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In dit nummer: 
 

 29 mei Gemeenteavond 

 30 mei Hemelvaartsdienst 
   1 juni Boekenmarkt 



 

 

kerkdiensten 
 
Zaterdag 4 mei 
Protestantse Kerk  19.00 uur pastor Fons Litjens 
      Oecumenische bijeenkomst voorafgaand 
      aan Dodenherdenking 
Zondag 5 mei   
Protestantse Kerk  10.00 uur ds. L. Rasser uit Amsterdam 
 
Zondag 12 mei 
Protestantse Kerk  10.00 uur ds. N.A. Gillebaard uit De Rijp 
 
Maandag 13 mei 
Eigen Haard   18.45 uur pastor F. Litjens 
 
Zondag 19 mei  
Protestantse Kerk  10.00 uur ds. A. Noordijk uit Amsterdam 
 
Zondag 26 mei 
Protestantse Kerk  10.00 uur ds. A. Molendijk uit Heemstede 
 
Maandag 27 mei 
Eigen Haard   18.45 uur mevr. J. Pijnaker 
 
Donderdag 30 mei 
Protestantse Kerk  10.00 uur ds. K. Schakel uit Amsterdam 
      Hemelvaartsdag 
Zondag 2 juni 
Protestantse Kerk  10.00 uur mevr. ds. C. Pumplun uit Amsterdam 
 
 
Oppasdienst 
  5 mei Marianne Kromhout 
12 mei Collen Dhliwayo en Cora Gerritse 
19 mei Ellen en Marjolein Oostwouder 
26 mei Cora Gerritse 
  2 juni 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 om hieraan uw 
bijdrage te leveren en iets ter overdenking in te sturen. De redactie) 
 
• Hemelvaartsdag: een terugblik 
En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk 
onttrok Hem aan hun ogen. (Handelingen 1: 9, Herziene Statenvertaling) 
Op 10 mei vierden we in 2018 Hemelvaartsdag. We zouden een Tuindienst hebben 
in ‘de tuinen van West’, maar voor het eerst sinds ik deze diensten in de open lucht 



 

 

voorga, zijn we vanwege de regen uitgeweken naar de kerk. Daar had de koster al 
de koffiezaal in gereedheid gebracht en hebben we in een grote kring deze dienst 
gehouden. De opkomst was groot, toch zeker voor zo’n christelijke feestdag die 
eigenlijk niet zo bekend is.  
 
Tijdens de dienst stonden we dan ook stil bij de betekenis van Hemelvaartsdag. We 
vroegen ons af: valt er eigenlijk wel wat te vieren als je bedenkt dat Jezus is 
teruggegaan naar de hemel? Daar is toch weinig feestelijks aan, om afscheid te 
nemen? Ook in het verhaal over de hemelvaart van Jezus, zoals Lucas het in 
Handelingen 1 beschrijft, zien we dat de leerlingen van Jezus alleen worden gelaten. 
En zo zullen ze dat ook wel gevoeld hebben denk ik.  
 
En dan die wolk, die daar opeens was. Wat moeten we ons daar bij voorstellen? 
Waar ik achter kwam, is dat die wolk er niet toevallig was. Als je kijkt naar de 
verhalen in het Bijbelboek Exodus, dan staat een wolk symbool voor de 
aanwezigheid van God. Die wolk, die Hem aan het zicht van zijn vrienden onttrekt, is 
dus niet zomaar een toevallige wolk. Het is de wolk die Gods aanwezigheid laat zien. 
Precies zoals er een wolk was toen het volk Israël door de woestijn trok, een wolk die 
steeds liet zien dat God er bij was.  
 
Dus op dat moment, als Jezus zijn vrienden verlaat, zien we meteen dat God er bij is. 
Hij verlaat hen niet. Hemelvaart laat ons zien dat Jezus weliswaar terugging naar de 
hemel, maar dat God tegelijk belooft dat Hij ons niet en nooit alleen laat. De komst 
van de heilige Geest met Pinksteren, bevestigt dat. Dat is een belangrijke ontdekking 
als het over Hemelvaartsdag gaat. En al met al is die dag dus feestelijker dan je zou 
denken. 

ds. Gert van de Meeberg 

(Deze overdenking stond in ons Kerkblad van juni vorig jaar) 
 
PASTORAAT 
 
In de afgelopen weken mocht ik met velen van u al kennismaken. In de periode dat ik 
in uw gemeente werk, probeer ik daar te zijn waar mensen met ziekte, verdriet en 
rouw worden geconfronteerd.  
Omdat ik niet in uw dorpen woon, kan het gebeuren dat mij iets ontgaat. Daarom 
vraag ik u wanneer u graag zelf een bezoek wilt of voor een naaste wil vragen, 
contact op te nemen met uw wijkouderling of contactpersoon. Als u mij wil mailen kan 
dat via: g.bregman@pkn.nl 
Ik wil u op het hart drukken dat u zich niet bezwaard moet voelen contact op te 
nemen, ik ontmoet u graag! 
 

Gretha Bregman-Hoving, kerkelijk werker 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd :  Mevr. C. Bart van Zwanenburg naar Rotterdam. 
                   Mevr. S.L. Groen van Halfweg naar Hillegom. 
         Dhr. L.J. Kranenburg van Amsterdam naar Rotterdam. 
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 



 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 
Uit de kerkenraad van 27 maart 
Voorzitter Leo Kranenburg opent de vergadering met lezing uit de Bijbel in Gewone 
Taal: Johannes 11, “Kajafas wil dat Jezus gedood wordt.” In zijn gebed zegt hij: 
‘Jezus is doodgegaan, maar ook opgestaan. Een nieuwe lente is aangebroken. 
Gedenk de mensen die te maken hebben gekregen met de dood door aanslagen of 
anders. Wilt U hen steunen, zodat niet de roep om vergelding bovenkomt, maar een 
roep om vrede.’ 
De voorzitter heet mevr. Bregman welkom. Hij vindt het fijn dat zij bij de vergadering 
is. Mevr. Bregman vertelt dat zij heeft ontdekt dat ieder mens zijn verhaal heeft, zoals 
de bijbel vol staat met verhalen. Deze verhalen zijn verbonden met elkaar en kunnen 
richting geven in het leven en zijn hoopgevend. Zij vertelt ook iets over haar 
afstudeerwerk. 
Voorzitter vraagt mevr. Bregman of zij wil verklaren dat zij alles wat haar ter ore komt 
als vertrouwelijk zal beschouwen en bewaren. Mevr. Bregman verklaart dit en 
spreekt uit dat zij dat vertrouwen niet wil beschamen. 
 
Vaste agendapunten 
De agenda wordt vastgesteld. Er zijn mededelingen en de verslagen worden 
doorgenomen. 
Voorzitter deelt mee dat er een verkeersbesluit is genomen vanwege de 
verkeersproblematiek in Halfweg. Er komt in het gebied rondom de kerk een blauwe 
zone. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan rond het kerkbezoek. Voorzitter heeft 
al contact opgenomen met het CDA om dit te bespreken. Ook hoopt hij dat de 
Dorpsraad hier actie op onderneemt. 
Er is de doop aangevraagd voor Fabiënne Jonker op 18 augustus. Ds. Van de 
Meeberg zal dan voorgaan. Dat heeft een aantal wijzigingen tot gevolg. Mevr. 
Bregman zal tijdens de startzondag op 15 september voorgaan.                     
De avondmaalsdienst van 16 juni zal doorgeschoven worden naar 23 juni. Ds. Van 
Voornveld gaat dan voor.  
De tuindienst op Hemelvaartsdag wordt dit keer in het kerkgebouw gehouden. Het 
kan lastig zijn voor een gastpredikant zo’n alternatieve dienst te doen. 
 
Evaluatie 2018 
Elk jaar doen in maart de predikant en de verschillende gremia verslag van het vorige 
jaar. Dit keer worden alleen de verslagen van het consistorie, de diaconie en de 
kerkrentmeesters besproken. 
 
Mevr. Monster geeft namens het consistorie toelichting. Misschien wordt er in 
september een avond gehouden voor alle wijkdames en -heren.  
Mevr. Gerritse vraagt naar de nieuw ingekomen leden. Worden de reacties van die 
mensen na een eerste bezoek doorgegeven aan de ledenadministratie? Het is wel 
de bedoeling, maar het gebeurt niet door alle contactpersonen. Er zijn mensen die 
boos worden als zij voor het eerst met de Kerkbalansactie worden bezocht. Mevr. 
Monster zal de afspraak met de contactpersonen opnemen.  
Mevr. Gerritse neemt in de handleiding voor de lopers van de kerkbalans op hoe de 
mensen vragen van nieuw ingekomenen kunnen beantwoorden. 
Voorzitter bedankt mevr. Monster voor de toelichting en de samenstelling. 
 



 

 

 
Diaconie. Mevr. Gijzen licht het verslag toe. De vergaderingen zijn altijd goed. Het is 
een positief jaar geweest. 
Gesproken wordt over de ouderenmiddagen met de maaltijden.  
Dhr. Mendrik reageert op de conclusie van het diaconieverslag, waarin staat dat er 
alleen voor binnenlandse projecten wordt gewerkt. Via de collectes voor bijvoorbeeld 
KIA worden zowel projecten in het binnen- als het buitenland gesteund. Dat geldt dus 
ook voor de diaconie van Halfweg/Zwanenburg. 
Deze conclusie zal de diaconie aanpassen. 
Voorzitter bedankt mevr. Gijzen voor de toelichting en het verslag. 
 
Kerkrentmeesters. Dhr. Mendrik licht het verslag toe. Het aantal kerkrentmeesters ligt 
op 3, dus nog boven het minimum van 2 leden. 
Het werkplan voor de kerk is voor een deel uitgevoerd. Dhr. Mendrik hoopt dat 
daarmee de vochtdoorslag in het kerkgebouw voorbij is. 
Ook is men blij dat het meerjarenprogramma gereed is. 
Door de actie Kerkbalans met ‘eigen’ foto’s te verrijken, krijgt deze actie goed 
aandacht. Per 26 maart is de pastorie tijdelijk verhuurd. 
Conclusie is dat er, ondanks dat de kerkrentmeesters faciliterend zijn, in tegenstelling 
tot de diaconie en kerkenraad, erg hard is gewerkt in het afgelopen jaar. 
Voorzitter bedankt dhr. Mendrik voor het verslag en vraagt hem de dank over te 
brengen naar de leden. 

 
Beroepingswerk 
De solvabiliteitsaanvraag is verstuurd. 
De oproep tot aanmelden voor de beroepingscommissie heeft tot 1 aanmelding 
geleid. Deze oproep komt ook in het Kerkblad. Komen er niet voldoende 
aanmeldingen, dan zal de kerkenraad mensen benaderen. 
 
Gemeenteavond 29 mei 
Op 29 mei is de jaarlijkse gemeenteavond. Dan worden de begrotingen besproken. 
Er wordt nog overlegd over het onderwerp dat voor de pauze zal worden behandeld. 
Mevr. Bregman wil daarin meedenken. 
. 
Punten uit de colleges  
Omdat de meeste colleges en werkgroepen al verslag hebben gedaan, kan dit punt 
snel worden doorgenomen. 
Mevr. Bregman en pastor Litjens hebben kennis gemaakt. Zij zal ook actief zijn in het 
werk van de Raad van Kerken. 
 
Rondvraag en afsluiting 
Voorzitter en mevr. Kranenburg zijn bij het afscheid van ds. De Waal uit Vijfhuizen 
geweest. Namens de gemeente is een boekje over de regio Haarlem gegeven. 
Mevr. Joosse beëindigt de vergadering. Zij leest van Irene Stok uit “Medemens”: 
Open onze ogen opdat we zien wie de ander is. Open ons hart zodat we geraakt 
worden door de ander. Zegen onze handen zodat we de ander aan kunnen raken. 
De ander die ons zo nodig heeft. 

Heleen Broerse (scriba) 
 
 



 

 

 
Gemeenteavond met een muzikaal tintje                             
Op woensdagavond 29 mei is er een gemeenteavond. Naast het gedeelte waarin 
lopende zaken van organisatorische aard worden besproken is het ook een avond 
om elkaar te ontmoeten. Voor het eerste gedeelte van de avond staat die ontmoeting 
in het teken van het lied. Samen met (muziek)vriend en collega ds. Erick Versloot 
willen we diverse avondliederen met u (her)ontdekken. Erick vertelt, speelt orgel en 
piano, zelf zal ik zingen en u wordt van harte uitgenodigd daarin mee te doen. Een 
avond vol muziek en zang, met ernst en luim waarbij u van harte welkom bent. De 
kerkenraad en ik zien uit naar uw komst!  

Gretha Bregman-Hoving 
 
Erick Versloot (1970) is predikant in de protestantse gemeente van 
Mijdrecht en actief als organist, pianist en schrijver. 
Naast het uitbrengen van enkele cd’s, verscheen in 2007 het boek 
‘Dichter bij het lied’ waarin 25 bekende liederen worden toegelicht. In 
2011/2012 verschenen de liedbundel en het lespakket ‘Jong geleerd’ 
waarin 50 liederen worden toegelicht met het oog op gebruik op 
school en kerk. Inmiddels is dit boek op 1000 scholen verspreid. In 
2015 werd het boek ‘Het lied op andere lippen‘ uitgebracht dat hij 
samen met de dichter-predikant Sytze de Vries schreef. 
Erick is een veelgevraagd spreker en vertelt met passie over zijn 
liefde voor het geestelijke lied. 
 
Beroepingswerk 
Het is inmiddels zeker dat ds. Griffioen, verbonden aan de Protestantse gemeente 
van Badhoevedorp-Lijnden, onze nieuwe consulent is geworden. Peter Mendrik en 
ondergetekende hebben in april een gesprek met ds. Griffioen gehad en hebben hem 
uitgenodigd voor het bijwonen van de vergaderingen van het moderamen en de 
kerkenraad om verder kennis te maken. 
De stukken om toestemming te krijgen voor het gaan beroepen van een predikant 
zijn door onze scriba verstuurd. Naar aanleiding daarvan hebben wij van de 
financiële commissie van de PKN al enkele vragen gehad. Die zijn beantwoord door 
Peter Mendrik, onze voorzitter van de kerkrentmeesters (in overleg met het 
moderamen). Ook heeft het moderamen in april een gesprek gehad met ds. Verhoef, 
de classispredikant en daarmee voorzitter van het breed moderamen van de Classis 
Noord-Holland. De uitkomst daarvan is op dit moment van schrijven nog niet bekend. 
Op de gemeentezondag in maart en in het Kerkblad van april hebben wij een oproep 
gedaan aan u en jullie om zich op te geven voor de beroepingscommissie. Een 
enkeling heeft dat al gedaan. In mei willen wij op de kerkenraadsvergadering een 
commissie gaan samenstellen die recht doet aan onze protestantse gemeente. Wij 
zullen daarna de gemeenteleden waar wij als kerkenraad aan denken gaan 
benaderen of zij dat willen doen. Bij deze vraag ik alvast uw en jullie medewerking 
als jullie dit verzoek namens onze gemeente ontvangen. 
Wordt vervolgd! 
Met vriendelijke groet en namens de kerkenraad,    Leo Kranenburg 

 
Gemeenteavond 29 mei 
Op woensdagavond 29 mei wordt onze volgende gemeenteavond gehouden. Elders 
in dit Kerkblad vertelt onze kerkelijk werker Gretha Bregman over de invulling van 



 

 

deze avond. Wij laten ons muzikaal verrassen voor de pauze. Na de pauze zullen 
o.a. de jaarrekeningen 2018 van de kerkrentmeesters en de diaconie ter sprake 
komen. Ook kunt u daar vragen stellen over andere zaken in onze gemeente en over 
het beroepingswerk. 
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,    Leo Kranenburg 
 
RAAD VAN KERKEN 
 
Dik Tromwandeling Hoofddorp (15 km) 
Op zaterdag 6 april jl. gingen we met 13 wandelaars op pad naar Hoofddorp. We 
parkeerden de auto’s bij de Sportvereniging Hoofddorp (aan de IJweg) die deze 41e 
Dik Tromwandeling organiseerde. We kregen een routebeschrijving mee en een 
appel per deelnemer. We liepen nu in noordoostelijke richting door de wijk Overbos 
naar het Haarlemmermeerse Bos. We genoten van het prille groen van bomen en 
struiken en van de prachtige bloeiende bomen. In het bos liepen we naar Papa’s 
Beach House om koffie te drinken. Er waren weer twee wandelaars jarig geweest, 
dus we kregen ook een traktatie bij de koffie. Vervolgens liepen we om het meer 
heen. We zagen nog wat overblijfselen van de Floriade die hier in 2002 werd 
gehouden. We liepen over een houten vlonderpad (zie foto) door een moerasgebied 
en even later was er een pad in het midden van een vijver. 
 

 
 
We kregen een goede indruk van de ruime opzet van Hoofddorp, veel groen en veel 
variatie in huizenbouw. Bij een watertje waar dotterbloemen bloeiden stonden hele 
mooie villa’s in Tudorstijl. We zagen meerkoeten nestelen en een van ons spotte al 
een eend met twee kuikentjes. We liepen nu weer in zuidelijke richting naar de wijk 
Toolenburg. Bij restaurant Long Island aan de Toolenburg Plas hebben we heerlijk 
geluncht. We konden weer terugkijken op een gevarieerde wandeling door 
verrassend Hoofddorp. 



 

 

 
Onze volgende wandeling is op zaterdag 4 mei a.s. We gaan dan de volgende 
rondwandeling maken uit het boekje van de Utrechtse Heuvelrug (vanuit 
Woudenberg, 16 km). We verzamelen 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 mei a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,- 
(voor vervoer en lunch).  

Ria Bakker 
 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand mei 
  1 mei Mevr. T. Swager-Kamminga 
  2 mei Mevr. J. Biesheuvel-Kooiker 
  9 mei Mevr. G. van Elderen-Rosenboom 
11 mei Mevr. J. Bakker-Joustra 
16 mei Mevr. J. Rieder-Klaassen    
17 mei  Mevr. J.W. van Smeerdijk-Wijma 
18 mei   Mevr. E. Tavenier-Breedveld 
23 mei Mevr. J.M. van Tol-van der Ree 
23 mei  Dhr. D. de Graaf 
27 mei Dhr. J. den Haan 
31 mei  Dhr. M. Eijken 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
NIEUWS VAN DE BAZAARCOMMISSIE 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
Woensdagmorgen 8 mei kunt u spullen inleveren voor de bazaar van 9.30 tot 10.30 
uur. 
Wilt u geen spullen bij de deur zetten zonder ons medeweten? 
Wij nemen geen kapot spul, tv's, videobanden, printers, telefoons, cassetterecorders 
en -bandjes, en vervuild spul aan. 
In de aanbieding hebben wij: 4 kussens voor tuinstoelen, 2 stenen lantaarntjes voor 
in de tuin, magnetron. 
 
OP ZATERDAG 1 JUNI WORDT DE JAARLIJKSE  BOEKENMARKT GEHOUDEN 
VAN 9.00 TOT 15.00 UUR in de kerk aan de Wilhelminastraat. 
Er staan al weer duizenden boeken klaar om verkocht te worden. Oude en nieuwe 
boeken van bekende en onbekende schrijvers, platenboeken, kinderboeken,  antieke 
boeken, reis- en kookboeken, tuin- en stripboeken en nog veel meer. Er zijn ook 
platen, cd's en dvd's te koop.  
U bent van harte welkom. Vanaf 9.00 uur staat de koffie of thee klaar. 
 
Om een en ander goed te laten verlopen zijn wij op zoek naar een aantal sterke 
mannen die ons vrijdagmorgen 31 mei om 9.00 uur willen komen helpen om de 



 

 

boekentafels klaar te zetten. Boekentafels klaarzetten houdt in de tafels klaarzetten 
en de boeken naar binnen rijden.  
Kunt u niet sjouwen, maar wilt u wel helpen: vrijdagmorgen 31 mei om 10.00 uur 
beginnen wij met het klaarzetten van de boeken op de tafels. U bent van harte 
uitgenodigd om ons te komen helpen. 
Voor koffie met wat lekkers wordt gezorgd. 
Namens de bazaarcommissie:       Margreet Smit 
 
 
DIVERSEN 
 
Inloopspreekuur bij Begraafplaats Zwanenburg  
door Dunweg Uitvaartzorg  
Geïnteresseerden uit Zwanenburg en omgeving kunnen sinds woensdag 3 april voor 
informatie en advies over uitvaarten en wat daarbij komt kijken, terecht op het 
inloopspreekuur van Dunweg Uitvaartzorg. Dit spreekuur vindt iedere eerste 
woensdag van de maand plaats van 10.00 tot 11.00 uur in de aula van Begraafplaats 
Zwanenburg aan het einde van de Kerkhoflaan. 
 
Bent u op zoek naar informatie?  
Dunweg Uitvaartzorg wil graag haar kennis en expertise over uitvaarten met u delen. 
Want vroeg of laat: iedereen krijgt ermee te maken. Een vrijblijvend inloopspreekuur 
biedt u een laagdrempelige mogelijkheid om kennis met Dunweg te maken. Een 
afspraak maken is niet nodig en… de koffie staat klaar! 
 
Uw uitvaart vooraf geregeld 
De maatschappij om ons heen verandert. In toenemende mate zien we dat mensen 
niemand om zich heen hebben om de uitvaart te regelen. Of dat er sprake is van een 
samengesteld gezin, waar de onderlinge samenwerking niet altijd optimaal is. Wat is 
dan prettiger dan om alles zelf te hebben geregeld? Kom naar het inloopspreekuur 
voor meer informatie. 
 
Heeft u vragen?   
Wij denken graag met u mee over een mooi afscheid en inventariseren uw wensen. 
Neem vandaag nog kosteloos en vrijblijvend contact op met Dunweg voor meer 
informatie (023 – 563 35 44 of info@dunweg.nl).  

 

 
Presentatie NBG 'Bijbellezen met kinderen' 
Samen met kinderen de Bijbel ontdekken, dat is soms best een uitdaging. Hoe help 
je kinderen ontdekken wat de verhalen ons te vertellen hebben? Het Nederlands 
Bijbelgenootschap helpt ouders en kinderwerkers hierbij met de presentatie 
‘Bijbellezen met kinderen’. 
 



 

 

Hoe ontdekken kinderen dat Mozes niet alleen het jongetje is in het rieten mandje? 
En kun je met kinderen ook de Psalmen lezen? En hoe ga je om met de verschillen 
tussen kinderen? Bij de presentatie Bijbellezen met kinderen van het Nederlands 
Bijbelgenootschap ga je samen aan de slag met de vraag hoe je én het kind én het 
bijbelverhaal centraal stelt. 
 
Deze presentatie geeft ouders & kinderwerkers: 
- handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan  
  de slag te gaan 
- inzicht in de eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan 
- kennis over wat belangrijk is bij het bijbellezen met kinderen 
- de helpende hand bij de keuze van een kinderbijbel 
 
Andere presentaties 
Het NBG kan ook presentaties verzorgen over bijvoorbeeld het buitenlandwerk van 
het NBG, bijbelvertalen, de Bijbel in Gewone Taal, of de revisie van de Nieuwe 
Bijbelvertaling. Ook kan het NBG een presentatie verzorgen over de Dode Zeerollen, 
Qumran en de Bijbel. Voor elke doelgroep zijn er mogelijkheden. 
Neem voor meer informatie contact op met Nanja Faber van het Nederlands 
Bijbelgenootschap.  
E-mail: nfaber@bijbelgenootschap.nl, telefoon:  023 - 514 61 65.  
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
 

Werkbezoek De Egmonden 
Oecumenische Viering: hier valt iets te beleven! 
Vrijdag 24 mei 2019 van 11.00 – 15.00 uur.  
Ontvangst vanaf 10.30 uur in Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5, Egmond 
aan Zee 

Dit eerste werkbezoek van het Oecumenisch Platform Noord-Holland is voorbereid 
met de Oecumenische Werkgroep de Egmonden. We staan stil bij de betekenis van 
de oecumenische viering voor onszelf en de bezoekers. 
De oecumenische vieringen vormen het hart van de jaarlijkse agenda van de lokale 
raden van kerken en oecumenische werkgroepen. Ook als de slagkracht afneemt 
dan blijven de vieringen. De vieringen brengt mensen samen op vaste tijden, zoals in 
januari de oecumenische viering voor de eenheid van de christenen, in de Vastentijd 
en de Adventstijd, op Wereldgebedsdag, in de Vredesweek of de Oogstdienst. Soms 
wordt een oecumenische viering gehouden als onderdeel van een jaarmarkt of een 
feestweek of bij ingrijpende gebeurtenissen.  
 
Op de dag zelf gaan we samen vieren, maken we een wandeling langs de kerken in 
Egmond aan Zee, zullen leden van de Oecumenische werkgroep De Egmonden iets 
vertellen over hun ervaring met de oecumenische viering en in de middag is er ruimte 
om goede voorbeelden en ervaringen te delen. 
Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact. In 
de agenda vindt u het uitgebreide programma. 
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met 
Kor Berghuis, info@oecumenischplatformnh.nl. Telefoon: 06-55884486. 
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Optreden Zaans Interkerkelijk Mannenkoor 
 

 
 
Op zondagmiddag 26 mei, 15.00 uur, verzorgt het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor 
een optreden in De Opgang. Het koor staat onder de bezielende leiding van dirigent 
Hugo van der Mey en zingt geestelijke liederen en gospels. Er is ook gelegenheid tot 
samenzang. Het is heel bijzonder dat dit koor, dat bestaat uit bijna 100 leden, zijn 
geluid in onze stad (Amsterdam) wil laten horen! Het optreden duurt ongeveer 1 ½ 
uur. Het adres: De Opgang, Tussen Meer 68 in Amsterdam. Kosten: vrijwillige 
bijdrage. 
(overgenomen uit Kerkblad De Koerier van april-mei 2019, van de Wijkgemeente Osdorp-Sloten) 
 

 
 

 


