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In dit nummer: 
 

   6 januari Nieuwjaarsdienst + Nieuwjaarsreceptie 

 27 januari gezamenlijke maaltijd na de dienst 

 Vacaturelijst 
 



 

 

 

kerkdiensten 
 
Zondag 6 januari 
Protestantse Kerk 10.00 uur mevr. drs. M. Gehrels uit Amsterdam 
     Nieuwjaarsdienst en aansluitend receptie 
Zondag 13 januari 
Protestantse Kerk 10.00 uur ds. J. Scheele Goedhart uit Amsterdam 
 
Maandag 14 januari 
Eigen Haard  18.45 uur pastor F. Litjens 
 
Zondag 20 januari 
Protestantse Kerk 10.00 uur pastor F. Litjens 
     Oecumenische dienst 
Zondag 27 januari 
Protestantse Kerk 10.00 uur ds. M. van Leerdam uit Amsterdam 
 
Maandag 28 januari 
Eigen Haard  18.45 uur mevr. J. Pijnaker 
 
Zondag 3 februari 
Protestantse Kerk 10.00 uur ds. A. Molendijk uit Heemstede 
     Werelddiaconaat 
 
Oppasdienst 
Zondag   6 januari   Cora Gerritse 
Zondag 13 januari Renske de Vries 
Zondag 20 januari Collen Dhliwayo en Ria Bakker 
Zondag 27 januari Ellen en Marjolein Oostwouder 
Zondag   3 februari Margarita van den Berg 
 
TER OVERDENKING 
 
(In de periode dat wij vacant zijn plaatsen wij, in overleg met het moderamen, een 
“Ter overdenking” uit wisselende bron. U wordt van harte uitgenodigd uw bijdrage te 
leveren en iets ter overdenking in te sturen. De redactie.) 
 
Gelukkig Nieuwjaar! 
Deze dagen wensen we elkaar gelukkig nieuwjaar. Vroeger sprak men van heil en 
zegen. Bekende woorden in de kerk, denk aan de zegen aan het eind van de 
eredienst, maar daarbuiten zeggen ze weinigen nog iets. De meesten houden het op 
gelukkig nieuwjaar. Kennelijk is geluk zo belangrijk dat dat het is wat we die ander 
toewensen. Soms lijkt de wens tot gelukkig zijn haast een plicht. Geluk staat hoog 
aangeschreven. Een enkele opmerking daarover.  
Soms wordt geluk gekoppeld aan het in vervulling gaan van wensen. Als dat gebeurt, 
dan lijkt dat heel aantrekkelijk. Iets wat ons direct gelukkig maakt. We zouden zijn als 
goden. Niet zelden is geluk met goden in verband gebracht. Letterlijk in het Grieks 
bestaat het woord uit goed en demon, lagere god. Echter als goden zijn, maakt niet 



 

 

gelukkig. Dat leert het tuinverhaal uit Genesis al. Het leven zou onbegrensd zijn. ‘The 
sky is the limit.’  
Maar we zijn als mensen juist begrensd, eindig. Geluk is toch ook het vermogen om 
een leven te leiden waarin we kunnen omgaan met ons ongeluk, met lijden. Niet er 
voor vluchten, maar ermee omgaan. We hebben die begrenzing, eindigheid zelfs 
nodig. Volgens de filosofe Nussbaum is het karakteristiek voor het menselijk bestaan 
dat we de voorkeur geven aan bijvoorbeeld honger hebben en het stillen ervan, 
boven een leven zonder honger en zonder eten. Of dat we een leven met seksuele 
begeerte en de bevrediging ervan, verkiezen boven een leven zonder begeerte en 
zonder bevrediging. Zo kunnen we geluk ervaren als onze behoeften worden 
bevredigd binnen de beperkingen van ons bestaan.  
Het geluk kan zich op nog een manier laten gelden. Het leven daagt ons uit onze 
grenzen niet alleen te aanvaarden, maar die ook te verkennen en te overschrijden. 
Iets doen wat we nooit eerder deden, wat bijzonder voor ons is. Ons leven verrijken, 
verruimen. Bijvoorbeeld door ons bestaan te delen met onze geliefde, creatief bezig 
te zijn, een bijzondere reis te maken of die gewilde opleiding te volgen. Dus niet 
alleen maar ‘Domweg gelukkig in de Dapperstraat’, naar dat gedicht van Bloem, 
maar verder te kijken dan dat.  
Dat is ook wat de wijzen uit het oosten doen. Zij nemen niet langer genoegen met 
hun vertrouwde wereld, met hun beperkingen en grenzen. Zoeken niet enkel het 
geluk in voor hen bekende zaken, genot, hun “comfort zone”, maar willen grenzen 
overgaan. Zij zijn echte gelukzoekers. Deze ster houdt halt waar men het niet 
verwacht. Zoals geluk wordt gevonden waar je het zelf niet verwacht. Hier in 
Bethlehem. Het gewone wordt bijzonder. Net als de kribbe, gezien het kind dat erin 
ligt. En zoals dat gaat met een nieuw mens, die wordt welkom geheten met 
geschenken. Goud als symbool van geld, macht, aanzien, prestige. Wierook als 
symbool van overgave, gebed. En … mirre. Waar doden mee worden gebalsemd. Al 
vlak na de geboorte een verwijzing naar hoe het eens gaan zal met dit kind en diens 
eindigheid. Geboorte en sterven. Geluk en lijden komen bij elkaar.  
En dat bij een koning die anders is als alle anderen. Bijzonder in het gewone. Zonder 
sterallures, van een andere orde. Als een lichtend voorbeeld. Hij die later nog zal 
spreken over mensen die zich gelukkig mogen prijzen: nederigen van hart, 
treurenden, zachtmoedigen, hongerenden naar gerechtigheid, barmhartigen, 
zuiveren van hart en zij die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Zo maakt hij 
geluk heel concreet. Met deze mens Jezus licht iets op van God. Bron van vreugde.  
Al tijdens het bezoek zijn deze mannen vervuld met die grote vreugde. Letterlijk 
verheugen in mega vreugde... Het Griekse woord betekent eigenlijk ‘genade’. Tussen 
hun eigen geschenken, ontvangen ze zelf een geschenk. Deze ervaring maakt hen 
tot een ander mens. Dat is het tweede dat ik u over geluk wil zeggen, na de 
opmerkingen over grenzen. Geluk maakt ons niet alleen tot een ander mens voor 
onszelf, zoals de Boeddha zei: een glimlach naar binnen. Maar geluk wil zich ook 
uiten. Het is te zien. In een stil genieten, een glimlach, een dans of zoals hier met 
vreugde. Ze ervaarden iets van het mysterie, van het God-met-ons. Het leven van de 
wijzen is na deze gelukservaring niet meer hetzelfde, ze gaan niet voor niets via een 
andere weg terug. Met geluk leiden we niet opeens een zorgeloos leven, maar 
ervaren we het wel als betekenisvol. Kunnen ons oriënteren in het leven, weten wat 
ertoe doet.  
Dat maakt nog iets duidelijk aan geluk. Behalve dat geluk ons iets doet en ons is aan 
te zien, is het vaak ook iets buiten ons dat geluk schenkt. De natuur, muziek, toneel, 
een dierbare herinnering, maar ook een kind, kleinkind of partner kan een moment 



 

 

van geluk geven. Je kan even gelukkig zijn in je eentje, een moment voor jezelf. 
Maar wie kan gelukkig zijn in volstrekt isolement of als je in onvrede leeft met 
anderen? We zijn voor geluk op die ander aangewezen. Niet alleen om te ontvangen, 
maar ook om te geven. Sterker, Albert Schweitzer zei ooit: “geluk is het enige dat 
verdubbelt als je het deelt.”  
Dat schenken van geluk brengt ons bij Jesaja. Die portretteert de Eeuwige als een 
iemand die ons geluk op het oog heeft. Aan ballingen in Babel wordt vrijheid en zo 
hun geluk voorgehouden. Letterlijk in het Hebreeuws toekomst en hoop. Net als de 
wijzen worden zij uit hun plaats geroepen. Ze zullen op weg gaan, grenzen over. Als 
gelukszoekers. Op zoek naar vrijheid, vrede, heil. Zij zullen weer thuis komen, tot hun 
bestemming.  
De gelovige mens beseft dat geluk enkel gevonden wordt, als dat zich verbindt met 
iets dat groter is dan hijzelf is. Mensen, dingen, waarden. Dat maakt het leven 
betekenisvol, gelukt. Open en ontvankelijk voor het oneindige in het eindige. Voor het 
bijzondere in het gewone. Of zoals het mooi in een gedicht van de schrijfster Kris 
Gelaude wordt verwoord:  
 

Dit wens ik je: 

een warme plek 

en mensen die je alles waard zijn 

geestdrift te over 

een lied in je hart 

goedheid die beantwoord wordt 

een weg bezaaid met stil geluk 

en met fonkeling van sterren 

 

Laten we zulke momenten koesteren. Momenten van geluk. Verbonden met de 
Eeuwige, bron van vreugde. De kracht, die ons weer in beweging brengt. Wat een 
geluk als we zo in dit nieuwe jaar door de wereld gaan.  

Ds. W. Lagrouw (bron: website Open pastoraat) 
 

 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd :    Fam. Weinreich-Verkaik van Zwanenburg naar Westeinde 293, 

1647 MP Berkhout. ( Dit adres wordt vermeld met toestemming van 

Ineke en Bram.)   

        Fam. De Graaf-Cuperus binnen Halfweg.  

          Mevr. E.Y.H. Groen van Halfweg naar Hoofddorp. 

          Mevr. W.A. Boogaard van Zwanenburg naar Nieuw-Vennep. 

          Dhr. P.T. Boogaard van Zwanenburg naar Nieuw-Vennep. 

          Mevr. E.P.F. van Velden van Zwanenburg naar Rijnsaterwoude.  

          Mevr. A. de Ruiter–van der Wilt binnen Halfweg. 

  Fam. De Waal-Meijer binnen Halfweg. 

 
Leo Bakker,  ledenadministratie 

  



 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 

 Kerkelijk werker/beroepingswerk 
Op de vacature voor kerkelijk werker zijn in december twee reacties binnengekomen. 
De vacaturecommissie (scriba Heleen Broerse en de ouderlingen Grietje Monster en 
Gerda Adolf) zullen met de twee kandidaten in gesprek gaan. Als deze gesprekken 
tot één positief resultaat leiden, dan zal de kerkelijk werker waarschijnlijk in de loop 
van januari in dienst treden (formeel in dienst van het mobiliteitsbureau, en wij huren 
deze persoon van dit bureau in). De looptijd van het contract zal in eerste instantie 
voor 6 maanden zijn, met de mogelijkheid van verlenging. Dat laatste zal weer 
afhankelijk zijn hoe vlot het zal gaan met het vinden van een nieuwe predikant. 
Inmiddels hebben wij een speciale kerkenraadsvergadering achter de rug (op 19 
december) waarin wij o.l.v. Siep Rienstra hebben gesproken over het beleid voor 
onze gemeente: waar moeten we op letten, wat wordt er van ons verwacht, wat 
verwachten wij van een nieuwe predikant, hoe zien wij de toekomst van onze 
gemeente etc. De resultaten van deze vergadering wil de kerkenraad ook gaan 
bespreken met de gemeenteleden.  
Op basis van de uitkomst van deze gesprekken zal er een beleidsplan worden 
geschreven en een profielschets voor de vacature etc. 
Ik ga ervan uit dat onze gemeente in de loop van dit jaar een nieuwe predikant kan 
verwelkomen. 
 
Vanuit dit vertrouwen wens ik u en jullie allen een heel goed en gezond 2019 
toe. 
 
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,                          Leo Kranenburg 
 
 

 Uit de kerkenraadsvergadering van november 2018 

Vaste agendapunten 
De voorzitter opent de vergadering met lezing uit de Bijbel in Gewone Taal: Psalm 
103, vanaf vers 15: “De liefde van de Heer verdwijnt nooit”.   Daarna gaat hij voor in 
gebed: “We gedenken allen die voorbijgaan, maar vergeten hen niet”. Hij heet allen 
welkom en noemt de afmeldingen. 
Na welkom en mededelingen wordt de agenda afgewerkt. 
 
Afscheid mevr. Ineke Weinreich  
Mevr. Weinreich neemt afscheid van de kerkenraad en van Halfweg-Zwanenburg. Zij 
heeft 7 jaar de diaconie gediend en in het gemeentediaconaat deelgenomen. Ook 
vertelde ze in de kinderdienst en mocht af en toe voorzingen bij moeilijke liederen. 
De voorzitter dankt haar daarvoor en wenst haar alle goeds in haar nieuwe 
woonplaats. 
Ter afscheid overhandigt hij de oorkonde van de kerkenraad. Mevr. Weinreich dankt 
allen voor de prettige tijd en samenwerking.  
 
Notulen en verslagen 
De notulen van de laatste kerkenraadsvergadering worden zonder wijzigingen 
goedgekeurd.  
Het moderamen stelt voor om een extra vergadering op 19 december te houden. In 



 

 

die vergadering wordt het beleidsplan van de kerk herzien. Het beroepingswerk wordt 
dan ook besproken. De heer S. Rienstra, geen onbekende van de gemeente, is 
gevraagd de kerkenraad daarin te begeleiden. 
De uitkomst van deze vergadering zal ook meegenomen worden bij het bepalen van 
de profielschets voor een nieuwe predikant. De gemeente moet daarin worden 
meegenomen.  
 
Kerstkaart 2018 
De kerstkaart voor 2018 wordt getoond en besproken. Mevr. I. 
Agterhof heeft de afbeelding gemaakt. Er liggen drie 
proefdrukken ter beoordeling, waarvan één wordt gekozen. 
De kaart wordt op zondag 9 december verspreid. 
 
  
Huwelijk 15 december 
Op 15 december trouwen Joris Stoffels en Kicki Janse. De dienst wordt geleid door 
ds. G. v.d. Meeberg.  
 
Richtlijnen beamerpresentatie 
Tijdens de moderamenvergadering in oktober is met dhr. Bart gesproken over de 
beamerpresentatie. Hem is gevraagd richtlijnen te schrijven voor een presentatie. Het 
gaat om de volgende punten. 
- zwart beeld met witte letters. 
- bij lezingen geen plaatjes, tenzij de predikant die aanlevert.  
- tijdens de collecte kunnen natuurfoto’s worden vertoond. 
Dhr. Bart zal een format maken.  
 
Vaststelling begroting kerkrentmeesters 2019 
Dhr. Mendrik licht de begroting toe. Ondanks het vacant zijn van de gemeente, 
moeten bepaalde lasten wel worden betaald. Er is voor driekwart jaar een kerkelijk 
werker en voor een kwart jaar een predikant begroot. De gebouwen vragen ook nog 
uitgaven. De werkzaamheden aan het orgel worden in februari 2019 uitgevoerd. Voor 
deze begroting is al gekeken naar een meerjarenraming. 
Er is nog geen reactie gekomen op de subsidieaanvraag bij de 
monumentencommissie. Deze is bedoeld voor herstel van het voegwerk en 
eventueel voorzetraam voor het sterraam met de dierenriemtekens. 
Dhr. Mendrik wordt bedankt voor zijn toelichting. De kerkenraad stelt de begroting 
vast met dank aan de samenstellers. 
 
Vaststelling begroting diaconie 2019 

Mevr. Kranenburg licht toe. Op basis van de inkomsten t/m september 2018 heeft zij 
een nieuwe begroting gemaakt. Deze is aardig in lijn met de opbrengsten van 2017. 
Er is rekening gehouden met de dalende inkomstenlijn van de afgelopen jaren. De 
begroting is netjes in evenwicht. 
De kerkenraad stelt de begroting vast. Mevr. Kranenburg wordt bedankt voor het 
samenstellen.  
 
De begrotingen van kerkrentmeesters en diaconie worden ondertekend. 
 



 

 

Beroepingswerk 
De advertentie voor een kerkelijk medewerker is geplaatst. Mevr. Monster, mevr. 
Adolf en mevr. Broerse gaan met eventuele kandidaten in gesprek. De benoeming 
zal in eerste instantie zijn voor 6 maanden met eventuele verlenging. 
Op 19 december wordt gesproken over het beleid voor de komende jaren. Dhr. S. 
Rienstra leidt deze vergadering. Daarna wordt een profielschets voor de nieuwe 
predikant vastgesteld. 
Dhr. Mendrik vraagt zich af of een eventueel beeld van een gemeente met brede 
toekomst wel zal passen. 

Punten uit de colleges en subcommissies 
De bezetting van vertellers in de kinderdienst wordt minder. Er zijn nog 7 mensen 
beschikbaar. De groep gaat in januari overleggen hoe verder te gaan. Voor advent 
wordt een project van het NBG gevolgd. “Profeten zien het al” is het thema. Het 
kinderkerstfeest is op 25 december tijdens de ochtenddienst. 
De Bijbelquiz was succesvol. De RK-parochie bestaat 125 jaar in 2019.  De heer 
Kranenburg zal namens de protestantse kerk medewerking verlenen bij het 
voorbereiden van een historische lezing (in samenwerking met Historisch Halfweg) 
hierover op 25 maart 2019. 
De laatste twee concerten in de kerk waren erg mooi en succesvol. 
 
Rondvraag 
Als laatste komen nog korte vragen en mededelingen aan bod: 
- Mevr. Monster is bij ds. Van de Meeberg geweest. Zij heeft het fotoboek 
overhandigd. Het gaat hem goed in Nieuw-Vennep. 
- Mevr. Adolf is blij met het draaiboek voor begrafenissen, dat door dhr. en mevr. 
Stoffels is gemaakt. 
 
Sluiting door dhr. Monster 
Dhr. Monster leest het gedicht “Komst” uit Diakonia: ‘Hoe kunnen wij U danken voor 
de komst van Jezus, de man van belofte die ons leidt naar het land van belofte, 
geloofd zij uw Naam!’ 
 
                                                                                                Heleen Broerse (scriba) 

 

 Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 27 januari 
Op zondag 27 januari willen we weer na de dienst een maaltijd met elkaar gebruiken. 
We denken te starten rond 12.00 uur, na de koffie. 
U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.  
We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of kopen, 
zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten? Te denken valt aan het koken 
van soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen, fruit, melk of karnemelk 
kopen. 
U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de kerk. 
Daarbij kunt u aangeven wat u wilt bijdragen.  
Ook als u niets kunt voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd voldoende 
zijn. 
We hopen op een gezellige en volle kerkzaal. 

Heleen Broerse 
 



 

 

 Uit de gemeentevergadering op zondag 2 december na de 
ochtenddienst  (aanwezig: 37 gemeenteleden) 

 
Welkom 
Voorzitter (dhr. Kranenburg) heet allen welkom. Hij geeft aan blij te zijn dat de 
aanwezigen zijn gebleven om de vergadering bij te wonen. 
 
Begroting 2019 Kerkrentmeesters 
Mevr. en dhr. Simone en Wim Groothuis lichten namens de kerkrentmeesters de 
begroting 2019 toe. 

 De baten betreffen de huur van de dienstwoningen. De rente is erg verlaagd 
door de lage rentestand. 

 De lasten: het voegwerk en het herstel van het beschermen van het glaswerk 
is daarin opgenomen. Er staat schilderwerk op het programma voor de 
pastorie. Het orgel krijgt een uitbreiding. Een deel daarvan wordt gesponsord. 

 Het verlies heeft voornamelijk te maken met de kosten van het onderhoud aan 
de kerk. 

 Het aantal leden is nu 438. De opbrengst van de VVB wordt begroot op 
70.000 euro. De kerkrentmeesters hopen daar echt op om zaken goed te 
kunnen regelen. 

 Het Kerkblad geeft een verlies van € 452,--. De drukkosten gaan niet omlaag, 
ook al zijn er minder leden, waarschijnlijk zelfs omhoog. 

 Pastoraat: gedurende 9 maanden zal een kerkelijk medewerker aan de slag 
gaan. De PKN heeft een verhoging van 11 procent ingezet voor het hebben 
van een predikant. De ziektekosten zullen lager zijn. 
De kerkrentmeesters hopen dat er in de laatste 3 maanden weer een eigen 
predikant zal zijn. De kerk moet vacaturegelden afdragen aan de PKN zolang 
er geen eigen predikant is.  
De beroepingskosten betreffen verhuis- en inrichtingskosten van een nieuwe 
predikant. Dit is wel afhankelijk van het salaris van een predikant. 

 
Vragen: Er komen geen vragen vanuit de vergadering. Voorzitter bedankt dhr. en 
mevr. Groothuis voor de heldere uitleg en toelichting. 
 
Begroting 2019 Diaconie 
Mevr. Kranenburg licht de begroting namens de diaconie toe. Mevr. Kranenburg 
heeft zich bij de begroting gebaseerd op de cijfers van 2017 en 2018. 

 De afdracht is evenredig aan het aantal leden van de gemeente. 

 De bankkosten zijn wel omhoog gegaan. 

 In het jaar 2018 is  € 600,-- extra overgemaakt aan goede doelen. Deze 
worden door de diaconie zelf bepaald. 

Er zijn ook geen vragen over deze begroting. 
Voorzitter bedankt mevr. Kranenburg voor de uitleg en heldere toelichting. 
 
Toelichting vacante periode en beroepingswerk 
De volledige begrotingen zijn voor de gemeente ter inzage. Voor 15 december 
worden deze naar de PKN gestuurd. 



 

 

De kerkrentmeesters zijn bezig met het opstellen van een meerjarenbegroting die 
nodig is voor het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring. Deze is nodig, samen 
met een beleidsplan, voor het beroepen van een nieuwe predikant. 
 
De advertentie voor een kerkelijk medewerker is tot 1 december uitgezet door de 
landelijke PKN. Hopelijk komen daar reacties op. Drie ouderlingen zullen de 
gesprekken met eventuele kandidaten voeren. Dat zijn mevr. Adolf, mevr. Monster en 
mevr. Broerse. 
 
Beroeping: 
Het beleidsplan wordt geüpdatet. Op 19 december is een extra 
kerkenraadsvergadering belegd, waarin het beleid wordt besproken. Dhr. Siep 
Rienstra, een oude bekende van de gemeente, zal de kerkenraad daarbij begeleiden. 
De uitkomsten, die belangrijk zijn voor het profiel van een nieuwe predikant, zullen 
met de gemeente worden besproken. In januari zal daarvoor een nieuwe vergadering 
worden belegd. Daarna zal het beroepingswerk kunnen starten. Een toelichting staat 
ook in het Kerkblad van december. 
Er komen geen vragen over de procedures. 
. 
Rondvraag: 
- Mevr. Boterman vraagt naar het beroepingswerk. Waarom duurt het zo lang? Het 
zou mooi zijn als bij de start van het seizoen een nieuwe predikant kan komen. 
Antwoord: Solvabiliteit en profielschets kosten veel tijd. Hoe eerder een predikant 
beroepen kan worden, des te beter. Dit is een inschatting. De kerkelijk werker wordt 
aangenomen voor 6 maanden met een eventuele verlenging van 3 maanden. 
Dhr. Mendrik geeft aan dat de kerk op een drempel staat van hoe verder in de 
gemeente. De predikant is daarin een uitermate belangrijke schakel. Dat kost tijd en 
mag ook tijd kosten. 
 
- Voorzitter vraagt naar de nieuwe opstelling in de koffieruimte. Daar komen positieve 
reacties op. Men ervaart een meer huiselijke sfeer. 
- Mevr. Agterhof mist de mandjes onder de stoelen in de kerk. Dat zal in januari 
worden opgelost. 
- Mevr. Gijzen vraagt of er misschien een enquête kan worden gehouden over wat 
voor dominee de gemeenteleden willen. Voorzitter geeft aan dat dit waarschijnlijk 
veel tijd gaat kosten. 
Mevr. Gijzen vraagt ook naar de bladen die worden bezorgd. Dat kost veel geld. Wie 
leest de bladen? Kan daarop worden bezuinigd? Scriba vertelt dat zij daar alert op is, 
maar dat er soms niets aan te doen is. 
 
Voorzitter dankt voor de aanwezigheid van de gemeente. De gemeente gaat door 
met het werk van de kerk. Hij wenst allen een goede zondag. Daarna dankt hij dhr. 
Bart voor het bedienen van de beamer. 

Heleen Broerse (scriba) 
 

 Vacaturelijst 2019 1ste kwartaal  
Met het vertrek van diaken Ineke Weinreich uit onze burgerlijke gemeente, ontstond 
er gelijktijdig een nieuwe vacature bij de diaconie. Maar omdat Gré Gijzen, de notulist 
van de diaconie, besloot om zich als diaken beschikbaar te stellen, werd deze 



 

 

vacature direct opgevuld. In de eredienst van 28 oktober werd Gré al bevestigd in het 
ambt van diaken. Fijn dat zij dat is gaan doen. 
Er blijven echter nog veel vacatures open staan. Die staan in het overzicht hieronder. 
Extra aandacht wil ik deze keer vragen voor de vacatures bij de beamer- en 
geluiddienst. Marthe Kluijt (beamer) en Hanne Kluijt (geluid) hebben aangegeven te 
stoppen m.i.v. dit nieuwe jaar. Fijn dat zij deze diensten lange tijd voor onze 
gemeente hebben gedaan. Maar de groep van gemeenteleden die de beamer- en 
geluiddienst verzorgen is nu eigenlijk te klein geworden! Tot nu toe is het met wat 
creativiteit nog steeds gelukt om de diensten in te vullen, maar uitval - dus 
diensten zonder beamerpresentatie en/of goede geluidsweergave - zijn in 2019 
niet uit te sluiten. Het bedienen van het geluid is een kwestie van aanleren, dus dat 
vergt geen voorbereidingstijd. Voor het maken van de beamerpresentaties is dat wel 
het geval. Wie durft dit aan? Onno Bart is van harte bereid om jullie vragen hierover 
te beantwoorden.  
 

Vacature: Taak: Informatie: 

Predikant Pastoraat etc. Kerkenraad 

Kerkrentmeester Voorzitter  
Secretaris 

Peter Mendrik 

Diaconie Voorzitter 
Secretaris 

Erik Oostwouder 

Ouderling Wijkwerk, organiseren wijk-
avonden, ouderling van dienst 

Grietje Monster 
 

Geluid en beamer Regelen van geluid kerkdienst 
Regelen van presentatie 

Onno Bart  

Kerkbrief- 
samensteller 

Samenstellen van de 
wekelijkse Kerkbrief op 
donderdag 

Cora Gerritse/Leo 
Kranenburg 

Autodienst Ophalen en wegbrengen naar 
en van de kerkdienst 

Klaas van den Berg 

 
 
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,                           Leo Kranenburg 
 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand januari 
   3 januari 2019  Dhr. L. van Andel 
  5 januari 2019  Dhr. C.A. van Oeveren 
  5 januari 2019  Mevr. T. de Graaf-Cuperus 
  7 januari 2019  Dhr. P.L. Versluis 
  9 januari 2019  Mevr. M.S.E. Joustra-de Raadt 
11 januari 2019  Mevr. A.P. Mendrik-Bonhof 
13 januari 2019  Dhr. M. Vlasveld 
17 januari 2019  Mevr. A.A. Anssems 



 

 

18 januari 2019  Mevr. H.A. Meerens-Koetsier 
26 januari 2019  Mevr. E. van Staaveren-Lammerts 
28 januari 2019  Dhr. P. van Staaveren 
29 januari 2019  Dhr. J.J.H. Post 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 

Extra giften diaconie 2018 
De diaconie vindt, in zijn algemeenheid, het omzien naar elkaar belangrijk en zet 
zich al eeuwenlang in voor dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die 
eenzaam zijn, in armoede leven of zich in een knelsituatie bevinden. Ook mensen 
die zijn getroffen door een ramp krijgen hulp en samen met lokale kerken en 
organisaties die de bevolking en cultuur kennen, wordt er ook gewerkt aan 
preventie en wederopbouw. 
Ieder jaar ontvangt onze plaatselijke diaconie een berg aan verzoeken voor 
financiële steun. Het college van diakenen maakt aan het eind van het jaar een 
keuze hieruit en geeft giften aan hulporganisaties in binnen- en buitenland. 
Voor noodhulp aan Sulawesi (Indonesië) is € 200,-- overgemaakt. Een tsunami 
en aardbevingen zorgden daar voor veel slachtoffers.  
Het Liliane Fonds heeft € 100,-- ontvangen. Dit 
fonds helpt wereldwijd arme kinderen met een 
handicap al hun talenten in te zetten en te 
ontwikkelen. 
De Rudolphstichting heeft € 100,-- gekregen. 
Deze stichting wil elk uithuisgeplaatst kind een 
kans geven om op te groeien tot een 
zelfredzame en evenwichtige volwassene. 
Gezinshuizen in heel Nederland worden door 
deze stichting ontwikkeld en ondersteund. Een project van deze stichting is 
Jeugddorp de Glind. In dit dorp vinden 120 uithuisgeplaatste kinderen een veilig 
thuis. 
Dominee C. Ofman heeft bij zijn afscheid van het Wereldhuis het boek Zoektocht 
naar gastvrijheid geschreven. Als bijdrage voor de drukkosten van het boek heeft 
hij € 100,-- ontvangen. In zijn boek, dat gratis verkrijgbaar is, legt hij Bijbelteksten 
uit aan de hand van concrete voorbeelden uit zijn wekelijkse praktijk, als het gaat 
om de houding ten aanzien van “de vreemdelingen in ons midden.” 
Het revalidatiefonds heeft € 100,-- gekregen. Ruim 2 miljoen mensen in 
Nederland leven met een lichamelijke beperking, vanaf de geboorte of door een 
ziekte of ongeval. Het revalidatiefonds steunt projecten voor zowel kinderen als 
volwassenen met een handicap.  
Dit jaar is € 600,-- aan giften gegeven: € 300,-- voor binnenlandse hulp en € 
300,-- voor buitenlandse hulp.  
Dankzij uw financiële bijdrage heeft onze diaconie deze goede doelen kunnen 
helpen. 
 
Vriendelijke groeten namens de diaconie,     Gea Kranenburg 

 
 



 

 

KERKRENTMEESTERS 
 
Actie Kerkbalans 2019 van 20 januari – 2 februari 
Vanaf 20 januari wordt de actie Kerkbalans weer gehouden. Het thema is “Geef 
voor je kerk”. 
 

 
 
In deze periode dat we vacant zijn, hebben we uw financiële steun nodig. Het 
beroepingswerk is opgestart, met een tijdelijk kerkelijk werker willen we het pastoraat 
door laten gaan en er is ook onderhoud aan het gebouw nodig. Allemaal zaken die 
veel geld kosten.  
De actie Kerkbalans wordt momenteel voorbereid door de kerkrentmeesters. De 
opbrengst gebruiken we om ook in 2019 weer alle activiteiten en werkzaamheden 
mogelijk te maken.  
U ontvangt de kerkbalansenvelop in de week van 20 januari, een week later wordt 
het toezeggingsformulier weer bij u opgehaald. We hopen dat u uw toegezegde 
bedrag ten opzichte van 2018 kunt en wilt verhogen. 
Welk bedrag u ook geeft, wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking aan 
deze actie. 
 
Namens de kerkrentmeesters,                                                            Cora Gerritse     

   
RAAD VAN KERKEN 
 
Utrechtse Heuvelrug – rondwandelingen 
Onze volgende wandeling is op zaterdag 5 januari a.s. We gaan die dag een 
rondwandeling maken vanaf Lage Vuursche (11 km). We verzamelen om 8.00 uur 
op de gebruikelijke plek aan de Oranje Nassaustraat bij het plantsoentje en het 
parkeerterrein van de Keizerskroon (bij de stoplichten van de N200). Opgeven kan 
tot woensdag 2 januari a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en 
lunch). 

Ria Bakker 
 
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 
Meerlandenfonds sponsort Zondagmiddagconcerten 
Op donderdag 13 december 2018 werden tijdens een feestelijk event de cheques 
uitgereikt aan verenigingen, organisaties en stichtingen die voor een bijdrage uit het 
Meerlandenfonds in aanmerking kwamen.  



 

 

Het criterium was, dat het ging om initiatieven waar veel vrijwilligers zich geheel 
belangeloos voor inzetten op allerlei gebied, sociaal, cultureel en die proberen de 
gemeenschap in de verschillende kernen leefbaarder en aantrekkelijker te maken.   
Er waren maar liefst 343 aanvragen ingestuurd en het bestuur van het 
Meerlandenfonds heeft daar 127 initiatieven uit geselecteerd, waaronder ook onze 
Zondagmiddagconcerten. 
We zijn daar enorm blij mee en op deze middag werden alle gelukkige winnaars 
uitgenodigd in Noordwijkerhout in de ruimte van de Muziekvereniging  “St. Jeanne d‘ 
Arc” om persoonlijk de cheques in ontvangst te komen nemen.  
Van onze commissie gaven Hans Jütte, Tineke Berger (en Bas als fotograaf) acte de 
présence. 
 

 
 
We werden ontvangen met koffie, thee en een petit fourtje en namen plaats in de 
bomvolle zaal van de vereniging, die trouwens het jaar daarvoor een bijdrage had 
ontvangen. 
Van iedere gemeente was er een wethouder aanwezig om de cheque te 
overhandigen en uit de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude was dat de heer 
Raymond van Haeften, die ook regelmatig onze gast is bij de concerten en dat gelijk 
ook memoreerde. 
Na afloop was er voor iedereen nog een drankje en een hapje en werd er nog even 
nagepraat over de verschillende initiatieven. 
Als toetje speelde de plaatselijke muziekvereniging - in Charles Dickens tenue - nog 
enkele sfeervolle kerstliederen. 
Kortom: een feestelijke gebeurtenis met ongelooflijk veel vrijwilligers en voor ons een 
mooie aanmoediging om door te gaan met het organiseren van de concerten. 
 

Tineke Berger 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 
 

 

Bijbelroute Rijksmuseum ‘Het Woord verbeeld’ 

 
De Bijbel is al eeuwen een inspiratiebron voor talloze kunstenaars. Ook de 
collectie van het Rijksmuseum getuigt daarvan. Daarom ontwierp het 
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een bijbelroute door het museum langs 
twaalf meesterwerken: ‘Het Woord verbeeld’.  
 
‘In het Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 staat de maand november in het teken 
van Religieus verleden. Een mooie aanleiding om de belangrijke rol van 
bijbelverhalen voor kunst en cultuur te laten zien’, zegt directeur Rieuwerd 
Buitenwerf. ‘We hebben in het Rijksmuseum twaalf topstukken geselecteerd van 
kunstenaars die werden gefascineerd door bijbelverhalen, en daar een route bij 
bedacht en beschreven. Van De zondeval  van Cornelis van Haarlem uit 1592 tot Het 
Laatste Avondmaal van Marlene Dumas uit 1991.’ De twaalf kunstwerken behoren 
alle tot de vaste collectie van het Rijksmuseum. Eén ervan, Het Laatste Avondmaal, 
is voor deze route uit depot gehaald. 
 
Gidsje bij de route 
De route is een initiatief van het NBG met medeweten van het Rijksmuseum. Wie de 
bijbelroute wil volgen kan daarvoor een gratis gidsje aanvragen of downloaden, dat 
uitsluitend bij het NBG verkrijgbaar is. Voor NBG-leden en donateurs staan er deze 
maand een aantal gratis rondleidingen gepland met een gids. De route blijft ook na 
november beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de verbeelding van 
bijbelverhalen in de kunst, bijvoorbeeld bijbelkringen of docenten kunst of godsdienst 
met hun leerlingen. 
 
Aanvragen van het gidsje kan via: bijbelgenootschap.nl/bijbelroute. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
 
 
DIVERSEN 
 
Bedankt! 
Lieve mensen,  
We wonen nu alweer een tijdje in Berkhout en het begint al te wennen, maar we 
missen natuurlijk wel het contact met de mensen van de kerk in Halfweg. 
Héél erg bedankt voor de cadeaus (o.a. een oorkonde) die ik gekregen heb bij mijn 
afscheid van de diaconie en de kinderdienst. 
Ook erg leuk waren de vele kaarten voor ons nieuwe huis. 
We komen zeker nog wel  ‘buurten’ in Zwanenburg en Halfweg. 
  

Vriendelijke groeten van Bram en Ineke Weinreich 


