieren met het zingen van mooie liederen tijdens twee kerkdiensten 
en wel voor InterNos op 22 oktober te Halfweg en voor Hosanna op 29 oktober te 
Vijfhuizen. 

We nodigen u van harte uit om bij een van deze unieke gebeurtenissen aanwezig te 
zijn. 

Tot ziens, namens de koorleden van InterNos en Hosanna,  

Mieke Sikkel, secretaris 

BAZAAR 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
Zaterdag 7 oktober is er de bazaar in de kerk. 

Donderdagavond 5 oktober om 19.00 uur willen wij de tafels en de inhoud van de 
opslag overbrengen naar de kerk. Wij hebben daar sterke mannen en vrouwen voor 
nodig. Wie wil ons komen helpen, voor koffie wordt gezorgd. 

Vrijdagochtend 6 oktober om 9.00 uur worden de fruitbakjes gemaakt en kunnen de 
tafels ingericht worden. Het is elk jaar weer een hele toer om alles voor elkaar te 
krijgen. De bazaarcommissie stelt het zeer op prijs als u ons komt helpen. Sterker 
nog: zonder uw hulp kunnen wij niet!  

De commissie wenst u een gezellige bazaardag. 

Margreet Smit  

 
ORGELGESCHIEDENIS 

Een kunstwaardig instrument (deel 20) 

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 20, tevens het 
laatste deel van deze serie. 

In 1992 op 21 april wordt er melding gemaakt dat het orgel een onderhoudsbeurt 
behoeft. De kerkenraad draagt de Commissie van Beheer op om 2 offertes aan te 
vragen. Dankzij een legaat kon er een opdracht gegeven worden aan fa. De Wit uit 
Nieuw Vennep. De onderhoudsbeurt was vooral gericht op het vernieuwen van de 
contacten en de vervuiling in de speeltafel: de rammelende klavieren, het 
schoonmaken van het pijpwerk en de vervanging van de holfluit waarvan het tin is 
versuikerd (tinpest). De kegels in de windladen worden opnieuw afgesteld en de 



windlekkage bij de motor wordt verholpen. Op 11 juni 1995 wordt het orgel weer 
opnieuw in gebruik gesteld met een orgelbespeling door ondergetekende. 

In deze staat blijft het orgel dienst doen tot de laatste dienst op 13 maart 2011. Het 
orgel en de preekstoel werden opgekocht door fa. Adema’s kerkorgelbouw uit 
Hillegom. Het orgelfront zal in november 2017 worden herplaatst in het nieuwe 
kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Nieuw-Beijerland. Hiermede is 
naar mijn oordeel een eind gekomen aan mijn artikelreeks betreffende de 
orgelhistorie in Halfweg–Zwanenburg. 

Net als bij de afsluiting van de orgelhistorie bij de huidige kerk leek het mij 
verantwoord buiten de orgelhistorie om toch iets te vermelden wat ik al lezend in de 
diverse notulen tegen kwam. 

Net als bij de Hervormden werd er door de loop van jaren ook bij de Gereformeerden 
verschillend gedacht hoe de orgelbegeleiding het beste in de diensten zou kunnen 
functioneren. Ook was er naar mijn oordeel sprake van voortschrijdend inzicht. 
Hiervan een voorbeeld: in 1891 mag er wel een harmonium in de kerk geplaatst 
worden, maar een vrouw mag naar het oordeel van de kerkenraad niet publiekelijk 
optreden (zie aflevering 11). Op 1 februari 1912 is de kerkenraad van oordeel dat, 
indien er voor een vacature als organist geen mannelijke kandidaten zijn, er ook 
vrouwen benoemd mogen worden. Bij de ingebruikneming van het orgel in 1921 
worden 2 vrouwelijke gemeenteleden tot organist aangesteld. In 1889 wordt er op de 
kerkenraadsvergadering gesproken over het feit dat een van de gemeenteleden met 
een buikorgeltje langs de huizen gaat en daar geld voor probeert op te halen. Men 
vindt dit een vorm van bedelarij. Hij zou zich hiervoor eigenlijk van het Avondmaal 
moeten onthouden. Men wil deze zaak voorleggen aan de Part. Synode van Noord-
Holland. Wat het oordeel van deze hogere vergadering is, daarvan is niets terug te 
vinden in de notulen, maar op 6 augustus 1889 wordt er weer over deze zaak 
gesproken. De kerkenraad is 180 graden gedraaid en zegt dit gemeentelid een 
ondersteuning toe van ƒ 2, =. De diaconie doet er nog ƒ 1,= extra bij en mocht het 
orgeltje een reparatie behoeven, dan zal dit voor hem betaald worden. Eind goed al 
goed zou ik denken.  

 



Tenslotte was ik wel benieuwd wanneer er voor het eerst na de scheiding tussen 
Hervormden en Gereformeerden sprake was dat men een voorstel deed voor een 
vorm tot samenwerking. Ik meen dat ik op mijn wenken bediend werd, want in de 
notulen van de Gereformeerde kerkenraad van 29 april 1908 wordt een brief 
besproken van de Hervormde predikant ds. B. Baljon aan zijn Gereformeerde collega 
om gezamenlijk stappen te ondernemen om aan Burgemeester en Wethouders een 
brief te schrijven betreffende de situatie rondom de herbergen. De kerkenraad is het 
hiermee eens, maar is tevens van oordeel dat in zo´n schrijven naar B & W ook de 
handhaving van de zondagsheiliging aan de orde moet komen en het venten moet 
stoppen. Alvorens deze brief te schrijven lijkt het de kerkenraad meer dan wenselijk 
om ook met de pastoor van de RK Parochie hierover contact op te nemen. In de 
latere notulen is hier verder niets van terug te vinden, maar een mooiere poging tot 
interconfessionele samenwerking als afsluiting van mijn artikel kon ik mij niet 
wensen. 

Hans Jütte 

 
Naschrift bij een kunstwaardig instrument 
Recent kon het college van kerkrentmeesters na overleg met de kerkenraad aan fa. 
Nijsse, die ons orgel in onderhoud heeft, opdracht geven om het pedaal uit te breiden 
met een register n.l. Gedekt 8‘. 

Korte toelichting: het te plaatsen pijpwerk heeft geen prominente klank, maar is 
vooral van nut om te voorkomen om altijd een van de klavieren te koppelen aan het 
pedaal om hierop de klank te verkrijgen van een 8 voets register. De plaatsing zal in 
de maand oktober plaatsvinden. 

Waar komt dit register vandaan? In 1941 bouwt De Melodia Orgelfabriek, later 
bekend onder de naam C. Verweijs, een koororgel voor de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam. Op het pedaal wordt een Gedekt 8´ geplaatst. In 1955 wordt dit orgel 
afgebroken en herplaatst in het huis van dhr. Piet van Egmond (zie foto). 

 
 

 
 
Piet van Egmond aan zijn huisorgel: Het orgel in de muziekkamer in Van Egmonds 
huis aan de Koninginneweg in Amsterdam was aanvankelijk een twee-klaviers unit-
orgel van de firma C. Verweys (‘Melodia Orgelfabriek’) dat enige tijd als koororgel 
heeft gediend in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.  



In 1982 wordt na het overlijden van dhr. Piet van Egmond dit orgel, dat inmiddels 
door fa. Koch uit Apeldoorn is uitgebreid met een derde klavier, herplaatst in 
verzorgingstehuis De Kimme in Amsterdam. In 1998 wordt de ruimte waar dit orgel 
staat gerenoveerd. Tegelijkertijd krijgt fa. De Wit uit Nieuw Vennep opdracht een 
nieuw frontontwerp te maken. 

In 2015 komt men in De Kimme tot de conclusie dat er behoefte is aan een bar in het 
huis. Daar het orgel al langere tijd niet gebruikt werd, viel de keuze op deze ruimte en 
is het orgel in augustus 2015 gedemonteerd door fa. Nijsse. 

Hans Jütte 
 

COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 
Zondagmiddagconcert 8 oktober met Acadia Trio   
Het Acadia Trio geeft op zondag 8 oktober het eerste 
Zondagmiddagconcert van het nieuwe seizoen 
2017/2018. Het is een jong ensemble dat zich 
voornamelijk richt op klassieke muziek. Het trio bespeelt 
meerdere instrumenten: viool, klarinet, saxofoon, piano en 
zang. Het concert begint om 14.30 uur, natuurlijk in onze 
kerk. De toegangsprijs bedraagt € 7,50 inclusief een 
drankje na afloop. Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang. 
We kennen het trio van een eerder optreden, toen nog 
Valentinas Trio geheten. Dat was in februari 2016 toen de 
kachel van de kerkzaal het begaf en het concert 
noodgedwongen in de koffieruimte plaatsvond. Het werd een prachtig concert. Op 
veler verzoek treden zij opnieuw voor ons op. 
 
 

  
 



Broer en zus Walther en Lonne Pondman hebben samen met pianiste Masha 
Galperina gestudeerd aan het Conservatorium te Zwolle en zijn allen cum laude 
afgestudeerd. Walther (tenor) en Lonne (sopraan) hebben naast instrumentaal ook 
een uitgebreid zangrepertoire en vertolken prachtige aria’s. Het ensemble is medio 
2016 opgericht en heeft een prettig in het gehoor liggend geluid.  
Het Acadia Trio speelt prachtige stukken van bekende klassieke componisten, zoals 
Chopin, Beethoven, Debussy, Schubert, Mozart, Liszt en Verdi. Tijdens hun concert 
met instrumenten en zang nemen de musici het publiek mee op reis: Franse, 
Engelse, Italiaanse en Duitse muziek zorgen voor een concert van internationale 
allure. 
Benieuwd? U bent van harte welkom, en neem gerust familie, vrienden of buren mee.  
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse    
 
PS: het hierna volgende concert is op zondagmiddag 19 november met Giles Francis 
(viool) en Marije Vijselaar (harp). 
 
NIEUWS OUD-GEMEENTELEDEN 
 
Overlijdensbericht dhr. Hugo Dirk van der Giessen 
Op 1 september is overleden ons oud-gemeentelid dhr. Hugo Dirk van der Giessen in 
de leeftijd van 87 jaar (geboortedatum 17 januari 1930). Dhr. Van der Giessen was 
lange tijd actief als tandarts in Zwanenburg. Hij was meelevend lid van onze 
Protestantse gemeente tot aan zijn vertrek. De dienst van Woord en Gebed ter 
afscheid werd gehouden op donderdag 7 september in de dorpskerk van 
Bloemendaal, waarna hij in besloten kring ter aarde is besteld. 

Als u nog een blijk van medeleven wilt sturen dan kunt u dat doen naar bijgaand 
correspondentieadres: M.G. van Limbeek-van der Giessen, Ter Hoffsteedeweg 13A, 
2051 EN Overveen. 

Leo Kranenburg 

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 
 
 
 
 

 
 
Bijbelverhaal centraal in nieuwe kinderdienstmethode 
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwikkelt een kindernevendienstmethode 
onder de naam ‘Bijbel Basics’. Het NBG belooft dat kinderen met deze methode een 
brede basiskennis van de bijbelverhalen krijgen. Deze zomer is in tientallen kerken 
een geslaagde pilot gehouden. 

Bijbel Basics wordt gratis beschikbaar gesteld via bijbelwebsite debijbel.nl. De 
methode wordt gepresenteerd op Bijbelzondag, 29 oktober, wanneer het materiaal 



voor Advent en Kerst beschikbaar is. Voor meer informatie, een probeerpakket en 
aanmelding zie debijbel.nl/bijbelbasics. 

Nationale Bijbelzondag: 29 oktober 2017 
Zondag 29 oktober is het Bijbelzondag. In dit Reformatiejaar zullen honderden 
kerken op Bijbelzondag in een feestelijke dienst stilstaan bij dat bijzondere boek, 
onder het thema: ‘Vier je Bijbel’. 

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) nodigt kerken met dit thema uit om 
aandacht te geven aan de betekenis van de Bijbel in hun eigen kring én wereldwijd. 
Kerken kunnen een project steunen voor de verspreiding van prentenbijbels in China. 

De materialen zijn verkrijgbaar via: bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag. 

Bijbel voor gevangenen in Suriname 
Het NBG voert actie voor bijbels voor Surinaamse gevangenen. Zo kunnen ze 
kennismaken met een nieuw, ander leven. Directeur Buitenwerf was op bezoek in 
Suriname en zag met eigen ogen wat de Bijbel kan doen voor mensen die verkeerde 
stappen gezet hebben in hun leven. 

Digitale Bijbel wereldwijd in opmars 
Wereldwijd wordt de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen, blijkt uit cijfers van United 
Bible Societies. Lag in 2010 het aantal digitaal verspreide bijbels nog onder de 
200.000, in 2016 is dit aantal gestegen naar ruim 3 miljoen. 

Naast de groei van digitale bijbelverspreiding, groeit ook de wereldwijde 
bijbelverspreiding in print. Voor het derde jaar op rij verspreidde United Bible 
Societies in 2016 meer dan 400 miljoen gedrukte bijbels en bijbelgedeelten. Het NBG 
verspreidde 280.000 bijbels en 125.000 bijbelmaterialen voor kinderen. Daarnaast 
werden met steun van het NBG 45.000 mensen bereikt met een luisterbijbel. 

Nacht van de Theologie met Freek de Jonge, Leo Blokhuis en het NBG 
Annemiek Schrijver en Tijs van den Brink presenteren op 23 september de zevende 
editie van de Nacht van de Theologie. Het Nederlands Bijbelgenootschap draagt ook 
dit jaar actief bij aan het programma van de Nacht van de Theologie. 
Bijbelwetenschapper Roelien Smit zal worden geïnterviewd over het NBG-onderzoek 
‘Bijbelgebruik in Nederland’. 

De Nacht van de Theologie zal aanhaken bij 500 jaar Reformatie. Dit jaar is het 
thema Ieder woelt hier om verandering.  

Kaarten voor symposium en de ‘Nacht’ zijn te bestellen via 
www.nachtvandetheologie.nl 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
 
DIVERSEN 
 
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. Hèt 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. 

http://www.nachtvandetheologie.nl/


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 

 

 

 
Zwanenburg/Halfweg Gedenkt 

 
Vrijdagavond 27 oktober van 19.00 tot 21.00 uur zal op onze 
begraafplaats  “ZWANENBURG-HALFWEG GEDENKT” 

worden gehouden. 

Op deze avond bent u (jong en oud) van harte welkom om op uw 
eigen manier uw dierbaren in het bijzonder of overledenen in het 
algemeen te gedenken in een serene sfeer. Door middel van licht, 
koor en presentaties wordt dit een gastvrije ontmoetingsplaats voor 
nabestaanden en belangstellenden     
        Jan van Gelder 

 
 
 
 

Reanimatie, iedere minuut telt 
In Nederland zijn er 7000-8000 reanimaties per jaar 
buiten het ziekenhuis. In ruim 70% van de gevallen vindt 
een reanimatie thuis plaats, in de overige 30% op straat, 
in een openbaar gebouw of tijdens sport. 
In veel gevallen kan een ambulance niet op tijd zijn, 
daarom is het belangrijk te kunnen reanimeren. 
Door te reanimeren en het gebruik van een AED is de 
gemiddelde overlevingskans 44%.  
Ook dit jaar kunt u/kun je een reanimatiecursus volgen in onze kerk, op maandag 2 
oktober om 20.00 uur. Deelname is gratis. Opgave bij Simone Groothuis. 
 
 
 

http://www.luchthavenpastoraat.nl/

