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kerkdiensten
Zondag 2 juni
Protestantse kerk

10.00 uur

mevr. ds. C. Pumplun uit Amsterdam

Zondag 9 juni
Protestantse kerk

10.00 uur

ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp
Pinksteren

Zondag 16 juni
Protestantse kerk

10.00 uur

ds. J. Scheele Goedhart uit
Amsterdam
Heilig Avondmaal

Zondag 23 juni
Protestantse kerk

10.00 uur

mevr. ds. N. van Voornveld uit
Capelle aan de IJssel

Maandag 24 juni
Eigen Haard

18.45 uur

pastor R. van Neerbos

Zondag 30 juni
Protestantse kerk

10.00 uur

ds. D. van Arkel uit Castricum

Zondag 7 juli
Protestantse kerk

10.00 uur

Mevr. ds. M. Reinders uit Amsterdam
Slotdienst

Oppasdienst
Zondag 2 juni
Zondag 9 juni
Zondag 16 juni
Zondag 23 juni
Zondag 30 juni
Zondag 7 juli

Margarita van den Berg
Renske de Vries
Grietje Monster
Anke en Geeske Kluijt
Marianne Kromhout
Cora Gerritse

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.)
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen
Vroeg in de morgen, donker was het nog,
zijn wij gegaan, een keer,
nog in ons hart de dichtheid van de nacht.

Jij bent niet die wij dachten. Uit het vuur
riep ons bij naam een stem.
Wij zagen niets. Jij riep: ‘Ik zal er zijn’.
Op licht en schaduw, bomen aan de bron,
op stilte leek die naam.
Een gloed van liefde schroeide ons gezicht.
Om wat wij hoorden (maar wat hoorden wij?)
om wat op vrijheid leek,
omdat het moest en blijven niet meer kon.
Zijn wij gegaan, onstuimig en verward,
om nergens om, om jou –
om liefde over alle grenzen heen.
Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt.
De nagalm van een stem.
De weerklank van wat woorden in ons hart.
Een slingerende stoet naar goed wijd land.
Een eeuwenlang smal pad.
Een ademtocht, de route van het licht.
Het duizendschone schitterende licht,
een file in de nacht,
een spoor van mensen die de nacht verslaan.
Die strompelen tot waar? Tot waar jij bent,
in rusten aan de bron,
in gloed van liefde, vuur dat niet verflauwt.
Vroeg in de morgen, donker was het nog,
zijn wij gegaan, een keer,
met niets dan in ons hart: ‘Ik zal er zijn’.
Een lied onder de loep door Gerard Swüste:
Voor mij is er één woord in dit lied dat er onmiddellijk uitspringt: ‘wij’ in de tweede
regel; het keert verder op ook regelmatig terug. Dit is niet een lied dat alleen maar
het verhaal van de uittocht verwoordt of in herinnering roept; dit lied maakt je
deelgenoot: jij gaat op weg, jij gaat mee, het gebeurt nu. En je gaat niet alleen, je
gaat met allen die dit lied met jou aan het zingen zijn, het wordt een ‘wij’. Misschien
helpen hedendaagse woorden als ‘route’ en ‘file’ ook om tot me door te laten dringen
dat het niet alleen gaat over eens, toen, maar ook over mij, over ons, over de wereld
van hier en nu.
De beelden van het lied komen vooral uit het boek Exodus: de stem uit de brandende
doornstruik ‘Ik zal er zijn’, de (zwerf)tocht door de woestijn, de belofte van een land.
Toch roept het lied op de een of andere manier bij mij ook het beeld op van de
vrouwen die zich op paasmorgen naar het graf van Jezus begeven. Dat is ook ‘vroeg
in de morgen’; en ook vanuit het donker en het niet-weten gaan ‘tot waar jij bent’. Dat
versterkt alleen maar het beeld, dat dit een lied is over en van mensen door alle

eeuwen heen die opstaan, die de moed hebben op weg te gaan naar een belofte van
bevrijding en nieuw land, hoe vaag misschien ook.
Het is vroeg, het is nog donker. Alsof de tekst suggereert: als je verstandig was, zou
je nu niet op weg gaan. Maar je gaat wel. Misschien heb je ook niet zo veel keuze,
want ‘blijven kon niet meer’ (vierde couplet). Waar gaan we naar toe? Het duister in.
Niet alleen het duister van de donkere ochtend, maar ook van de nacht in je hart.
Want daar is het ook pikkedonker. Het is een gaan op hoop van zegen. Er is veel
moed voor nodig om te gaan. Je gaat, zo zingt het tweede couplet, omdat je uit het
vuur een stem hebt gehoord. Een stem die riep: Ik zal er zijn. Die stem roept niet
zomaar, die roept ons bij naam. Dat is in elk geval duidelijk. Maar ‘wij zagen niets’,
het blijft tasten in het duister. Die stem uit het vuur bezingen we ook in het lied ‘Die
zegt god te zijn’: ‘stem uit vuur, wolk in verte, zijn niet genoeg voor deze aarde van
scherven en rook…’ Maar hier, vroeg in de morgen, is er geen woede, maar is er de
overtuiging dat we op weg moeten gaan, met een bang hart, dat wel. ‘Jij bent niet die
wij dachten’; dat maakt de tocht zo hachelijk. Jij, altijd anders, altijd dichtbij en ver
tegelijk. Jij die roept; wij willen wel horen, we horen ook wel, maar waarom zien we
niets?
Maar (derde couplet) we hebben de naam ‘Ik zal er zijn’ gehoord. Die naam klinkt als
licht, als een oase, ‘bomen aan de bron’ (Exodus 15,27), stilte (Elia op de Horeb, 1
Koningen 19,13). Er komt een ‘gloed van liefde’. Niet zo maar een brandend hart; de
stem uit het vuur schroeit je gezicht, het doet pijn, je ziet alleen vuur, verder niets.
Maar het is de pijn van de liefde. Dat is gaandeweg de onderstroom in dit lied. Het is
niet zo maar op weg gaan, het is je laten meeslepen door liefde, door verlangen,
door een visioen.
Wat wij hoorden (vierde couplet) was niet erg duidelijk, maar het klonk naar vrijheid:
we moesten op weg, blijven kon niet meer. Die vrijheid is er nog niet meteen.
‘Onstuimig’, dat wel, maar vooral ook verward (vijfde couplet). ‘Om nergens om, om
jou’: het is niet uit te leggen waarom, misschien is die ‘je’ wel nergens; maar er is
sprake van een liefde die over alle grenzen heen gaat, ook over de grenzen van alle
logica. Het is een ongeorganiseerde bende (zesde couplet), op de been gehouden
door de ‘nagalm van een stem’. Maar in ons hart heeft die stem ook ‘weerklank’
gevonden. In deze drie coupletten wordt prachtig gebalanceerd: aan de ene kant,
liefde, vrijheid, een stem, een visioen; aan de andere kant, wat is het eigenlijk, waar
zijn we (in godsnaam) mee bezig, waar moet dit naar toe?
Op weg naar ‘goed wijd land’ (zevende couplet). Het land is ‘wijd’, maar het pad er
naar toe is ‘smal’. Het is de ‘route van het licht’. Niet zomaar licht (achtste couplet):
het is duizendschoon schitterend. Het is licht dat schijnt dwars door alle nachten
heen; die weg gaan in het duister, de nacht verslaan. Maar hoe licht en zelfverzekerd
ook, het blijft ‘strompelen’ (negende couplet) tot waar ‘jij bent’, ‘rusten aan de bron’,
‘in gloed van liefde’.
Het tiende couplet pakt de woorden van het eerste weer op. Toch is er wat gebeurd.
De ‘dichtheid van de nacht’ heeft plaats gemaakt voor een stem in ons hart ‘Ik zal er
zijn’. Dat is de naam die richting geeft, die sterker is dan de nacht.
Is het toeval dat dit lied tien coupletten heeft? Of rijmt dat op de Tien Woorden die
onderweg op die tocht klinken?

‘Vroeg in de morgen’ is een lied om mee op weg te gaan. Naar een onbekende
bestemming. Met als leidraad een vuur, een stem, een naam. Zo gaan of zijn wij ook
op weg. Er wordt niet zelfverzekerd voortgestapt. Het is een ongeorganiseerde
bende, die strompelt en struikelt en het ook niet weet. Maar waar de tekst balanceert
tussen gaan en strompelen, tussen visioen en niets zien, is het de muziek die ons
gaande houdt. Een melodie waarin zachtheid, liefde, licht, hoop doorklinkt.
Bron: www.tweeofdriebijeen.nl

(Het gedicht werd door ds. N. A. Gillebaard uit De Rijp als lezing gebruikt in de dienst
van 12 mei.)

PASTORAAT
Wij gedenken:
MARIA BIJMA-VAANDERING
6 november 1923 – 13 april 2019
In de week voor Pasen overleed Maria Bijma in de leeftijd van 95 jaar. Zij was
weduwe van Frans Bijma, waarmee zij in 1947 trouwde. Zij kregen drie zonen, Wim,
Jan en Frans. Maria was de drijvende kracht in het mannengezin en ook de stille
kracht bij de organisatie van het eigen tuindersbedrijf.
Maria was een ruimdenkende vrouw die er niet voor terugdeinsde om na te denken
over de (moeilijke) vragen van het leven. Het geloof was voor haar vertrouwen én
zoeken.
In de laatste dagen van haar leven lazen we Psalm 121. “Ik sla mijn ogen op naar de
bergen, van waar komt mijn hulp?” Oude woorden die Maria rust gaven en de moed
om het aardse leven los te laten. Er kwam een besef dat God ook haar wachter wilde
zijn. Er werd haar een blik gegund op het eeuwige licht. Datzelfde licht dat op de
Paasmorgen door een andere Maria gezien werd. Maria die naar het graf ging, na
die Goede Vrijdag waarop Jezus stierf. Haar ogen werden naar het Licht getrokken
en zij zag dat Jezus, het ultieme beeld van God, niet meer in het graf, in de dood
was, maar leefde.
Dat beeld, van Licht dat uit het graf schijnt, van leven dat de dood in een ander
perspectief plaatst, dat beeld van Jezus, was op Goede Vrijdag 2019 de bron van
kracht in de bijeenkomst van danken en herinneren voorafgaande aan de begrafenis
te Zwanenburg.
Wij bidden de kinderen en hun partners, kleinkinderen, achterkleinkinderen en allen
die Maria zullen missen toe dat zij mogen ervaren dat de woorden van Psalm 121
met hen meegaan, ja dat de God van Psalm 121 de wacht houdt en waakt over hun
leven, de God die je licht en je leven wil zijn!

JANNNEKE SIJA SCHILPEROORD-KRUITHOF
29 november 1927 – 2 mei 2019
Op 2 mei overleed Janneke Schilperoord. Samen met haar man Adrie, die eerder
overleed, kreeg zij twee kinderen: Corry en Jan. Janneke was liefdevol en zorgzaam
en bezorgde haar kinderen, ondanks dat het financieel niet ruim was, een heel fijne
jeugd in de polder.
Janneke hield van bloemen, het buitenleven en van fotograferen. Vanuit haar stoel in
haar appartement in de Sparrenlaan had zij zicht op de familiefoto’s. Het waren de
beelden die Janneke hielpen om de zin van het leven in te blijven zien. Ze leefde
voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Het geloof had in het leven van Janneke een centrale plaats. Zij zocht God en ging
daarvoor letterlijk op pad: naar de kerk. Stoer en sterk met haar rollator over de brug.
Er werd zelden een zondag overgeslagen. Zij zocht in de samenkomst van de
gemeente rust en voeding voor haar geloof. Naast het zoeken naar God was er ook
een diep ontzag voor God.
De woorden van Psalm 23, die ik bij een eerder bezoek met Janneke las, stonden
centraal in de afscheidsbijeenkomst , “De Heer is mijn herder…” De woorden
schetsen beelden wie God voor de psalmist is. Foto’s zou je kunnen zeggen.
Janneke zag de Heer als haar herder, haar wegwijzer door het leven. De Herder die
je voor wil gaan, de Herder die ons zal voorgaan. De Herder die bij het begin en het
einde is en wil dat geen mensenkind ontbreekt in Zijn huis, Zijn aanwezigheid.
Na de samenkomst hebben we Janneke begraven op begraafplaats Westgaarde te
Amsterdam bij haar man Adrie. We bidden Corry en Jan en hun gezinnen toe dat de
woorden van Psalm 23 ook voor hen een bron van troost mogen zijn: “Hij geeft
nieuwe kracht!”

Uit het leven en werken van de kerkelijk werker
Inmiddels ben ik alweer 10 weken in uw gemeente aan het werk. Velen van u vragen
mij hoe het bevalt in Halfweg-Zwanenburg. Ik kan niet anders zeggen dan dat het mij
prima bevalt! Ik heb al met velen van u kennis kunnen maken en weet inmiddels ook
aardig hoe en waar de straten liggen in de beide dorpen. Ook wordt er mij gevraagd
wat ik zoal doe. Ik kan u melden: dat is heel gevarieerd. Ten eerste bezoek ik
gemeenteleden. Ik ben begonnen met de 90-plussers en zak nu langzaamaan naar
de wat jongere gemeenteleden af, de 80-plussers. Daarnaast bezoek ik zieken,
mensen die te maken hebben met rouw en verlies of zij die worstelen met het leven.
Tijdens de bezoeken proberen we met elkaar te spreken over de dingen van het
leven én over de dingen van het geloof. Het gebeurt ook dat ik even heel praktisch
wordt ingezet. Laatst vroeg iemand mij om even te helpen schoenen aan te trekken.
Omdat er geen schoenlepel voorhanden was stak ik mijn vinger in de hiel van de
schoen en zat mijn vinger klem tussen voet en schoen. Uiteindelijk lukte het om de
voet in de schoen te krijgen en had ik mijn vingers weer terug… we hebben er
hartelijk om gelachen!
Inmiddels heb ik twee begrafenissen mogen leiden. Ik vond het fijn dat ik het
vertrouwen van de families kreeg om dat te doen. Onbekend voor hen maar ik voelde

me zeker niet onbemind. Ik vind het belangrijk dat families op een goede manier
afscheid kunnen nemen en vind het fijn als ik daarin iets voor hen kan betekenen.
Samen met pastor Litjens heb ik vanuit de Raad voor Kerken vorm kunnen geven
aan de herdenking op 4 mei. Vanaf juli zal ik ook enkele keren de viering in Eigen
Haard leiden. Verder woon ik de vergaderingen bij van de kerkenraad, het
moderamen en het consistorie.
Zoals u ziet het werken in uw gemeente is gevarieerd en ik doe het heel graag! Waar
gewerkt wordt kunnen ook dingen anders gaan dan gehoopt of verwacht. Ik moedig u
van harte aan om dat vooral te melden. Samen kunnen we dan kijken hoe het anders
kan. Ook als u ziek bent, opgenomen wordt in het ziekenhuis of elders, u een
moeilijke periode doormaakt in uw leven hoor ik het graag. We zijn met elkaar
gemeente en het is goed om met elkaar mee te leven en moeiten mee te dragen. Dat
begint met de ander op de hoogte brengen van wat er speelt. U kunt het melden bij
de wijkdame, ouderlinge of bij mij: g.bregman@pkn.nl. Ik schreef het al eerder: doen
hoor!
Graag sluit ik af met enkele woorden van Sytze de Vries uit het Liedboek 2013 dat
naast liederen ook gedichten en gebeden bevat:
“Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.
Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.
Laten er mensen zijn
die van ons houden;
doe zelf uw naam eer aan
en laat u vinden
als wij zoeken.
Amen
Ik hoop van harte dat in de komende periode we samen mogen zoeken en vinden!
Een warme groet,

Gretha Bregman-Hoving

UIT DE KERKENRAAD
Beroepingswerk
Peter Mendrik, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, en ondergetekende
hebben in mei een gesprek gehad met leden van de financiële commissie van de
PKN. De uitkomst hiervan is nu nog onbekend, maar mogelijk heb ik u en jullie daar
wel al op de gemeenteavond van 29 mei iets over kunnen vertellen.
Zodra wij van de financiële commissie akkoord hebben gekregen, wat betreft onze
langetermijnbegroting, en wij dat hebben laten weten aan de Classis Noord-Holland,
dan krijgen wij van het breed moderamen van de Classis Noord-Holland
toestemming om te gaan beroepen. Dat was de uitkomst van ons gesprek met Peter

Verhoeff, classispredikant van Noord-Holland. Dit was met name een
kennismakingsgesprek met onze classispredikant, maar in dat gesprek kwam
natuurlijk ook ter sprake dat wij vacant zijn en wat onze plannen zijn met betrekking
tot onze predikantsplaats en onze protestantse gemeente.
In de kerkenraadsvergadering van mei hebben wij gesproken over de samenstelling
van de beroepingscommissie. Enkele gemeenteleden hebben zich hiervoor
opgegeven. Daarnaast hebben wij gevraagd wie van de kerkenraadsleden hierin
zitting willen nemen. Tevens hebben wij gesproken over wie wij van de
gemeenteleden willen gaan vragen om in de beroepingscommissie zitting te nemen,
zodat deze een goede weergave vormt van onze gemeente. Als kerkenraad hopen
wij dat degenen aan wie wij vragen om zitting te willen nemen in deze commissie,
aan dit verzoek gehoor willen geven.
Met vriendelijke groet en namens de kerkenraad,
Leo Kranenburg
COMMISSIE EREDIENST
Terugblikken …
Het feest van Pasen ligt alweer een poosje achter ons.
We kunnen terugzien op goede diensten in de Stille Week naar Pasen toe.
Onze dank gaat uit naar ds. Han van Popering, die spontaan aanbood met ons als
commissie eredienst deze diensten voor te bereiden.
Het was een bijzondere ervaring dit samen met hem te doen.
Zijn theologische kennis gecombineerd met zijn prettige manier van omgang
maakten de twee ochtenden, die hij in onze vergadering aanwezig was, heel
bijzonder. We werkten als team in een goede en inspirerende sfeer.
We hopen dat u en jij in de cyclus van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag ook geïnspireerd werd door de lezingen, de liederen en de gedichten die
we hebben uitgezocht, door de muziek en door de overdenkingen van ds. Van
Popering.
Na een gezellig Paasontbijt volgde de dienst op Eerste Paasdag, die heel goed
bezocht werd. Het was een feestelijke viering met ds. Rien Wattel, waar ook de
muziek een grote rol in speelde. Het was mooi de opstanding van Jezus, na de
voorbereidende diensten in de voorafgaande week over Zijn lijden en sterven, zó met
elkaar mee te maken.
Hartelijk bedankt een ieder die hieraan heeft meegewerkt, ook met het maken en
vermenigvuldigen van het liturgieboekje!
Namens de commissie eredienst,
Tineke Berger

MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd :

Mevr. H. de Lange van Halfweg naar Amersfoort.
Mevr. A.Y.G. Hiraki van Zwanenburg naar Amsterdam.
Fam. Oldenburg–de Fouw binnen Zwanenburg.

Overleden : op 13 april 2019 in de leeftijd van 95 jaar Mevr M. Bijma–Vaandering.
Leo Bakker, ledenadministratie

DIACONIE
Reisje gemeentediaconaat 2019
Ook dit jaar willen wij weer een gezellig reisje organiseren voor onze senioren en
belangstellenden. Het team heeft besloten om dit voortaan in september te plannen,
in de plaats van de vroegere herfstmiddag die al een paar jaar is komen te vervallen.
Het reisje is nu gepland op dinsdag 17 september 2019. We gaan via een mooie
route naar Andijk, voor een bezoek aan Expo "De Mantel" voor een leuk programma
over het bijzondere schilderwerk van Marius van Dokkum, onder het genot van
koffie/thee en gebak.
We vervolgen de reis voor een uitgebreide lunch met soep en kroket in een
restaurant op een mooie locatie in de buurt van Hoorn.
Met een goed gevulde maag rijdt de bus ons weer via een mooie route naar
Oosthuizen, voor een bezoek aan het oude schooltje van Dik Trom, een ondeugend
jongetje met een hart van goud. De heer C.J. Kieviet, de onderwijzer in dit oude
schooltje, schreef het eerste boek over Dik Trom. Hier wanen we ons in vroeger tijd,
met klompen, kroontjespen en lei met griffel enzovoort. Een gids vertelt een
nostalgisch verhaal over Dik Trom. Aan het einde wordt ook nog koffie en thee met
koek geserveerd.
De prijs voor deze mooie dagtocht bedraagt € 45,00.
We hopen dat er voldoende belangstelling is zodat het reisje door kan gaan.
Nadere informatie volgt in het Kerkblad van september, maar u kunt zich al
vroegtijdig opgeven bij: Irma, Gré of Betsy.
Een hartelijke groet namens het team gemeentediaconaat,
Betsy Geelhoed

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand juni
2 juni
9 juni
11 juni
12 juni
15 juni
15 juni
21 juni
23 juni
27 juni
27 juni
29 juni

Mevr. J.P. Vogelzang-van Vegten
Mevr. L.M. Bloos-Vlug
Dhr. G. Joustra
Dhr. F. Hoogland
Dhr. D.B. Reijnhout
Dhr. C. Oostwouder
Mevr. W. van Vark-Leijding
Mevr. C.J. Monster-van Oeveren
Mevr. J.J. Verwaal-Tap
Mevr. R.R. de Vries-Janzen
Dhr. G.C. Mastenbroek

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie

WERKGROEP ZWO
Sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie
Na mijn berichtje in het Kerkblad van januari kreeg ik een enthousiast telefoontje.
Twee gemeenteleden stelden vele postzegelalbums met zegels uit België, GrootBrittannië en Canada beschikbaar voor Kerk in Actie, met daarbij ook nog veel
bijzondere setjes en zegels. Daarnaast mocht ik nog de postzegelverzameling van
een overleden familielid van hen ontvangen, die de familie graag voor dit doel wilde
afstaan. Heel hartelijk dank voor deze prachtige gift !
Maar ook veel gemeenteleden hebben weer op allerlei manieren meegespaard. Zo
heb ik weer een schoenendoos vol postzegels, veel oude telefoons, cartridges en
veel onbeschreven ansichtkaarten uit de hele wereld mogen ontvangen. Dank u wel
voor uw inzet!
Naast alle genoemde dingen kan er ook oud Nederlands of oud buitenlands geld
gegeven worden.
We blijven doorgaan met sparen. De mand voor Kerk in Actie vindt u in de hal van de
kerk.
Met vriendelijke groeten,

Adrie Mendrik

RAAD VAN KERKEN
Tentdienst gaat niet door
De Raad van Kerken van Halfweg-Zwanenburg heeft besloten dit jaar de tentdienst
niet te laten doorgaan; dit op mijn verzoek. Door het vertrek van dominee Gert van de
Meeberg in Halfweg-Zwanenburg en het vertrek van dominee Marjolijn de Waal in
Vijfhuizen ben ik in de drie dorpen de enige voorganger naar wie gekeken wordt om
alle oecumenische bordjes draaiende te houden. Zeker een tentviering vraagt veel
creativiteit en ondernemingszin. Volgend jaar wil ik de uitdaging graag weer
aangaan, met de Raad van Kerken en hopelijk samen met een nieuwe predikant.
Met vriendelijke groet,

pastor Fons Litjens

Utrechtse Heuvelrug – rondwandeling Woudenberg (+ 16 km)
Op zaterdag 4 mei jl. verzamelden zich 11 wandelaars in Halfweg op de bekende
plek bij de Keizerskroon. Om 7.30 uur vertrokken we met 2 auto’s naar het centrum
van Woudenberg waar we de auto’s bij het Cultuurhuis konden parkeren. We
wandelden Woudenberg uit. We liepen nu eerst een stukje in zuidelijke richting en
vervolgens naar het westen via de Monnickendijck (een eeuwenoude grenswal
tussen Woudenberg en Maarsbergen; in 1130 werd het dijkje aangelegd door de
monniken van de abdij van Leusden). We zagen veel fluitenkruid langs de kant van
de weg, een feest om te zien. En ook kwamen we langs een boerderij met alpaca’s.
We kwamen nu bij de Woudenbergse Grift en langs de Wilhelminahoeve. Over de
Meentsteeg liepen we naar de Utrechtse Heuvelrug. We gingen koffiedrinken bij
Manege-Ruitersportcentrum Henschoten naast een camping. Omdat een van de
wandelaars jarig geweest was, kregen we appeltaart bij de koffie. Daarna gingen we
in noordelijke richting langs de Utrechtse Heuvelrug, kronkelend langs het
Henschotermeer en door bos en hei van het uitgestrekte landgoed Den TreekHenschoten. En dan in oostelijke richting weer naar de Woudenbergse Grift
(aangelegd in de 17e eeuw voor de ontwatering van de venen bij Veenendaal en voor

het vervoer van de turf). Langs de Grift ging het in zuidelijke richting tot boerderij
Griftpark (1837), vervolgens weer oostwaarts door het landgoed Geerestein.

We liepen daarna langs de noordkant van Woudenberg en gingen lunchen in de
Dorpsstraat bij restaurant de Sous-Chef. We kregen heerlijke twaalfuurtjes
voorgeschoteld.
We konden weer terugkijken op een mooie dag met prachtige wolkenluchten, soms
dreigend, maar ook met veel blauw en veel zonneschijn. We genoten van het mooie,
frisse groen en van alles wat er in bloei stond.
Onze volgende wandeling is op zaterdag 8 juni a.s. We gaan die dag een
rondwandeling maken over de Utrechtse Heuvelrug bij Austerlitz van + 17 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 5 juni a.s. bij Marijke Nuis,. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en
lunch).
Ria Bakker
OVERIGE ACTIVITEITEN
Nieuws van de bazaarcommissie
Zaterdag 1 juni wordt de boekenmarkt gehouden.
U bent van harte welkom van 9.00 tot 15.00 uur.
Vrijdag 31 mei willen wij om 9.00 uur beginnen om alles klaar te zetten, daarbij
kunnen wij veel hulp gebruiken.

Zaterdag 1 juni hebben wij om 15.00 uur uw hulp nodig om de overgebleven boeken
en tafels weer op te ruimen.

Woensdagmorgen 12 juni kunt u spullen inleveren voor de bazaar van 9.30 tot 10.30
uur.
Wat wij niet aannemen: kapot spul, tv's, videobanden, printers, telefoons,
cassettebandjes en cassetterecorders.
Wilt u geen spullen bij de deur zetten zonder ons medeweten.
Namens de bazaarcommissie:
Margreet Smit

DIVERSEN
Samenstellen van de Kerkbrief in de periode van juni t/m oktober 2019
Beste allemaal, het was wat gepuzzel om het rooster voor het samenstellen van de
Kerkbrief voor de komende maanden in te kunnen vullen. Wij wijken in deze periode
af van het ritme van de hele maanden. Dus let op als jullie iets mailen voor de
Kerkbrief naar de kerkbriefsamenstellers.
De verdeling voor het maken van de Kerkbrieven voor de komende maanden is als
volgt:
Leo: de zondagen 2 juni en 9 juni
Cora: de zondagen 16 juni, 23 juni, 30 juni, alle zondagen van juli en zondag 4
augustus
Leo: de zondagen 11 augustus, 18 augustus, 25 augustus, 1 september en 8
september
Cora: de zondagen 15 september, 22 september, 29 september en alle zondagen
van oktober
Met vriendelijke groet,

Cora Gerritse en Leo Kranenburg

Bedankt
Op donderdag 28 maart jl. waren wij 50 jaar getrouwd. Wij ontvingen een boeket
bloemen uit de kerk, waarvoor onze hartelijke dank. Ook willen wij graag een ieder
bedanken die aan ons gedacht heeft door het sturen van een felicitatiekaart, een
telefoontje of een persoonlijke felicitatie in de kerk. De gebakjes na afloop van de
kerkdienst op 31 maart jl. waren verzorgd door de heer Groothuis en waren erg
smakelijk en feestelijk.
Hartelijke groeten van

Jan en Hilda den Haan

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de leuke reacties die
wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk en de prachtige bloemen van de
kerk, die werden gebracht door de heer en mevrouw Hinderks-Goossens. Iedereen
nogmaals bedankt voor deze verrassing!
Met vriendelijke groet,

Arco & Joke Vaandering

Geef voor braille bijbelboeken in Angola
Het leven van blinde mensen in Angola is zwaar. Angola is één van de armste
landen van Afrika en blinden worden vaak niet als volwaardige mensen gezien.
Veel Angolezen zijn gelovig en lezen én leven uit de Bijbel. Zélf de bijbel lezen
is een diepgewortelde wens van blinde Angolezen. Maar, geld voor kostbare
braille bijbelboeken is er niet. Daarom helpen wij. Helpt u mee?
Bittere armoede
Angola is een land in bittere armoede. Overal zie je sporen van de jarenlange
burgeroorlog. Mensen wonen in krotten, kinderen kunnen vaak niet naar school en
iedereen heeft wel iemand verloren. Juist in een arm land met slechte hygiëne, zijn
veel mensen met beperkingen zoals blindheid.
Zélf de Bijbel lezen
Gelukkig zijn er christelijke centra die deze mensen helpen. Blinden leren er onder
andere braille. Ontzettend belangrijk, want dit versterkt hun eigenwaarde en geeft
blinden het gevoel dat ook zij ertoe doen.
‘Toen ik blind werd veranderde alles, mijn hele leven stond op zijn kop. Gelukkig leer
ik nu braille lezen. Het helpt mij om geaccepteerd te worden zoals ik ben. Het geloof
is belangrijk voor mij, daarom wil ik graag zélf de Bijbel lezen!’ zegt de blinde Albano
Carlos Reis.

Geef voor de Bijbel in braille
Geld voor kostbare braille bijbelboeken hebben deze centra niet. Daarom vragen wij
uw steun om de wens van blinden zoals Albano in vervulling te laten gaan. Zodat hij
en velen met hem, zélf de Bijbel kunnen lezen.
Voor 20 euro geeft u al twee brailleboeken. Helpt u mee?
IBAN NL74 SNSB 0266 3808 08
Bron: www. bijbelgenootschap.nl

Boekenmarkt
Zaterdag 1 juni 2019

van 9.00 tot 15.00 uur
in de koffieruimte van de
Protestantse kerk Halfweg
Wilhelminastraat 15 1165 HA (ingang onder de toren
Julianastraat)

Er zijn veel mooie oude en nieuwe boeken ingeleverd
van bekende en minder bekende schrijvers. Romans,
detectives, kunst, geschiedenis, kinderboeken en nog
veel meer. Ook zijn er dit jaar grammofoonplaten (LP’s
en singles), DvD’s en CD’s

