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In dit nummer:
 Vacaturelijst
 15 september Gemeentelunch/Startzondag
 17 september Reisje Gemeentediaconaat

kerkdiensten
Zondag 7 juli
Protestantse Kerk 10.00 uur
Maandag 8 juli
Eigen Haard

18.45 uur

Mevr. ds. M. Reinders uit Amsterdam
Slotdienst
Mevr. G. Bregman

Zondag 14 juli
Protestantse Kerk 10.00 uur

Ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam

Zondag 21 juli
Protestantse Kerk 10.00 uur

Mevr. drs. M. Gehrels, Amsterdam

Maandag 22 juli
Eigen Haard

Mevr. J. Pijnaker

18.45 uur

Zondag 28 juli
Protestantse Kerk 10.00 uur

Ds. R.J. Bakker uit Amsterdam

Zondag 4 augustus
Protestantse Kerk 10.00 uur

Ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam

Zondag 11 augustus
Protestantse Kerk 10.00 uur

Kandidaat mevr. M.C. Hansen uit Utrecht

Maandag 12 augustus
Eigen Haard
18.45 uur

Pastor F. Litjens

Zondag 18 augustus
Protestantse Kerk 10.00 uur

Ds. G. van de Meeberg uit Nieuw-Vennep
Doopdienst

Zondag 25 augustus
Protestantse Kerk 10.00 uur

nog geen voorganger bekend

Maandag 26 augustus
Eigen Haard
18.45 uur

Pastor R. van Neerbos

Zondag 1 september
Protestantse Kerk 10.00 uur

Mevr. ds. F. Klaver uit Vijfhuizen

Oppasdienst
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 augustus
11 augustus

Cora Gerritse
Grietje Monster
Collen Dhliwayo en Ria Bakker
Ellen en Marjolein Oostwouder
Margarita van den Berg
Anke en Geeske Kluijt

18 augustus
25 augustus
1 september

Cora Gerritse
Renske de Vries
Marianne Kromhout

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)
Overdenking door Arrie Mak
Reizen… Waar gaat de reis deze komende zomer naartoe? Blijven we dichtbij
huis, of zoeken we het verderop? Elk voorjaar weer staat deze vraag op het
programma: hoe zal de zomervakantie er uit gaan zien?
Niet alleen bij onszelf is reizen een thema. Ook in de Bijbel vinden we talloze
verhalen van mensen die onderweg zijn. Denk maar aan de geschiedenis van het
Joodse volk dat na de uittocht uit Egypte 40 jaar lang door de woestijn zwierf. Of het
verhaal van Daniël. Hij trok van Kanaän naar de grote stad Babel. Alleen was dit
geen vrijwillige reis.
Reizen blijft een rode draad in het Nieuwe Testament.
Zo reisde Jezus met zijn discipelen te voet het land Israël door. Maar misschien is de
bekendste reiziger uit de Bijbel wel Paulus. Deze apostel maakte niet zomaar een
tocht: hij bracht de blijde boodschap van het evangelie aan mensen in verre landen.
Hij reisde door Turkije, Griekenland en Italië en wilde zelfs naar Spanje afreizen,
maar dit plan van hem is nooit werkelijkheid geworden. Wanneer we een schatting
maken van de afstand die Paulus heeft afgelegd, komen we op een aantal van meer
dan 16.000 kilometer.
En dat in een tijd toen er nog geen treinen of vliegtuigen waren!
Terug naar onze realiteit. Ons leven zou je ook met een reis kunnen vergelijken, een
reis die tot op zekere hoogte te plannen lijkt. Toch zijn er heel veel onzekere
momenten in ons leven waar we geen invloed op hebben. Laat staan dat we deze
momenten tot in de puntjes kunnen regelen. Nee, ons leven is geen ontspannende
vakantietocht naar een tropisch luxeoord.
Als het plannen van ons leven onmogelijk is, dan wordt de vraag concreet: door wie
laat jij je leiden in dit leven? Is dat de waan van de dag, of is dat iets anders, iets
diepers? Bijbelse reizigers als Paulus en Daniël hebben één ding gemeen: ze laten
zich leiden door God, onze Schepper. Is deze God ook Degene die jouw leven
bestuurt en die jou de weg wijst die je moet/mag gaan?
Elke dag weer gaat Hij met je mee op pad.
Een leven met God brengt je geen grandioos geweldige tijd zonder zorgen en
problemen. Kijk maar eens om je heen in deze wereld. Of misschien ken je wel
voorbeelden uit je eigen leven. Toch is een leven met God het mooiste leven dat er
is. Elke dag weer gaat Hij met je mee op pad. Elke dag weer is Hij van de partij. In
Psalm 121 lezen we dat Hij werkelijk nooit sluimert en slaapt. Hij zal er altijd zijn,
wanneer je Hem ook nodig hebt. Hij is je Beschermer, Hij is je Wachter aan je
rechterhand.
Terug naar de zomervakantie.
Plannen worden gemaakt, reisschema’s overdacht. Hoe lang gaan we op vakantie?
Waar gaat de reis naartoe? Allemaal vragen die een antwoord verlangen. Zo ook de
vraag wie er aan het hoofd van jouw ‘levensreis’ staat. Misschien wel een goed

onderwerp om op vakantie over na te denken en met elkaar over te spreken. Waar
ter wereld je ook bent.
Ga met God!
Arrie Mak
(Deze overdenking is geschreven door ds. Arrie Mak, die op 7 juli bevestigd zal worden als
predikant van De Lichtzijde in Zoetermeer, een samenwerkingsgemeente van Christelijke
Gereformeerde kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Hij schreef de overdenking voor
Amarant, een christelijke reisorganisatie).

PASTORAAT
In de afgelopen weken heb ik in de bezoeken die ik bracht weer kennis kunnen
maken met een aantal van u. Daarnaast probeer ik daar te zijn waar ziekte, zorgen of
verdriet het leven bemoeilijken. In de bezoeken die ik breng hoor ik vaak over de
aandacht die mensen ontvangen vanuit de gemeente en hoe dat gewaardeerd wordt.
Mooi dat u door een kaartje, telefoontje of bezoekje laat zien dat we een levende
gemeenschap zijn en dat we door die gebaren laten zien: je bent niet alleen, we
willen je last meedragen. Ik wil u aanmoedigen dat vooral te blijven doen, een klein
gebaar kan voor de ander groots zijn!
Wilt u graag zelf een bezoek of wilt u dat voor uw naaste vragen, neem dan contact
op met uw ouderling of wijkdame. Als u mij wilt mailen kan dat via:
g.bregman@pkn.nl.
Gretha Bregman-Hoving
UIT HET LEVEN EN WERKEN VAN DE KERKELIJK WERKER
Vaak eet ik, op de dagen dat ik in Halfweg ben, tussen de middag een broodje in de
kerk en meestal werk ik dan nog even op de laptop. Zoals nu bij het schrijven van dit
stukje. Terwijl ik zit te typen hoor ik een klop op de deur van de kerk en als ik “hallo”
roep, verschijnen er twee jonge dames die mij in het Engels vragen of dit een kerk is.
Het blijken twee Indiase studenten te zijn die op zoek zijn naar bezienswaardigheden
in Halfweg. Ik geef ze een korte rondleiding door de kerk en probeer in mijn beste
Engels nog wat te vertellen over de recentste verbouwing en de ramen. Na nog wat
verteld te hebben over de dingen die je “gezien moet hebben” in Nederland verwijs ik
ze door naar de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk, want als ik eerlijk ben weet ik
verder geen bezienswaardigheden in Halfweg te bedenken en het stoomgemaal is
gesloten.
Deze studenten zochten in hun korte vakantie naar nieuwe indrukken en nieuwe
ervaringen, ver van huis en ver van hun eigen cultuur. Mooi was het om te zien dat
ze dankbaar waren voor de kans die ze kregen om de kerk van binnen te zien. Het
zette mij zelf aan het denken…..
Hoe vaak ben ik zelf nog op zoek naar nieuwe ervaringen en nieuwe indrukken en
hoe vaak bent u dat? Niet alleen in vakanties maar ook in het dagelijkse leven en het
geloofsleven. Staan we open voor nieuwe manieren van kerk-zijn, voor andere
culturen binnen en buiten de kerk en zijn we nog dankbaar om de kerk van binnen te
mogen aanschouwen?
Vragen die niet direct om antwoorden vragen maar meer om nog eens te overdenken
en mee te nemen op onze (levens)reis!
Ik wens iedereen een goede en mooie zomer!
Gretha Bregman-Hoving

MUTATIES LEDENBESTAND
Mutaties ledenbestand
Verhuisd:
Mevr. T.A. van Veldhuijsen-Dankelman van Halfweg naar Hoofddorp
Dhr. D.T. Boogaard van Halfweg naar Nieuw-Vennep
.
Overleden: op 2 mei 2019 in de leeftijd van 91 jaar Mevr. J.S. SchilperoordKruithof
op 25 mei 2019 in de leeftijd van 90 jaar dhr. A. van der Meer
Leo Bakker, ledenadministratie
UIT DE KERKENRAAD

 Uit de kerkenraad van 22 mei 2019
Opening en welkom
Voorzitter Leo Kranenburg opent de vergadering met lezing uit de Bijbel in Gewone
Taal: Lucas 24, vanaf vs. 44: “Jezus geeft de leerlingen uitleg.” Daarna gaat hij voor
in gebed: “Dank voor de woorden die wij krijgen, de vrijheid om te spreken. Dank
voor onze vergadering en zegen ons werk ook voor de beroepingscommissie”.
Na een welkomstwoord aan allen wordt de agenda vastgesteld.
Moment van bezinning
In de maanden mei en september wordt altijd een moment van bezinning ingelast.
Mevr. Bregman verzorgt dit en brengt het thema ‘toekomst’ naar voren.
Als gemeente wordt men gedwongen te kijken naar de toekomst. Plaatselijk voor het
beroepingswerk, maar ook vanuit de landelijke PKN.
In het pastoraat vraagt mevr. Bregman de mensen vaak het volgende: “velen zijn uit
de kerk weggegaan, waarom bent u gebleven?” Dat levert mooie gesprekken op over
de kerk en de liefde voor de kerk.
Wat nodig is zijn ambassadeurs. Als kerk zijn we dat ambassadeurschap in de loop
van de tijd kwijtgeraakt. Mensen houden vaak helemaal hun mond. Is dat uit gêne?
Deze avond wil zij spreken over waarom geloof je, waarom ben je vrijwilliger van de
kerk en waarom wil je blijven. Het thema daarbij kan zijn: “Een goed verhaal”.
In groepjes wordt over dit thema gesproken. Daarna vindt een korte verslaglegging
plaats.
Belangrijk is de verbinding die met andere mensen gemaakt kan worden.
Vaste agendapunten
De verslagen, postlijst en actielijst worden doorgenomen.
Er ligt een plan van de burgerlijke gemeente om een blauwe parkeerzone rond de
kerk te realiseren. Dit gaat door fouten in de aanpak voorlopig niet door.
Beroepingswerk
De voorzitter doet verslag van het gesprek met het CCBB (Classicaal College voor
de Behandeling van Beheerszaken) Noord-Holland, verantwoordelijk voor de
goedkeuring van de solvabiliteitsverklaring. Deze verklaring is nodig voor het

beroepingswerk. Dat was een goed gesprek. Een predikantsplaats van 70% vond
men redelijk.
Men heeft nog aanvullende verklaringen nodig. Als die er komen, kan over de
aanvraag op dinsdag 28 mei in de algemene vergadering van het CCBB een besluit
worden genomen. Dat zou mooi zijn, want dan kan er tijdens de gemeenteavond op
29 mei melding van worden gemaakt.
Men heeft wel gevraagd een eventueel te beroepen predikant de gelegenheid te
geven de 30% in te vullen voor ander werk.
Er zijn al aanmeldingen van gemeenteleden en kerkenraadsleden om in de
beroepingscommissie plaats te nemen. Er moet nog een aantal mensen worden
gevraagd. Hopelijk lukt het in juni een commissie aan te stellen.
Kerkenraadsuitje
Op zaterdag 25 mei vindt het kerkenraadsuitje plaats. Dit jaar gaat de kerkenraad
naar het Rijksmuseum om een speciale tentoonstelling over het leven van Jezus te
bezoeken. Dit uitstapje wordt altijd besloten met een gezamenlijk etentje, ditmaal in
een Italiaans restaurant.
Jaarrekeningen 2018 van de kerkrentmeesters en de diaconie
De kerkenraad heeft alle benodigde stukken toegezonden gekregen. Dhr. Mendrik en
mevr. Kranenburg lichten de verslagen namens hun gremium toe.
De boeken zijn gecontroleerd door dhr. Groen en dhr. Kamper. Deze zijn goed
bevonden.
Alle stukken worden aan de gemeenteleden ter beschikking gesteld, zodat zij zich op
de hoogte kunnen stellen. In de gemeentevergadering op 29 mei wordt opnieuw
toelichting gegeven.
De voorzitter stelt voor de jaarrekening van de kerkrentmeesters en de diaconie vast
te stellen. De kerkenraad stemt daarmee in. Hij bedankt alle mensen die aan het tot
stand komen van de jaarrekeningen hebben bijgedragen voor het werk.
Nieuwe en vertrekkende ambtsdragers
In september eindigen de ambtsperiodes van een aantal kerkenraadsleden. Mevr.
Monster deelt mee dat zij in elk geval nog een jaar in de kerkenraad wil blijven.
Dhr. Oostwouder geeft aan te stoppen. Dat betekent dat er een vacature bij komt bij
de diaconie.
Mevr. Gerritse stelt zich graag beschikbaar voor nog een periode, evenals mevr.
Kranenburg. De voorzitter bedankt de leden die nog een periode willen doorgaan. Hij
vraagt rond te blijven kijken naar mensen die gevraagd kunnen worden voor een
taak. In juli komt de vacaturelijst in het Kerkblad.
Gemeenteavond 29 mei
Het programma heeft in het Kerkblad gestaan.
De nieuwe consulent ds. Griffioen zal ook aanwezig zijn bij de gemeenteavond.
Uit de colleges en commissies
De leden brengen verslag uit over de besproken punten in hun college of commissie.
Het is fijn dat er zoveel wordt gedeeld via verslagen.

Rondvraag en Sluiting
Een aantal mensen maakt gebruik van de rondvraag voor een paar organisatorische
zaken.
De voorzitter leest, ter afsluiting van de vergadering, Psalm 8 voor uit de Bijbel in
Gewone Taal: “De Heer is machtig”.
Daarna dankt hij allen voor de bijdrage aan de vergadering en wenst eenieder wel
thuis.
Heleen Broerse (scriba)

 Uit de gemeenteavond van 29 mei 2019
Bij afwezigheid van de scriba heeft Cora Gerritse het verslag verzorgd.
Opening
Er zijn ongeveer 40 gemeenteleden aanwezig op deze bijeenkomst. De voorzitter
van de kerkenraad, Leo Kranenburg, heet alle aanwezigen welkom. Er is een
speciaal welkom voor mevr. Gretha Bregman, kerkelijk werker van de gemeente. Hij
heet ook ds. Erick Versloot welkom, die mevr. Bregman op de piano zal begeleiden.
Een laatste welkom is voor ds. Bert Griffioen, de consulent van de gemeente in
Halfweg-Zwanenburg gedurende de vacante periode.
Mevr. Bregman krijgt het woord. Ze leest enkele verzen uit Johannes 14, waarin
Jezus zijn discipelen voorbereidt op de periode dat ze het zonder hem moeten doen.
Jezus vraagt de discipelen de moed niet te verliezen: “kijk in de toekomst, kijk niet
naar wat er niet meer is, maar kijk naar wat mogelijk is”.
Mevr. Bregman gaat daarna voor in gebed.
In het teken van het lied: avondliederen
Mevr. Bregman en ds. Versloot verzorgen het eerste gedeelte van de avond met een
muzikale reis door de avondliederen.
Na een lied van Sela ‘Vreugde van mijn hart’ gezongen door mevr. Bregman en
begeleid op de vleugel door ds. Versloot wordt een reis gemaakt, een reis op een
snelle, veilige en goedkope manier, een reis door het lied. De reis voert door Israël,
Engeland, Duitsland, IJsland en Nederland. Over elk avondlied vertelt ds. Versloot
iets. Het lied wordt daarna gezamenlijk gezongen, soms enkele, soms alle
coupletten.
Er zijn liederen gekozen uit de nummers 240 tot 270 uit het Liedboek.
De voorzitter dankt ds. Versloot en mevr. Bregman voor hun inbreng deze avond. Ds.
Versloot ontvangt een attentie en mevr. Bregman krijgt een boeket bloemen.
Financiën kerk en diaconie, jaarrekening 2018
Na de pauze staan de financiën van de kerk en de diaconie op de agenda.
Simone Groothuis geeft namens de kerkrentmeesters een uitleg bij de jaarrekening.
Afgelopen jaar is er een nieuw systeem geïntroduceerd: FRIS. In het nieuwe systeem
zijn enkele grootboeknummers veranderd. Daardoor staan enkele posten op een
andere plek.
Enkele wijzigingen ten opzichte van de begroting zijn: ‘bijdrage levend geld’. Hierin zit
de opbrengst van de VVB, redelijk gelijk met 2017, maar ook giften, opbrengst
bazaar en verjaardagsfonds. Deze post valt hoger uit. Van het Kerkblad zijn de

kosten voor het drukken lager. Daarnaast zijn een aantal lasten doorgeschoven naar
2019, daardoor is er een positief resultaat van € 7.774,=.
Er zijn geen vragen. De voorzitter bedankt mevrouw Groothuis voor haar uitleg en
toelichting. Zij krijgt applaus.
Gea Kranenburg geeft namens de diaconie een uitleg van de jaarrekening.
De collecteopbrengsten zijn minder dan begroot. De meeste uitgaven gaan naar het
‘diaconaal werk plaatselijk’. Dit zijn bijv. boeketten, bijbelse dagboeken en
gemeentediaconaat. Er is een positief resultaat in 2018 van € 633,=.
Er zijn geen vragen.
De voorzitter bedankt mevrouw Kranenburg voor haar uitleg en toelichting. Zij krijgt
applaus.
De voorzitter geeft aan dat de kascontrolecommissie de jaarrekeningen goed heeft
bevonden.
Beroepingswerk
De voorzitter geeft een korte weergave van de activiteiten uit de afgelopen periode.
Een afvaardiging van het moderamen en de kerkrentmeesters hebben gesproken
met de financiële commissie van de PKN en met ds. Verhoeff, de classisvoorzitter
van Noord-Holland.
Dinsdag 28 mei heeft de financiële commissie de aanvraag voor een
solvabiliteitsverklaring voor 0,7 fte predikant voor de gemeente goedgekeurd. Een
belangrijke horde is genomen en hier is de kerkenraad blij mee.
Voor de beroepingscommissie zijn enkele namen bekend. Een aantal mensen heeft
zichzelf aangemeld. Ook komen er enkele ambtsdragers in de beroepingscommissie.
Er worden nog gemeenteleden benaderd om zitting te nemen in de commissie. Zodra
alle namen bekend zijn, wordt daar melding van gemaakt.
Er volgt applaus.
Vragen over het beroepingswerk
Dhr. Van Gelder vraagt of er animo zal zijn voor een 70% functie. Moet er geen
samenwerking worden gezocht bij gemeentes in de omgeving?
De voorzitter antwoordt dat voor een dienstverband van 70% geen samenwerking
nodig is. Wel moet de predikant de mogelijkheid krijgen om, indien gewenst, aan de
andere 30% invulling te geven.
Uit gesprekken met voorgangers, die de afgelopen tijd in een dienst voorgingen, lijkt
70% geen probleem te zijn. De wens om de predikant in de gemeente te laten
wonen, kan misschien wel een probleem zijn.
Afsluiting
Om 21.45 uur eindigt de voorzitter de bijeenkomst met het bedanken van allen die
hebben gezorgd dat deze vergadering kon plaatsvinden. Ook dankt hij de
aanwezigen voor hun komst en wenst eenieder wel thuis.
Hij eindigt de avond met het lezen van ‘een Luthers avondgebed’.

 Kerkenraadsuitje 25 mei 2019
Elk jaar wordt er een uitje voor de kerkenraad en de medewerkers van de colleges
georganiseerd. Dat wordt gedaan om elkaar op een andere manier te ontmoeten,

maar is ook om dankbaarheid te tonen voor al het bestuurswerk dat voor onze
Protestantse gemeente op vrijwillige basis wordt gedaan. Dit jaar was het hoofddoel
van het uitje een bezoek aan het Rijksmuseum.
De keuze was hierop gevallen omdat het Nederlands Bijbelgenootschap in 2018 (jaar
van Cultureel Erfgoed) een bijbelroute langs twaalf meesterwerken in het
Rijksmuseum had samengesteld.
Het is altijd moeilijk om een geschikte datum te vinden waarop zoveel mogelijk
mensen kunnen meegaan. Uiteindelijk viel de keuze op 25 mei. Als verzamelpunt
werd afgesproken het Rijksmuseum om 14.00 uur. Veel kwamen er met de bus,
maar ook kwamen 2 personen op de fiets. Onze kerkelijk medewerkster was ook
aanwezig. Zij was het langst onderweg om er te komen!
Het plan was om bij binnenkomst in het Rijks samen koffie te drinken en daarna de
museumzalen in te gaan. In het Café bleek het echter zo druk te zijn, bij de ingangen
hiervan stonden zelfs wachtrijen, dat het plan werd bijgesteld en verschoven werd
naar een koffiecorner tussen de zalen in. Eén van ons kende deze optie van een
eerder bezoek. Dat bleek een prima advies te zijn. Daarna begonnen wij aan onze
bijbelroute door het museum.
Dat begon bij “De ontmoeting van Joachim en Anna” (houtsnijwerk ca 1470) en
eindigde voor ons bij een beeld van Lorenzo Bartolini “Carità Educatrice” (ca 18421845).

Joachim en Anna

Carità Educatrice

In de eerste zaal waar wij kwamen was al zoveel moois te zien naast de stukken die
stonden vermeld in onze gids van “Het woord verbeeld” dat de beschikbare tijd te
kort zou gaan worden om onze 12 meesterwerken in het licht van de bijbel te kunnen
gaan zien.
Met dit in gedachten zijn we in een vlot tempo door een aantal zalen gegaan (het
Rijksmuseum is in sommige opzichten ook een doolhof), maar wij kregen daardoor
wel het idee dat we eigenlijk vaker naar het Rijks moeten gaan om al dat prachtige
werk en de weergave van de Nederlandse geschiedenis te kunnen zien. Uiteraard
bleven we wel wat langer stilstaan bij de stukken waarvoor we gekomen waren.
Rembrandts Nachtwacht in de Eregalerij werd natuurlijk ook bekeken, want die kans
lieten wij ons niet voorbijgaan.

Drie andere werken van Rembrandt waren wel in onze gids opgenomen, maar die
waren helaas opgenomen in de speciale tentoonstelling “Alle Rembrandts”, die niet
door ons kon worden bezocht.

Om 17.00 uur sloot het museum en gingen wij naar buiten. Tegenover het museum
staat het café “Hans en Grietje”. Ons Grietje uit Spaarndam vond dat wel een goede
gelegenheid om wat te gaan gebruiken. Er was gelukkig voldoende ruimte voor 12
mensen om te zitten en daar bleven wij onder het genot van een drankje (na)praten
tot het tijd was om naar Trattoria Fantasia in de Marnixstraat te gaan (tegenover het
DeLaMar theater). Hier was om 18.00 uur afgesproken.
Na een drankje hebben wij daar heerlijk gegeten en verder gezellig zitten te praten.
De eigenaar, een bekende van mij, bleek bij het afrekenen ons getrakteerd te
hebben op de genuttigde koffie en thee. Dat leverde hem een daverend en dankbaar
applaus op van ons gezelschap!
Even na 20.30 uur verlieten wij de Trattoria Fantasia en gingen met een dankbaar
gevoel op weg naar huis.
Met vriendelijke groet,
Leo Kranenburg
(Geïnteresseerd in de bijbelroute in het Rijksmuseum? De gids is aan te vragen via
https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelroute-rijksmuseum-het-woord-verbeeld/ )

 Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 15 september
Op zondag 15 september start het nieuwe kerkelijk seizoen. De kerkenraad wil deze
dag ook gebruiken om weer na de dienst een maaltijd met elkaar te 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

 Vacaturelijst 2019 3de kwartaal
September is in de regel de maand dat er nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en
afscheid wordt genomen van ambtsdragers die stoppen. In de
kerkenraadsvergaderingen van mei of juni wordt daar aandacht aan besteed. Er
wordt dan gekeken naar welke leden van de kerkenraad aan het eind van een 4jarige ambtsperiode zijn gekomen. Dat was dit jaar het geval bij Grietje Monster,
Cora Gerritse, Gea Kranenburg en Erik Oostwouder. Ouderling Grietje Monster zit al
drie perioden als ambtsdrager in de kerkenraad. Kerkordelijk zou een ambtsdrager
dan een korte periode afscheid moeten nemen. Maar net als bij Peter Mendrik en
ondergetekende staan er helaas geen vervangers klaar om het stokje over te nemen.
Grietje heeft aangegeven om in ieder geval nog één jaar door te gaan. Daar zijn wij
als kerkenraad blij mee, want zoals u weet zijn er al twee wijken waarvoor geen
ouderling beschikbaar is.
Kerkrentmeester Cora en diaken Gea gaven aan door te willen gaan voor een
tweede periode als ambtsdrager. Fijn dat zij dat willen blijven doen.

Diaken Erik zit inmiddels twee perioden in dit college. Erik heeft besloten om in
september afscheid te nemen van de diaconie. Dat vinden wij jammer, maar wij
respecteren zijn besluit.
Dat betekent dat er een vacature bij het college van de diakenen ontstaat. Wie zou
de plek van Erik als diaken in onze gemeente willen overnemen? We horen graag
van jullie!
Vacature:

Taak:

Informatie:

Predikant

Pastoraat etc.

Kerkenraad

Kerkrentmeester

Voorzitter
Secretaris
Voorzitter
Secretaris
Wijkwerk, organiseren wijkavonden, ouderling van dienst

Peter Mendrik

Regelen van geluid kerkdienst
Regelen van presentatie
Samenstellen van de wekelijkse
Kerkbrief op donderdag
Ophalen en wegbrengen naar
en van de kerkdienst

Onno Bart

Diaconie
Ouderlingen
Geluid en Beamer
Kerkbrief samensteller
Autodienst

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,

Erik Oostwouder
Grietje Monster

Cora Gerritse/
Leo Kranenburg
Klaas van den Berg

Leo Kranenburg

BEROEPINGSWERK
Beroepingswerk
In het Kerkblad van juni heb ik al vermeld dat wij in mei een gesprek hadden gehad
met 2 leden van de CCBB-NH (financiële commissie van classis Noord-Holland). De
door ons college van kerkrentmeesters gemaakte langetermijnbegroting, die door de
kerkenraad was goedgekeurd en ingediend bij de CCBB, werd besproken en waar
nodig door ons (Peter Mendrik, Wim en Simone Groothuis en ondergetekende)
toegelicht. Op onze vraag waarom een dergelijke begroting voor een periode van 8
jaar moest worden opgesteld kregen wij als antwoord dat dit de gemiddelde termijn is
dat een predikant verbonden is aan een gemeente. Om de kans van slagen op
toestemming voor 70% te mogen beroepen te vergroten werd wel nog een verklaring
van onze kerkenraad gevraagd. Hierin moest worden aangegeven dat als onze
reserves zouden opraken, er zal worden overgegaan tot verkoop van één van de
woningen die wij bezitten. Omdat in de kerkenraad al eerder was gesproken over
mogelijke optie tot verkoop, was deze verklaring geen probleem en werd deze
opgesteld in de kerkenraad van 22 mei en gemaild naar de CCBB. Op 28 mei kregen
wij van de CCBB informeel te horen dat onze aanvraag voor een
solvabiliteitsverklaring voor 0,7 fte predikant was goedgekeurd. Dit goede nieuws heb
ik op de gemeenteavond van 29 mei aan de aanwezigen al door kunnen geven. Op 6
juni ontving onze protestantse gemeente de officiële verklaring van het Breed
Moderamen van de Classis Noord-Holland dat wij het beroepingswerk kunnen
starten.

Op dit moment zijn wij bezig met het formeren van de beroepingscommissie en het
opstellen van de vacaturetekst. Onze consulent ds. Griffioen uit Badhoevedorp zal de
beroepingscommissie ondersteuning gaan verlenen. Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet en namens de kerkenraad,

Leo Kranenburg

DIACONIE
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maanden juli en
augustus
2 juli
Mevr. A.A. Mels-van Beek
76 jaar
4 juli
Mevr. T. Kleefsman-Verdonk
85 jaar
4 juli
Mevr. L. Hofstra-Zuidweg
4 juli
Dhr. J.M. de Waal
79 jaar
12 juli
Mevr. M. van den Doel-Franken
86 jaar
17 juli
Dhr. C.J. Sikkel
21 juli
Mevr. G. de Vente-Blok
22 juli
Mevr. P.T.J. Agterhof-van der Schaaf
30 juli
Mevr. F.J. Biesheuvel-Huitema
1 augustus
Dhr. G.T.A. van den Boogaard
2 augustus
Mevr. C.A.W. Berger-van der Wilt
75 jaar
3 augustus
Mevr. J.G.C. Sas-Heijkoop
5 augustus
Mevr. J. Eijken-van Andel
9 augustus
Dhr. W. Mels
80 jaar
9 augustus
Mevr. A.L. van Elderen-Geertzema
16 augustus
Dhr. H.B. Stol
28 augustus
Dhr. H. Noordenbos
28 augustus
Mevr. J. Joustra-van Duijn
76 jaar
30 augustus
Mevr. E. Mandemaker-Snijders
82 jaar

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
Reisje gemeentediaconaat op dinsdag 17 september 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 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 vertrekken ca. 9.00
uur/9.15 uur vanaf Eigen Haard, Sparrenlaan 1 in Zwanenburg. 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 Wijdenes bij 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

RAAD VAN KERKEN
Utrechtse Heuvelrug – rondwandeling Austerlitz (+ 17 km)
Op zaterdag 8 juni jl. gingen we met 11 wandelaars verdeeld over twee auto’s op
stap naar Austerlitz waar we de auto’s op het Dorpsplein bij de muziektent
parkeerden. Het dorp Austerlitz, een kleine enclave tussen uitgestrekte bossen, heeft
zijn naam te danken aan de Franse troepen die hier kort na 1800 gelegerd waren.
Door het bos wandelden we naar de heide op landgoed Heidestein (we zagen nog
een paar schapen lopen). We liepen nog steeds in westelijke richting en voorbij een
meertje met een bruggetje en een bankje liepen we in noordoostelijke richting.

We kwamen bij de Schaapskooi, waar we koffie konden drinken. Vervolgens kwamen
we langs het sportcentrum van de KNVB en door het Stellingenbos. We kwamen ook
nog langs een monument voor de Utrechtse Rijwielpadenvereniging (1918-1968). We
bereikten nu het noordelijkste punt van de route en gingen in oostelijke richting door
de uitgestrekte bossen naar de Pyramide van Austerlitz, bij velen van ons bekend als
bestemming van het schoolreisje. De piramide is gebouwd naar het voorbeeld van de
piramide van Gizeh in Egypte in opdracht van generaal Auguste de Marmont in 1804.
De generaal wilde zijn hier bivakkerende soldaten iets te doen geven. In slechts 27
dagen werd uit zand en graszoden een 36 meter hoge piramide gebouwd met
bovenop een 13 meter hoge houten obelisk (die al in 1808 werd afgebroken). In 1887
besloot jonkheer De Beaufort, burgemeester van Woudenberg, de piramide te laten
restaureren en in 1894 werd een nieuwe obelisk van steen gebouwd.
Bij het paviljoen, iets verderop, aten we nog een ijsje. Het was nu niet zo ver meer
naar Austerlitz (in zuidoostelijke richting). Aan het dorpsplein lag ook het eetcafé
(Ouwekamp) waar we gingen lunchen.
Het was een dag met weinig zon, veel wind en af en toe wat gemiezer. De route was
mooi en afwisselend. Toen we zaten te eten in het eetcafé begon het pas echt hard
te regenen.
Onze volgende wandeling is op zaterdag 7 september a.s. We gaan die dag een
rondwandeling maken over de Utrechtse Heuvelrug van + 15 km. Er wordt nog
bekeken vanuit welke plaats we gaan lopen. 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 4 september a.s. bij
Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en lunch).
Ria Bakker
OVERIGE ACTIVITEITEN
Nieuws van de bazaarcommissie
De boekenmarkt, gehouden op 1 juni, was een groot succes.
Ondanks het mooie weer, of misschien wel dankzij, kwamen er mensen op de fiets
van uit de wijde omgeving onze boekenmarkt bezoeken. Wat mensen uit Hoofddorp
opviel was de gezellige sfeer van dorpskerk-zijn, iets wat vooral ouderen daar zo
missen.
Er kwamen ook mensen voor de monchoutaart en de oliebollen, helaas daar moet
op gewacht worden tot zaterdag 5 oktober.
Zaterdag 5 oktober: de bazaar.
Woensdagmorgen 10 juli kunt u spullen inleveren voor de bazaar van 9.30 tot 10.30
uur.
Wilt u er opletten dat de spullen schoon en heel zijn?
Wilt u zo vriendelijk zijn om geen spullen bij de kerk te zetten zonder ons daarvan op
de hoogte te stellen?
Als u niet in de gelegenheid bent om de spullen te brengen op woensdagmorgen,
neemt u dan contact met een van ons op dan zoeken wij een oplossing.
Namens de bazaarcommissie:
Margreet Smit

DIVERSEN
Samenstellen van de Kerkbrief in de periode van juli 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:
Cora: zondag 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
Hartelijk dank voor de bloemen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.
Deze werden gebracht door onze vroegere buren en met hen hebben wij “50 jaar
oude” herinneringen opgehaald.
Hartelijke groet, Aart en Sylvia van den Doel
Hartelijk dank voor het fraaie bloemstuk dat wij mochten ontvangen ter gelegenheid
van ons 45-jarig huwelijksjubileum.
Petra en Jan Gravemaker
Hierbij willen we iedereen bedanken, die met ons mee heeft geleefd na mijn
knieoperatie. Alle kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoekjes: het was
hartverwarmend.
De revalidatie loopt voorspoedig en ik was snel weer op de been.
Met vriendelijke groeten,
Selma de Fouw

Duindienst
Beste mensen,
Ik ben de dochter van Arie (Aak) Gehrels en Ada Middelkoop. Mijn vader heeft in de
jaren ‘70 bedacht om tijdens Hemelvaart een kerkdienst in de duinen te houden.
Voorafgaand konden mensen wandelen, fietsen of met de auto naar de locatie in de
Waterleidingduinen komen. De wandeling is nog tot 2016 gelopen.
Voor een project als beeldend kunstenaar ben ik de wandeling nu aan het
reconstrueren. Hemelvaart 2019 heb ik de wandeling gelopen met mijn twee zussen,
Annemarie en Marijke.
De route ga ik documenteren met film- en opnameapparatuur uit de jaren ‘70 en ‘80.
Naast tekeningen en schilderijen zal dit uiteindelijk resulteren in een ruimte die
geheel ingericht is in een jaren ‘70/’80 sfeer. Ik gebruik apparatuur uit die tijd, omdat
mijn vader de wandeling na 1981 zelf niet meer heeft kunnen lopen. Hij is in 1982
overleden.

Ik ben op zoek naar foto’s van de wandeling en de duindienst. Ik hoop dat u mij
hierbij kan helpen. Ik zou de foto’s graag scannen en gebruiken voor het project.
Heeft u nog foto’s en/of dia’s (misschien zelfs film!) die ik mag gebruiken, neemt u
dan alstublieft contact met me op:
Ik kan de foto’s ook bij u op komen halen.
Naast beeldmateriaal zijn herinneringen op papier ook heel erg welkom!
Tot slot nog een laatste vraag: weet iemand wanneer er met deze wandeling
begonnen is?
Vriendelijke groet, Margriet Gehrels

De redactie van het Kerkblad
wenst u een goede zomer toe.
Annelies, Gea, Gerard, Ria

2018: Topjaar voor het Nieuwe Testament
Voor het Nieuwe Testament was 2018 een topjaar. Wereldwijd werden bijna 15
miljoen exemplaren van dit bijbelgedeelte verspreid. Dit gebeurde vooral in
Azië, waar christenen in de meeste landen een minderheid zijn. Niet eerder in
dit decennium werden zoveel Nieuwe Testamenten verspreid. Dit meldt United
Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 150
bijbelgenootschappen, in zijn rapport over 2018.
Bij elkaar opgeteld komt het aantal in 2018 gedistribueerde Bijbels, Nieuwe
Testamenten en losse bijbelboeken uit op wereldwijd bijna 355 miljoen exemplaren,
zo blijkt uit het rapport. Dat is evenveel als in 2017. Wel daalde het aandeel digitaal
verspreide complete Bijbels licht: van 20% in 2017 naar 17% in 2018.
Sinds het begin van dit decennium in 2010 is de bijbelverspreiding gestaag gegroeid
naar een blijvend hoog peil, constateert de UBS. Wereldwijd zijn vanaf 2010 ruim 305
miljoen complete Bijbels verspreid.
Latijns-Amerika
In het UBS-rapport valt de grote rol voor Latijns-Amerika op. Alleen al in Brazilië werd
in 2018 zo’n 20% afgezet van de in totaal 38 miljoen complete Bijbels die wereldwijd

hun weg vonden. De Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen waren goed voor nog
eens 20%.
In het straatarme Franstalige Haïti, dat regelmatig last heeft van aardbevingen,
werden in 2018 meer dan 1,5 miljoen bijbelboekjes onder kinderen verspreid. Aan
deze actie droeg het Nederlands Bijbelgenootschap actief bij, door de Prentenbijbel
van Marijke ten Cate beschikbaar te stellen en er fondsen voor te werven. Die
kinderbijbel bestond in 2018 tien jaar.
Op Cuba werd de vijfjarige actie ‘Een miljoen Bijbels voor Cuba’ afgerond. Ook
daaraan leverde het NBG een aanzienlijke bijdrage, in de vorm van 80.000 van de
1,3 miljoen exemplaren. Meer daarover is te lezen op:
https://www.bijbelgenootschap.nl/1-miljoen-bijbels-cuba/
Nederland
In Nederland valt vooral de toename op van het digitaal bijbellezen. Het Nederlands
en het Vlaams Bijbelgenootschap melden in hun jaarverslag, dat volgende maand
verschijnt, dat het aantal accounts op bijbelplatform www.debijbel.nl steeg van
163.000 naar 200.000. Het aantal unieke bezoekers groeide van 678.000 naar
850.000.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Tijd geven, tijd krijgen, bijzondere tijd
In de week van 28 september t/m 5 oktober 2019
organiseren wij een vakantieweek voor mensen die
niet zelfstandig op vakantie kunnen. Dit vanwege hun
lichamelijke beperking/zorgvraag.
Wij bieden dit aan in het luxe aangepaste zorghotel Nieuw Hydepark in Doorn,
gelegen in een bosrijke omgeving midden in de natuur.
In deze week staan aandacht en tijd nemen centraal.
Een enthousiaste vrijwilligersgroep maakt dit mogelijk.
Wij zijn echter op zoek naar jou als zorgprofessional om de continuïteit van zorg
mede te waarborgen.
Ben jij een Big geregistreerd verpleegkundige of een actief werkende verzorgende
IG en toe aan een leuke uitdaging?
Dan zijn wij op zoek naar jou !!!
Deze bijzondere ervaring in ruil voor jouw ervaring.

Nieuwsgierig ?
Op onze website www.pszv.nl vind je bij “ in gesprek met”, de verhalen van onze
gasten en vrijwilliger.

Contact of Vragen:
Mail naar info.pszv@gmail.com
Of vul het contactformulier in op www.pszv.nl

PERSBERICHT/UITNODIGING

Zomertentoonstelling ‘Inspiratie’ in De Ark
Deze zomer heeft De Ark in Hoofddorp een heel bijzondere tentoonstelling:
Haarlemmermeerders laten het kunstwerk zien dat hen inspireert of op een moeilijk
moment hielp.
Veel mensen hebben een kunstwerk dat hen blij maakt als ze ernaar kijken. Of hen
moed geeft of over een dood punt heen hielp. Het beeldt iets uit van hun kijk op het
leven, hun filosofie of geloof. De Ark vraagt deze zomer: ‘Wil je dat met anderen
delen? Stel het dan beschikbaar voor de zomertentoonstelling ‘Inspiratie’, in juli en
augustus in De Ark in Hoofddorp’.
‘Het mooiste zou zijn als het iets is dat thuis bij de mensen staat of aan de muur
hangt’, zegt Rien Wattel van Cultuur in De Ark. ‘Misschien die icoon die je hebt
gekocht of gekregen, dat schilderij dat je van je ouders hebt geërfd, dat beeld dat je
kocht op een kunstmarkt – maar het mag ook een foto zijn van een schilderij of beeld
dat je ooit zag’, voegt Arkpredikant Aarnoud van der Deijl toe. ‘Het is natuurlijk ook
mooi als er een verhaal aan vastzit. Doe dat erbij.’
Wie wil meedoen en het inspirerende kunstwerk of de foto twee maanden wil
uitlenen, kan reageren naar Rien Wattel, cultuurindeark@gmail.com of 06 160 408
60.
De tentoonstelling wordt op zondag 7 juli geopend. Om 10.30 uur is er een
bijzondere kerkdienst rond ‘Geloven uit de kunst’. Geïnteresseerden kunnen ook om
11.45 uur binnenlopen, om met een hapje en drankje de opening mee te vieren.
‘Inspiratie’ duurt tot het einde van de zomer en is dinsdags van 13.30 tot 16.00 uur
geopend.
De Ark ligt aan Muiderbos 36 in Hoofddorp.
Ter gelegenheid van de opening is er op 7 juli om 14.00 uur een excursie langs
ArtZuid 2019 in Amsterdam. Kunst is niet alleen inspireren, ‘het is ook klieren en
plagen’, zegt Michiel Romeyn, een van de samenstellers. ‘Dat gaan we beleven’,
zegt Rien Wattel die de excursie leidt. De wandeling door Amsterdam Zuid duurt
anderhalf uur en is gratis. Opgeven bij Rien Wattel, cultuurindeark@gmail.com of 06
160 408 60.

