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5 november: Dankdag / Inzameling Voedselbank
19 november: Afscheid ambtsdragers
19 november: Zondagmiddagconcert
26 november: Eeuwigheidszondag
26 november: Boekentafel Kruispunt

kerkdiensten
Zondag 5 november
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. L.J. Rasser uit Amsterdam
Dankdag voor gewas en arbeid

Zondag 12 november
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Heilig Avondmaal

Maandag 13 november
Eigen Haard

18.45 uur

mevr. J. Pijnaker

Zondag 19 november
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg

Zondag 26 november
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. G. van de Meeberg
Laatste zondag kerkelijk jaar
Koor VoiceMail o.l.v. Dick Meijer

Maandag 27 november
Eigen Haard

18.45 uur

pastor P. van Zaalen

Zondag 3 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. S. Zijlstra uit Heemstede
Eerste Advent

Oppasdienst
5 november
12 november
19 november
26 november
3 december

Renske de Vries
Gerda van den Heuvel en Marit Parlevliet
Marianne Kromhout
Ellen en Marjolein Oostwouder
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
• Over het avondmaal (deel 2) (deel 1 verscheen in het Kerkblad van oktober)
Een Bijbelstudie over 1 Korintiërs 10: 16, 17 en 11: 17-26 (NBV)
Korinthe moet een mooie en vooral welvarende havenstad geweest zijn. Als we nu in
de stad Korinthe van toen een wandeling zouden kunnen maken, dan zouden we
onze ogen uitkijken. Aan de ene kant was er veel vroomheid te vinden in Korinthe,
allerlei religies en godsdiensten kwamen er samen. Aan de andere kant leefden veel

mensen ook voor ‘ik en de kick’. Niet voor niets was een bekend Grieks werkwoord in
die tijd ‘korintiseren’, dat ‘losbandig leven’ betekende.
Veel Korintiërs waren vooral met zichzelf bezig: meer geld, meer genieten, meer
plezier. Het individualisme vierde hoogtij. Iedereen moest maar voor zichzelf
opkomen. Het eigen ik werd voorop gezet. De verschillen tussen rijk en arm waren
dan ook groot. Onze wereld van vandaag lijkt niet veel anders. Ook nu zetten we te
vaak ons eigen ik voorop. Maar waar blijft dan de zorg en de aandacht voor de
ander? Samenleving betekent toch dat je ‘samen-leeft’, en niet ieder voor zich?
We weten dat het anders kan en dat het anders moet. Met elkaar praten, in plaats
van over elkaar. Naar elkaar luisteren, in plaats van elkaar alleen maar horen. Ik
denk dat de kerk daarin een voorbeeldfunctie heeft. Ook in onze tijd. Juist in onze
tijd. Die voorbeeldfunctie van ‘er zijn voor de ander’, van samen een eenheid vormen
omdat ieder mens gelijkwaardig is, zou de gemeente in Korinthe ook moeten hebben.
Maar ze bakten er weinig van. Paulus probeert hen in zijn brief weer op het juiste
spoor te krijgen.
Wat is er aan de hand in de kerk van Korinthe? Het samen eten in de kerk was toen
heel normaal. Misschien wel net zoals wij elke week koffiedrinken na de dienst en af
en toe met elkaar een gemeentelunch hebben. Voor zo’n maaltijd na de dienst
nemen de Korintiërs ruim de tijd. De tafels worden vol gezet met allerlei heerlijke
gerechten. Ook de wijn ontbreekt niet. Iedereen heeft wat meegenomen en samen
maken ze er een feestelijke maaltijd van.
Behalve dat wij geen wijn drinken bij onze gemeentelunch, lijkt het tot zover wel op
hoe wij af en toe samen na de dienst met elkaar eten. Toch zijn er twee belangrijke
verschillen. Als eerste wordt de maaltijd in de gemeente van Korinthe besloten met
het delen van een stukje brood en het drinken uit dezelfde beker wijn. Het
avondmaal, de Maaltijd van de Heer, vormt dus het slot van de ‘gewone’ maaltijd.
Eigenlijk is dat logisch. Het brood en de wijn staan toch al op tafel en je zit met elkaar
te eten.
Oorspronkelijk is het avondmaal ook begonnen bij een gewone maaltijd, die Jezus
met zijn leerlingen gehouden heeft. Daardoor vergeten we weleens dat we eigenlijk
bij het avondmaal met elkaar aan tafel zitten, dat het samen eten en drinken eenheid
en verbondenheid moet bevorderen, zoals een gewone maaltijd dat ook doet. Niet
voor niets staan wij in een kring, rondom de tafel. Dat lijkt nog een beetje op samen
rond de tafel zitten. Elkaar zien, tegelijk het brood eten, uit dezelfde beker drinken,
ook dat symboliseert eenheid en verbondenheid.
Wordt vervolgd…
ds. Gert van de Meeberg
BIJ DE DIENSTEN
• 5 november: Dankdag voor gewas en arbeid
De commissie eredienst lijkt het ook dit jaar een goed idee om tijdens deze dienst
een inzameling te houden voor de Voedselbank. Ria Bakker schreef daar eerder al
eens het volgende over: In onze samenleving is er meer dan genoeg voedsel

beschikbaar. En de meesten van ons hebben werk waarmee ze in hun
levensonderhoud kunnen voorzien of genieten van AOW/pensioen. Als dank
daarvoor willen we een inzameling houden voor de Voedselbank. Zondag 5
november kunt u enkele producten meenemen van het lijstje, dat in de Kerkbrief van
22 en 29 oktober staat vermeld. Op de tafel in de ontmoetingsruimte kunt u deze
producten neerzetten. Wij, als commissie eredienst en ook de Voedselbank
Haarlemmermeer, vinden het fijn als u allemaal naar vermogen bij wilt dragen!
• 12 november: Maaltijd van de Heer
Tijdens deze dienst zullen we met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren. U bent van
harte welkom om samen brood en wijn te delen, in verbondenheid met Hem en met
elkaar.
• 19 november: Afscheid ambtsdragers
Tijdens deze dienst nemen we afscheid van Tineke en Bas Berger als ambtsdrager.
Heel hartelijk dank, ook alvast vanaf deze plaats, voor jullie grote inzet en
betrokkenheid, Tineke als wijkouderling en Bas als diaken. Het was fijn om
samengewerkt te hebben!
Helaas kunnen we op dit moment nog niet zeggen of er ook ambtsdragers bevestigd
zullen worden. Maar, wie weet verrast u ons door wijkouderling of diaken te willen
worden! Ook zouden we graag een kerkrentmeester vinden. Wilt u zich dan melden
bij de voorzitter van onze kerkenraad, Leo Kranenburg?
• 26 november: Eeuwigheidszondag
In deze dienst, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we op passende
wijze de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, gedenken. De
betrokken families worden persoonlijk voor deze dienst uitgenodigd. De namen van
hen die overleden zijn, zullen in het Kerkblad van december gepubliceerd worden.
Het koor VoiceMail zal voor ons zingen. We hopen op een gezegende dienst, waarin
we de herinneringen aan wie we moeten missen zullen plaatsen in het licht van Gods
liefdevolle aanwezigheid.
VARIA
• Bedankt
Wat goed dat ook dit jaar weer gemeenteleden in touw
zijn geweest 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.
Ook dit jaar weer bedankt voor jullie inzet!
• Terugblik groot Wijkberaad
Op donderdagavond 12 oktober werden alle wijkcontactpersonen (dat zijn
gemeenteleden die – vaak al jaren – trouw op bezoek gaan in onze wijken)
getrakteerd op koffie met lekkere taartjes. Heel hartelijk dank voor jullie inzet! We
bespraken met elkaar hoe men het bezoekwerk ervaart en daarna kwam het thema

‘luisteren’ aan de orde, omdat in bezoekwerk het luisteren naar het verhaal van de
ander voorop staat. Inmiddels was Hans Jütte binnengekomen en onder zijn
muzikale leiding hebben we een half uur verschillende liederen uit het Liedboek 2013
gezongen die iedereen van te voren had opgegeven. Marthe Kluijt had er voor
gezorgd dat we via de beamer konden meezingen. Goed om zo het nieuwe seizoen
van start te gaan.
• Woensdag 29 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 krijgt u via de Kerkbrief. Van harte
welkom!
Hartelijke groet,
ds. Gert van de Meeberg
MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd :

Mevr. J.S. Lenten
Mevr. M. Hensens
Leo Bakker, ledenadministratie

ZEVEN VRAGEN AAN
1. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?
Gerda Dalhuijsen, geboren begin jaren '50 te Smallingerland. Toen ik drie maanden
oud was zijn mijn ouders (mijn vader was ingenieur bij Stork) verhuisd naar de
Polanenstraat in Halfweg, alwaar ik in deze Hervormde kerk gedoopt ben,
hoogstwaarschijnlijk door dominee Kromhout. Mijn hele leven woon ik al hier op het
dorp.
Ik heb 4 kinderen, t.w. Eveline, Anja, Erik en Karel, waarvan Anja twee dagen na
haar geboorte is overleden.
Mijn voorvaderen waren twee dominees. Dochter en zoon daarvan trouwden met
elkaar en dat is mijn komaf. Mijn vader overleed toen ik 8 jaar oud was en mijn
moeder kwam er alleen voor te staan met vier kinderen waarvan ik de jongste ben.
2. Wat voor werk doe je (of heb je gedaan)?
Als kind al liep ik wekelijks met het zendingsbusje van onze kerk rond. Ook liep ik
met de prachtig geborduurde tafellakens gemaakt door de vrouwenclub van de kerk
voor de bazaar, deur aan deur rond in ons dorp, zijnde een prikloterij. Alle prijzen
bracht ik ook persoonlijk bij de mensen thuis.
Ik heb op de Chr. Nat. lagere school in Halfweg gezeten waar Bert Kranenburg, Bas
Monster, Bas Groen en Hanneke Hollander o.a. mijn klasgenoten waren.
Van kinds af wilde ik al onderwijzeres worden.
Tijdens mijn studie op de Hervormde Pedagogische Academie deed ik in het
weekend vrijwilligerswerk met kinderen in de Hoek hier in Zwanenburg.
Na het behalen van mijn diploma kreeg ik meteen een baan in Vijfhuizen als juf op de
Christelijke school.
Tevens ben ik direct gaan doorstuderen voor sportleerkracht. Anatomie, fysiologie en
EHBO waren naast eigen vaardigheid de medische hoofdexamenvakken. In de
avonduren gaf ik sportles in de gymzaal van de Jozefschool in Halfweg aan de

damesgroep van onze kerk. Ita van den Horn, Selma de Fouw, Wil Oostwouder en
Annie Vlasveld ken ik o.a. daarvan.
Na ongeveer 15 jaar onderwijzeres en sportleerkracht geweest te zijn, ben ik een
opleiding in de huidtherapie begonnen. Algemene huidverzorging met elektrische
coagulatie en acnébehandelingen waren mijn specialisme in het bedrijf Bon Espoir
dat ik opgericht had. Ook werkte ik daar samen met een specialist medische
tatoeage en dokter Pasdeloup.
Toen mijn kinderen klein waren kwamen Nan Steen en mevrouw Verwaal bij mij thuis
om bij mijn kinderen te zijn tijdens mijn werkzaamheden in mijn bedrijf, waar ik ze
nog steeds heel erg dankbaar voor ben.
Tevens studeerde ik facultatief orthomoleculaire geneeskunde en was ik bestuurslid
van de ondernemingsvereniging Zwanenburg-Halfweg.
Dit bedrijf heb ik ongeveer 15 jaar gehad.
Daarna ben ik met mijn moeder die ziek werd gedurende 10 jaar als persoonlijk
verpleegster haar laatste wensen gaan vervullen als dank voor haar grote inzet voor
de vier kinderen, die zij alleen heeft moeten grootbrengen. Zo ben ik de halve wereld
met haar afgereisd, zelfs tot in de rolstoel en met directe begeleiding van dokter
Heeneman via mail. Al ging het lichaam van mijn moeder verzwakken, tot op het
laatste moment bleef zij een wijze lopende encyclopedie met directe parate kennis
tijdens de wereldreizen. Wat een respect heb ik voor haar en wat heb ik veel van
haar geleerd. Toen mijn moeder overleden was, ben ik haar laatst levende niet
getrouwde in Den Haag wonende zus gedurende drie jaar tot en met haar dood gaan
verplegen. Dit heeft al met al gemaakt dat ik in de ouderenzorg terecht kwam en ik
ben bij de ANBO opgeleid tot consulent raad en daad voor ouderen en
woonconsulente. Dit is hetgeen waar ik mij nu mee bezig houd.
Via de ANBO kunt u dus een beroep op mij doen.
3. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd doe ik graag sportieve dingen. Fietsen, zwemmen, snorkelen en
windsurfen.
Tuinieren is een van mijn allergrootste hobby's. Planten en natuur: prachtig vind ik
dat. Ik word ook wel eens gevraagd door ouderen om hun tuin eens op te knappen.
Verder ben ik een aardige globetrotter om natuur, cultuur, religie, bouwkunst en
levensstijlen van andere volken te onderzoeken in navolging van mijn moeder.
Zo ben ik o.a. drie maanden in Zimbabwe geweest om ontwikkelingshulp te doen en
met de rugzak op door Azië al trotterend geweest.
Verder ben ik op drukke zonnige dagen af en toe als hulp voor de kinderboerderij in
het winkeltje te vinden, waar allerlei natuurlijke producten te koop zijn. Kom gerust
eens kijken daar en steun de kinderboerderij.
En ... ik speel graag bridge, echter niet fanatiek.
4. Hoe ben je lid geworden van onze kerk?
Dat is dus duidelijk dat ik sinds mijn geboorte lid ben van de Hervormde kerk te
Halfweg.
5. Wat spreekt jou aan in onze kerk?
Onze dominee met zijn boeiende preek in de eerste plaats. En natuurlijk het treffen
van al de mensen die ik ken van het dorp, waarvoor gelegenheid is na de kerkdienst
met een kopje thee. Dit is een belangrijk fenomeen, daar door het drukke bestaan er
geen tijd is om persoonlijk bij kennissen op koffievisite te gaan. Edoch zo tref ik weer

mensen die ik een warm hart toedraag.
6. Wat inspireert jou?
Alles inspireert mij eigenlijk. Ik ben een zeer positief en empatisch ingestelde vrouw.
Elke ochtend sta ik vrolijk op met de gedachte dat ik weer voor iemand dienstbaar
kan zijn.
7. Welke persoon uit de bijbel zou je weleens willen ontmoeten en wat zou je
hem/haar dan vragen?
Ik ga voor wijsheid in mijn leven. Daar past Salomo bij. Eerlijkheid duurt het langst.
Bezint eer gij begint. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. En...tel tot tien alvorens
je iets gaat zeggen.
UIT DE KERKENRAAD
Uit de kerkenraadsvergadering van 27 september 2017
Op 27 september vergaderde de kerkenraad voor de eerste keer in het nieuwe
kerkseizoen.
- Opening
De voorzitter opent de vergadering vertrouwd met lezing uit de Bijbel in Gewone
Taal, Job 28 vanaf vers 20: “Alleen God weet waar de wijsheid is”.
In zijn gebed vraagt hij om wijsheid voor een ieder die plannen maakt, zeker voor
diegenen die plannen voor de wereld maken. Na zijn welkomstwoorden spreekt hij de
hoop uit voor een mooi kerk- en vergaderseizoen.
- Vaste punten
De vaste punten als verslagen, postlijst, actielijst en persoonlijke zaken komen
voorbij. Het is ook mooi in deze kring persoonlijke zaken te delen, zoals nu het
huwelijksjubileum van dhr. en mevr. Mendrik.
- Verkiezing moderamen 2017-2018
Zoals ieder jaar wordt in september het nieuwe moderamen gekozen. Ook dit keer
bestaat het moderamen uit de voorzitters van de verschillende gremia, naast de
predikant, de scriba en voorzitter. Dhr. Mendrik blijft voorlopig nog aan als voorzitter
van de kerkrentmeesters tot er een opvolger voor hem is gevonden. Ook dhr. Berger
blijft nog een paar maanden lid namens de diaconie.
De voorzitter spreekt zijn zorg uit over het niet kunnen invullen van de vacatures.
- Viering avondmaal: nieuwe formulier
Ds. Van de Meeberg vertelt over zijn studieverlof en het nieuwe avondmaalsformulier
dat hij heeft geschreven. Op 1 november zal hij tijdens de gemeenteavond ook een
en ander vertellen over zijn studieverlof.
Hij heeft gezocht naar een formulier dat meer begrijpelijk is en in het woordgebruik
meer toegankelijk. Voorheen zocht hij teksten uit verschillende bronnen en tradities
die niet altijd bij elkaar pasten. Dat is met dit formulier wel gelukt. De eenheid die hij
probeerde uit te stralen is bij de gemeente overgekomen. Het accent lag bij
‘verbondenheid’.
Ds. Van de Meeberg stelt voor het komende jaar zelf de avondmaalsvieringen te
doen en er over een jaar nog eens over te spreken.

- Kerk 2025 consideraties deel II
De kerkenraad moet zich uitspreken over de nieuwe consideraties van de
Protestantse kerk. Het betreft een serie veranderingen die automatisch volgen op de
eerste serie. De voorzitter ziet geen problemen bij de voorstellen die er nu liggen. Er
zijn inmiddels minder classes: in Noord-Holland bijvoorbeeld nog 11. Er zijn minder
ambtsdragers nodig om een bestuur te vormen. De plaatselijke kerken krijgen ook
meer vrijheid. De classis Hoofddorp wordt opgeheven en gaat op in de classis NoordHolland. Er worden geen opmerkingen over de nieuwe consideraties gemaakt.
- Vaststellen collecterooster en preekrooster 2018
De roosters worden besproken en goedgekeurd.
Een aantal avondmaalsdiensten wordt verschoven, zodat ds. Van de Meeberg deze
zelf kan leiden. Op zondag 7 januari zal weer een speciale dienst worden gehouden,
die gericht is op de jongeren in de gemeente.
De kerkenraad spreekt speciale dank uit naar dhr. Stoffels voor het samenstellen van
het preekrooster, omdat dit elk jaar weer een flinke klus is.
- Punten uit de colleges en commissies
- De commissie eredienst heeft besloten niet te beginnen aan een nieuw wit kleed
voor de liturgische tafel. Dat heeft te maken met het feit dat er geen goede
materialen beschikbaar zijn.
- Op 17 december gaat het kinderkerstfeest niet door vanwege het aantal kinderen
dat nog komt. Op eerste kerstdag komt een uitgebreide kinderdienst. Daarbij krijgen
de kinderen in de dienst extra aandacht. Er komt geen speciaal adventsproject. Er
zal wel extra aandacht voor Advent via het aansteken van de kaarsen zijn en er is
een projectlied.
- De Raad van Kerken heeft een busreis georganiseerd. Deze gaat op 11 november
naar het Catharijneconvent in Utrecht. De tentoonstelling over Luther is daar nu te
zien.
Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten met een avondgebed uit 'Thuis:
gebeden en rituelen voor elke dag’.
De eerste vergadering is voorbij en het seizoen is nu echt begonnen.
Heleen Broerse (scriba)
DIACONIE
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand november
2 november 1932
5 november 1938
6 november 1923
8 november 1925
9 november 1938
13 november 1936
15 november 1930
17 november 1935
17 november 1934
19 november 1942

Mevr. J. de Waardt-Vuijst
Dhr. J.W. van der Sluis
Mevr. M. Bijma-Vaandering
Mevr. C. van Houwelingen
Mevr. I.J.S. van Os
Mevr. J.C. Steen-van Bueren
Dhr. F. Hoogendam
Dhr. G. van Smeerdijk
Mevr. E.H. Kempe-van Gelder
Mevr. C. Dhont-Groen

28 november 1940 Dhr. D. Kalkman
29 november 1927 Mevr. J.S. Schilperoord-Kruithof
30 november 1932 Dhr. G. van Elderen
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
RAAD VAN KERKEN
Groene Hartpad van Polsbroekerdam naar Stolwijk (8e etappe van ongeveer 15
km)
Zaterdag 30 september jl. gingen we met 11 wandelaars op pad verdeeld over 2
auto’s. We parkeerden de auto’s in Polsbroekerdam op een parkeerterrein bij een
voormalige horecagelegenheid. We pakten onze wandeling weer op en liepen in
zuidwestelijke richting door Polsbroekerdam. We kwamen langs prachtige
boerderijen die terecht rijksmonument zijn. We liepen niet helemaal door tot
Polsbroek maar gingen linksaf het Cabauwse Kerkpad op dat helemaal doorloopt tot
aan de Jacobuskerk in Cabauw. Het is een heel smal grindpad tussen de weilanden
door. Ook dit pad volgden we niet helemaal, maar ongeveer halverwege gingen we
rechtsaf de Achterkade lopen, een grasdijk met aan weerskanten water. We zagen
toch nog wat bloeien hier en daar. En ook paddenstoelen werden gesignaleerd. Een
eind verderop gingen we weer rechtsaf en kwamen via Kerkvliet bij Polsbroek waar
we richting Vlist gingen (westelijk) over de Slangenweg. De weg liep nu langs het
riviertje de Vlist en even later waren we in Vlist.

Bij de Vlisterstee dronken we koffie en werden we getrakteerd op appelgebak. We
lieten nu het dorpje Vlist weer achter ons en liepen via het Geerpad en de
Schoonhouwense Weg naar Stolwijk. In het centrum van Stolwijk kregen we heerlijke

erwtensoep voorgeschoteld bij het Wapen van Stolwijk. Het was weer een mooie,
afwisselende wandeling door het Groene Hart.
Onze volgende wandeling is op zaterdag 4 november a.s. We gaan dan van Stolwijk
naar Ouderkerk a.d. IJssel 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
1 november a.s. bij Leo en Ria Bakker. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en lunch).
Ria Bakker

Bijbels theologische gespreksgroep
Onze volgende bijeenkomst is op maandag 13 november 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.
VAN DE REDACTIE
VERANDERING E-MAILADRES VOOR INLEVEREN KOPIJ
Met ingang van heden is er nog maar één e-mailadres voor het inleveren van de
kopij voor het Kerkblad. Dit nieuwe e-mailadres is:
kerkblad@protestantsekerkhalfweg.nl
Zoals u weet stellen Gerard Kluijt en ik om beurten het Kerkblad samen en
versturen de kopij dan vervolgens naar de drukker. Als u uw kopij naar
bovengenoemd e-mailadres stuurt, komt het bij ons allebei terecht. Voor u handig
en voor ons ook.
Wel blijft het nog mogelijk om kopij op een A4'tje in te leveren. In het colofon van
het Kerkblad (pagina 2, onderaan) zal daarom nog wel om beurten het huisadres
van Gerard of van mij vermeld worden.
Namens de redactie,
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN
Uniek Zondagdagmiddagconcert met viool en harp
Op zondag 19 november verzorgt het duo Giles Francis
(viool) en Marije Vijselaar (harp) in onze kerk een
opmerkelijk Zondagmiddagconcert. Het programma
‘Choices’ bestaat uit keuzes van beide musici, bedoeld
om het publiek een boeiende middag te bezorgen met een
romantische inslag. Giles en Marije brengen werken van
onder andere Fauré, Saint Saens, Ravel en Piazzolla.
Kortom, dit unieke concert mag u niet missen!

Ria Bakker

Het concert begint 19 november om 14.30 uur. De entree bedraagt 7,50 euro
inclusief een drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar komen gratis binnen.
Engelse roots
Giles en Marije hebben elkaar leren kennen op een benefietconcert in Engeland in
oktober 2016. Het schitterende gebied van The Cotswolds is de verbindende factor:
de Brit Giles Francis is hier opgegroeid, maar woont en werkt al meer dan 25 jaar als
freelance violist in Amsterdam. Na een aantal jaren in Engeland te hebben gewoond
en gewerkt, heeft de Hollandse harpiste Marije Vijselaar zich ruim 2 jaar geleden
weer in onze hoofdstad gevestigd. Hoe mooi kan het zijn dat dit duo met Engelse
wortels een concert geeft in onze Protestantse kerk in Halfweg die onder invloed van
Engelse kerkarchitectuur is gebouwd.

Giles Francis
Giles is geboren in Londen en studeerde muziek bij Cambridge University en viool bij
het Guildhall School of Music. In 1990 kwam hij naar Nederland om verder te
studeren bij het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Daarna is hij altviool gaan
studeren op het Rotterdams Conservatorium en tegelijkertijd begonnen als solo altist
van het Nederlands Ballet Orkest. Verder speelde hij bij het English Chamber
Orchestra, London Symphony Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, het
Koninklijk Concertgebouworkest en het Nederlands Kamerorkest. Giles heeft ook
veel kamermuziek gespeeld, als lid van het Franciscus Kwartet en het Rubens
Kwartet in Nederland en ook acht jaar bij het Dante Kwartet in Engeland. Over
ervaring gesproken…
Marije Vijselaar
Marije werd op 16-jarige leeftijd aangenomen in de Jong Talent Klas aan het
Conservatorium van Amsterdam. Hier studeerde zij bij Erika Waardenburg waar zij
zowel de bachelor- als de masteropleiding afrondde. Van 2014 tot en met 2016
woonde Marije in Engeland waar zij als ‘harp sales manager’ heeft gewerkt voor
Clive Morley Harps, het oudst nog bestaande harpbedrijf ter wereld. Marije werkt als
freelance harpiste, bij voorkeur in kamermuziekbezettingen, en maakte ook jaren
deel uit van het harp duo DuoDyade. Naast een lespraktijk aan huis is Marije als

docent harp verbonden aan Kunstencentrum Atrium in Sneek en Cultuurbedrijf NOP
in Emmeloord.
Programma ‘Choices’
G. Donizetti
Larghetto and Allegro
G. Fauré
Berceuse opus 16 Après un rêve
C. Saint Saens
Fantaisie
L. Tedeschi
Serenade opus 28
M. Ravel
Pièce en forme de Habanera
A. Piazzolla
Oblivion
Libertango - harpsolo
J. Massenet
Méditation de Thaïs
OVERIGE ACTIVITEITEN
Boekentafel Kruispunt

Op zondag 26 november a.s. is er een bijzondere boekentafel van Het Kruispunt
(Hoofddorp) in de koffieruimte van onze kerk.
Er zijn weer veel nieuwe boeken voor zowel jong als oud op het gebied van kunst,
filosofie, spiritualiteit en poëzie.
Wellicht bent u op zoek naar een cadeautje voor de decembermaand, dan vindt u dat
misschien wel bij ons.
Komt u een kijkje nemen bij onze tafel?
Anneke de Ruiter en Ria Bakker

Nieuws van de bazaarcommissie
De bazaar, gehouden op 7 oktober, werd mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers
een groot succes. Het weer werkte niet mee, maar ondanks de regen kwamen veel
mensen toch hun slag slaan. Namens de
bazaarcommissie wil ik alle vrijwilligers die ons
geholpen hebben om deze dag tot een succes te
maken heel hartelijk danken. Onze dank gaat ook
uit naar stille vrijwilligers, bijvoorbeeld iemand die
al sinds jaren sokken breit die ook dit jaar weer
allemaal verkocht zijn. Iemand waar wij al jaren
heerlijk fruit van krijgen. De man die 's nachts om
1 uur uit zijn bed komt om te zorgen dat er
oliebollen en appelflappen gebakken worden.

De vele boeren die ons aardappelen en uien schenken voor het rad. De groenteman
die ons traditiegetrouw een prachtige fruitmand schenkt voor het rad. Een slager uit
Vijfhuizen die al vele jaren voor heerlijke worsten zorgt. Iemand die ons elk jaar weer
voorziet van mooie kalebassen. Nogmaals allen heel hartelijk bedankt en graag
volgend jaar weer.
Namens de bazaarcommissie,

Margreet Smit

DIVERSEN

Repair Cafés: diaconaal en duurzaam
Op 15 mei 2013 opende het eerste Repair Café in Haarlemmermeer zijn deuren. Dat
was in Kerkcentrum De Ark. De kerk werd niet gehuurd, maar was één van de medeoprichters van het Repair Café, met GroenLinks en het Natuur-en-Milieucentrum
Haarlemmermeer NMCX. Waarom? Omdat het bij Repair Cafés om twee dingen
draait: 1. minder verspilling en afval en 2. verder gebruiken van apparaten die kapot
zijn, maar door enthousiaste vrijwilligers goedkoop gerepareerd kunnen worden.
Zo helpen Repair Cafés het milieu, de schepping, én mensen aan de onderkant van
de samenleving door armoede te bestrijden – een echt diaconale opstelling. Vandaar
de slogan: Repair Cafés – goed voor het milieu en goed voor je portemonnee.

Ook in Halfweg-Zwanenberg is sinds
september 2015 een Repair Café: elke
tweede dinsdagmiddag van de maand bij
De Hoek in De Olm.
Helaas loopt het Repair Café in De Olm
minder goed dan gehoopt. Daarom slaakt
het deze maanden een noodkreet: ‘als je
het fijn vindt dat je defecte apparaten door
vrijwilligers kunt laten repareren, kóm dan
dinsdag 14 november naar Repair Café
De Hoek in De Olm!’
Waar is een Repair Café voor? ‘Een
slecht werkend koffieapparaat, een knipperend schemerlampje, mixers, cd-spelers,
stofzuigers, radio’s, maar ook kleding die gerepareerd of een stukje korter gemaakt
moet worden: voor al deze klussen zijn er vrijwilligers die er graag naar kijken. En het
voordeel is: als het niet gerepareerd kan worden, weet je dat ook zeker!’ zeggen de
vrijwilligers. ‘Aan hun enthousiasme ligt het niet’, zegt het bestuur, ‘kom maar eens
kijken!’
In Repair Cafés wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, met als suggestie vijf euro,
maar minder mag ook (meer ook!).
Het eerstvolgende Repair Café Zwanenburg-Halfweg is op dinsdag 14 november
vanaf 13.30 uur open. Tot ongeveer 15.30 uur nemen de vrijwilligers nieuwe
reparaties aan. Om 16.00 uur stopt Repair Café Zwanenburg-Halfweg en gaat de
tweede dinsdagmiddag van december, 12 december, weer open. Mocht het dan nog
niet goed lopen, wordt dat misschien de laatste keer in Halfweg-Zwanenburg. Dan
moeten de bewoners naar Lisserbroek, Badhoevedorp, Hoofddorp, Nieuw-Vennep of
binnenkort Vijfhuizen. Elke week is er ergens in de polder Repair Café.

Cultureel Centrum De Hoek in De Olm is gevestigd Olmenlaan 141 in Zwanenburg.
Meer over de Haarlemmermeerse Repair Cafés op
facebook.com/repaircafehaarlemmermeer/
Rien Wattel, secretaris Repair Café Haarlemmermeer

1 op de 5 Nederlanders leest de Bijbel
Een kleine drie miljoen volwassen Nederlanders lezen in de Bijbel. Dit blijkt uit
een onderzoek van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het onderzoek
naar bijbelgebruik in Nederland werd uitgevoerd door onderzoeksbureau
Blauw, in samenwerking met het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie.
De resultaten zijn beschikbaar via bijbelgenootschap.nl.
Rieuwerd Buitenwerf, directeur NBG: ‘Uit het onderzoek blijkt dat de Bijbel vandaag
nog steeds een belangrijke rol speelt voor veel Nederlanders. 29% van de
volwassenen vindt de Bijbel relevant. Van hen leest een derde er tenminste wekelijks
in. Opvallend is verder het effect dat bijbellezen op mensen heeft. Een ruime
meerderheid geeft daar positieve woorden aan.’
Bijbel verrast
De Bijbel verrast (73,8%), stemt vrolijk (77,1%) en geeft antwoord (75,5%), zeggen
de lezers. In veel reacties wordt de Bijbel een leidraad voor het leven genoemd. Dat
de Bijbel ook kan confronteren, schrikt maar een enkeling af. Het onderzoek geeft
ook aan dat mensen zich willen spiegelen aan de Bijbel. Daarbij hebben ze behoefte
aan meer uitleg en hulp bij het toepassen ervan in hun leven.
Verbinding
Daarnaast blijken kerkelijke achtergrond en omgang met de Bijbel maar beperkt aan
elkaar gerelateerd. Buitenwerf: ‘Hoe iemand naar de Bijbel kijkt, is niet terug te
brengen tot zijn of haar denominatie. We hopen dat dit besef verbindend kan
werken.’ Het NBG faciliteerde afgelopen dinsdag een gesprek over het onderzoek
met kerkgenootschappen en christelijke organisaties.
Aansluiting
Het Nederlands Bijbelgenootschap deed dit onderzoek in het kader van een nieuw
beleidsplan. De uitkomst helpt het NBG om nog beter aan te sluiten bij de behoeften
van huidige bijbellezers. Christelijk Nederland vraagt om materiaal in begrijpelijke
taal, dat actief een brug slaat tussen de wereld van de tekst en de lezer van nu.
Materiaal zonder kerkelijk jargon en zonder vooraf vaststaande interpretatie. Een
laatste opvallende uitkomst van het onderzoek is een breed gedeeld verlangen om
de Bijbel door te geven aan de volgende generatie.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Bedankt
Na 2 weken ziekenhuis en 5 weken Reinaldahuis ben ik weer thuis gekomen. Fijn dat
de gemeenteleden zo hebben meegeleefd door bezoekjes en heel veel postkaarten.
Dat heeft me zo goed gedaan. Daarvoor mijn hartelijke dank.
Voor u allen een hartelijke groet van Rie Tangenberg.

