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In dit nummer: 
 

 Startzondag/gemeentelunch 15 september 

 Reisje gemeentediaconaat 17 september 

 Bazaar 5 oktober 



 

kerkdiensten 
Zondag 1 september 
Protestantse Kerk  10.00 uur  mevr. ds. F. Klaver uit Vijfhuizen 
 
Zondag 8 september 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. P.I.C. Terpstra uit Heemstede 
 
Maandag 9 september 
Eigen Haard   18.45 uur  mevr. G. Bregman-Hoving 
 
Zondag 15 september 
Protestantse Kerk  10.00 uur  mevr. G. Bregman-Hoving 
       Startzondag/gemeentelunch 
 
Zondag 22 september 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. A. van der Deijl uit Hoofddorp 
 
Maandag 23 september 
Eigen Haard   18.45 uur  mevr. J. Pijnaker 
 
Zondag 29 september 
Protestantse Kerk  10.00 uur  mevr. drs. M. Gehrels uit Amsterdam 
 
Zondag 6 oktober 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. R. Wattel uit Hoofddorp 
 
Oppasdienst 
Zondag   1 september Marianne Kromhout 
Zondag   8 september Grietje Monster 
Zondag 15 september Ellen en Marjolein Oostwouder 
Zondag 22 september Margarita van den Berg 
Zondag 29 september Collen Dhliwayo en Ria Bakker 
Zondag   6 oktober  Anke en Geeske Kluijt 
 
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) 
 
Een goed gesprek – ’n mooie start voor een nieuw begin 

“ dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden…” Efeze 4:23 
(NBV) 
We ervaren verschillende momenten van een nieuw begin. Met oud- & nieuwjaar 
vieren we met onze gehele samenleving een nieuw begin, met de advent start ons 
kerkelijk jaar en in september vieren we het begin van de seizoenactiviteiten in en 
met de gemeente, de Startzondag. 



Vernieuwing is een door-en-door christelijk principe. Een nieuwe schepping worden 
is een diepgeworteld verlangen waar de Bijbel vol mee staat. Veel christenen 
verlangen dan ook naar een betere wereld, werken daar aan mee en worden blij als 
daar progressie in te zien is. In die zin zijn christenen eerder progressief dan 
conservatief en vieren een vernieuwing keer op keer. 

Vernieuwing is wat anders dan veranderen. Veranderen heeft iets van anders doen, 
vernieuwen is iets toevoegen aan wat er al was en blijft daarom iets vertrouwds 
houden. 

Het is mooi om zo ook met elkaar gemeente te zijn. Door bijvoorbeeld de woorden 
van de zondagse erediensten zo op ons af laten komen dat er in ons iets 
vernieuwends groeit. Ook dat we contact hebben met elkaar waarin we elkaar beter 
leren kennen en ook beter begrijpen. Echt ontmoeten. 

De Emmaüsgangers verlieten gedesillusioneerd Jeruzalem. Ze meenden dat alles 
veranderd was: Jezus was weg. Zij waren in gesprek met elkaar en deelden hun 
voelen en hun denken. Toen kwam er Iemand met hen meelopen, nam deel aan het 
gesprek, werd een deelgenoot en ……. de verandering bleek een vernieuwing te zijn: 
datgene wat er was, was niet weg, maar kreeg een nieuwe dimensie, namelijk dat 
Jezus was opgestaan. Het was de opgestane Jezus die met hen optrok. Later 
bespreken zij dat met elkaar: “was ons hart niet brandende in ons……”. Zo voelt 
vernieuwing. 

Laten we in die gezindheid ook ons nieuw begin als gemeente ervaren, ook bij de 
Startzondag. Laat daarbij het onderlinge gesprek, de dialoog, een middel zijn tot 
vernieuwing van onze geest, van ons denken. Dat voelt goed, dat maakt “ons hart 
brandende”. 

We kunnen ons geen betere start van het nieuwe seizoen wensen: een warm hart 
voor elkaar en voor Degene die ons verbindt met elkaar: onze Here Jezus Christus. 

Jan Zwemer (september 2018) 

https://www.pknieuwensintjooslandritthem.nl/overdenking/ 
 
PASTORAAT 
 
In de komende periode hoop ik weer velen van u te ontmoeten. Inmiddels heb ik met 
de meeste mensen boven de tachtig kennis kunnen maken en mijn bedoeling is om 
de mensen tegen de tachtig op te gaan zoeken. Daarnaast bezoek ik een ieder, 
ongeacht de leeftijd, die te maken heeft met de moeilijke kanten van het leven: 
verlies, rouw, ziekte, depressie….  
Soms is dat heel duidelijk voor mij of iemand in de omgeving, maar soms draagt 
iemand een last waar niemand van weet of waarvan iemand denkt: “Het is niet 
belangrijk genoeg om daar een kerkelijk werker voor te benaderen”.  
Ik wil u vanaf hier aanmoedigen om als u in zo’n situatie bent mij of iemand anders 
wel te benaderen. Soms helpt het al om je verhaal aan een ander te vertellen en kom 
je zodoende “op verhaal”. Ik ontmoet u graag! 
 



U of iemand uit uw omgeving kan contact opnemen via de mail: g.bregman@pkn.nl 

(niet te verwarren met KPN zoals laatst iemand deed, dan komt het niet terecht  ) 

of met uw wijkouderling/contactpersoon. 
Gretha Bregman-Hoving 

 
UIT HET LEVEN EN WERKEN VAN DE KERKELIJK WERKER 
 
De IJweg is afgesloten werd mij laatst verteld. Enkele dagen later reed ik vanuit 
Woubrugge naar Zwanenburg en ik dacht ik ga over de IJweg want bij Halfweg is de 
boel opgebroken en dat scheelt me tijd…. Hoe komt het dat je het ene wel onthoudt 
en het andere blijkbaar niet. Hoewel… toen ik de IJweg naderde wist ik het opeens 
weer. Met een omweg kwam ik nog redelijk op tijd op de plaats van bestemming. De 
week erna dacht ik, ik ga over Halfweg want de IJweg is dicht. Tja,  bij Halfweg was 
het kruipen naar de verkeerslichten en kwam ik wat later dan gepland bij mijn 
bezoekadres. Diegene vertelde mij vrolijk dat de IJweg al weer open was. Er is nog 
een derde mogelijkheid natuurlijk en dat is bij Zwanenburg eraf en dan langs het 
water. Dat had ik ook gedaan maar daar stond die flitspaal ter hoogte van nummer 
369, zoals ik later ondervond. Want ook een paar kilometer te hard werd (terecht) 
bestraft. Er zijn vele wegen die naar de plaats van bestemming gaan, zo is het ook in 
het leven. We gaan als mensen langs verschillende wegen en soms ontmoet je 
obstakels, soms wordt je leven stil gezet en vertraagd, soms moet je een omweg 
maken en soms kost het je wat en soms kost het je alles. Het kan er voor zorgen dat 
je de weg kwijtraakt of helemaal niet meer ziet hoe het pad verder gaat… 
Een aanwijzing van een ander, een helpende hand of een zetje in de rug zijn dan 
welkome vrienden en zorgen ervoor dat je weer verder kan en  je weg kan vervolgen. 
In al die gebaren mogen we iets weerspiegeld zien van dé wegwijzer in het leven. Hij 
die wil dat ieder mens zijn of haar eigen weg kan gaan. Dat is denk ik het 
belangrijkste, dat we weten en vertrouwen dat hoe de weg ook gaat we zeker op 
onze bestemming komen: God brengt ons terecht! 
Het oude gezang zingt ervan: 
“Hij die wolken lucht en winden wijst spoor en loop en baan zal ook wel wegen 
vinden waarlangs uw voet kan gaan”. 
 

Gretha Bregman-Hoving 
 

 
STARTZONDAG 15 SEPTEMBER 
 
Als u dit leest is het september en begint het najaar te dagen. Daarmee start in de 
kerk ook het winterwerk weer. Zondag 15 september staan we daar met elkaar in de 
dienst bij stil en wat ik mooi vind is dat ik in deze dienst mag voorgaan. Samen met 
de commissie eredienst worden de voorbereidingen gedaan. Het jaarthema van de 
Protestantse Kerk voor 2019-2020 is “ Een goed verhaal…” Een thema waar wij de 
15e  bij aan willen sluiten. Wat is een goed verhaal? Waar vinden we goede verhalen 
en hoe vertel je Het goede verhaal verder? We hopen daar in de dienst maar ook op 
andere manieren het komende seizoen samen bij stil te staan.   
Omdat de voorbereidingen nog gaande zijn kan ik u nog niet meer vertellen, maar via 
de Kerkbrief wordt u op de hoogte gehouden. 

Gretha Bregman-Hoving 
 

mailto:bregman@pkn.nl


MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd :   Mevr. H. Tangenberg-Dol van Zwanenburg naar Voorschoten. 
         Mevr. E. Starreveld–Kotrasch van Zwanenburg naar Berlicum. 
         Dhr. R.W.J. Snoek van Zwanenburg naar Badhoevedorp. 
         Dhr. J. Reemer van Zwanenburg naar Utrecht. 
         Mevr. L. Ravensbergen van Zwanenburg naar Rijnsburg.      
 
Overleden :  op 11 juli  2019 in de leeftijd van 69 jaar Mevr. M. Brederoo. 
 
Geboren :  op 12 juni 2019 Nine Maria Berendsen en Liva Julia Berendsen, 

dochters van Niek Berendsen en Suzanne Berendsen-Bakker. 
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Beroepingswerk 
Op woensdag 9 juli is de beroepingscommisssie geïnstalleerd. In de 
beroepingscommissie hebben zitting genomen mevr. Ada Boterman, mevr. Gré 
Gijzen, mevr. Gerda Adolf, mevr. Petra Mendrik, mevr. Renske Jonker-Vrooland, 
mevr. Heleen Broerse, dhr. Henk Groothuis,  dhr. Peter Mendrik, dhr. Wim Smit en 
dhr. Allard Oud.  
Fijn dat deze gemeenteleden zich willen inzetten voor de zoektocht naar een nieuwe 
predikant voor onze gemeente. Zij zullen worden bijgestaan in hun werkzaamheden 
door onze consulent ds. Bert Griffioen uit Badhoevedorp.  
Namens ons allen wens ik hen veel succes toe en met Gods hulp zal het zeker 
lukken om een goede keuze te maken voor het invullen van het predikantschap in 
onze Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg. 
Dat betekent ook dat ik voorlopig niet meer zal berichten over het beroepingswerk. 
Nieuws daarover en informatie over de werkzaamheden van de 
beroepingscommissie en de stand van zaken zullen vanuit de commissie zelf worden 
verzorgd.  
Met vriendelijke groet en namens de kerkenraad,    Leo Kranenburg 
 
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 



Beroepingswerk 
Op woensdag 9 juli is de eerste bijeenkomst van de beroepingscommissie geweest. 
Tijdens deze vergadering hebben de leden met elkaar kennisgemaakt. Er is een 
aantal afspraken gemaakt over de inhoud van het werk, over de aanpak en de 
taakverdeling. Ds. Bert Griffioen van Badhoevedorp zal de commissie vanuit zijn 
consulentschap begeleiden. 

De volgende gemeenteleden hebben zitting genomen in de beroepingscommissie: 
Dhr. Henk Groothuis, mevr. Petra Mendrik, dhr. Peter Mendrik, mevr. Ada Boterman, 
mevr. Gré Gijzen, mevr. Gerda Adolf, dhr. Wim Smit, dhr. Allard Oud, mevr. Renske 
Jonker-Vrooland en mevr. Heleen Broerse. 
Het werk van de beroepingscommissie is vertrouwelijk en de leden hebben 
geheimhouding over hun activiteiten beloofd. 
Namens de commissie zal dhr. Henk Groothuis optreden als woordvoerder. Bij hem 
kunt u met uw vragen terecht. Andere leden van de commissie zullen u naar hem 
verwijzen. 
 
In augustus vergadert de commissie opnieuw. In de tussentijd kunt u namen van 
predikanten aanleveren. Het gaat niet om een lijstje namen, maar om de naam van 
een eventuele kandidaat voor de gemeente met daarbij de reden waarom u vindt dat 
deze kandidaat bij onze gemeente past. U kunt daarbij de visie, zoals besproken 
tijdens de gemeentevergadering, gebruiken. 
Namen kunt u doorgeven aan Heleen Broerse. 
 
Met een hartelijke groet,    Heleen Broerse-Boterman, scriba  
 
DIACONIE 
 
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 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 vertrekken ca. 9.00  
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. Tijdens de lunch kunt u de 
prijs voor deze busreis betalen (indien mogelijk met gepast geld). 
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. Ca. 17.30 uur à 18.00 uur hopen we weer voldaan na een gezellige 
dag in Zwanenburg aan te komen.    
 

De prijs voor deze mooie dagtocht bedraagt € 45,00. 



We hopen dat er voldoende belangstelling is,  zodat het reisje door kan gaan. 
U kunt zich 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 september 
 
  1 september  Dhr. T. de Vente 
  2 september  Mevr. C. Kranstauber-van den Broek 85 
  2 september  Mevr. M. Sikkel-de Jong 
  2 september  Dhr. J.J. van Wieringen 
  7 september  Mevr. G. Prins-Huisman 
10 september  Dhr. J. Malipaard Sr.   94 
14 september  Dhr. K.C. Schouten 
18 september  Mevr. G. Kortenoeven-Keddeman 84 
20 september  Dhr. A.N. Bloos 
21 september  Dhr. G. Otten 
22 september  Dhr. J. Strackké 
24 september  Mevr. S.R. de Fouw-van Heerde  78 
24 september  Mevr. A. Verbeek van Beem 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon.       Leo Bakker, ledenadministratie 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Solidariteitskas en Kerkrentmeesterlijk Quotum 2019 
Ook dit jaar zijn wij als PKN kerk weer verplicht een bedrag te betalen aan de PKN in 
Utrecht voor de ‘Solidariteitskas’ en het ‘Kerkrentmeesterlijk Quotum’. Om dit bedrag 
te verkrijgen vragen wij u, net als de voorgaande jaren, om een extra bijdrage.   
De ‘Solidariteitskas’ is een landelijk steunfonds waaruit subsidies worden verleend 
aan gemeenten die wat extra hulp nodig hebben op financieel gebied. Daarnaast 
wordt dit geld gebruikt voor o.a. het Luchthavenpastoraat en het Havenpastoraat. Het 
‘Kerkrentmeesterlijk Quotum’ is bestemd voor bovenkerkelijke werkzaamheden. 
Wij vragen u of u voor deze actie het adviesbedrag van € 30,00 wilt bijdragen.  
Verdere informatie leest u in de brief, die u vanaf 15 september in de bus zult vinden. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit? Zonder uw hulp kunnen we niet! 
Namens de kerkrentmeesters,       Cora Gerritse  
 
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 
Eerste Zondagmiddagconcert van seizoen 2019/2020: Virtuoze klezmer, balkan- 
en zigeunermuziek   
Seizoen 2019/2020 van de Zondagmiddagconcerten in onze kerk gaat een 
spetterende start beleven, want op 13 oktober gaat Trio C tot de Derde een 
verrassend concert geven. Hun stijl laat zich het best omschrijven als ‘geïnspireerd 
op klezmer, balkan- en zigeunermuziek’. Het concert begint om 14.30 uur. De entree 
bedraagt zoals gewoonlijk 7,50 euro incl. drankje; kinderen t/m 12 jaar komen gratis 
binnen.  



 
 
 
De drie musici Caspar Terra (klarinet), Carel den Hertog (viool) en Coos Lettink 
(accordeon) vormen samen het in 1998 opgerichte Trio C tot de Derde. Zij 
omschrijven hun muziek als een vrije combinatie van klezmer, balkan- en 
zigeunermuziek. Om inspiratie op te doen reizen zij regelmatig de landsgrenzen over 
op zoek naar nieuwe muziek. Hun streven is: geen imitatie, maar integratie van alle 
muzikale invloeden die op hun pad komen. Vanuit dit streven componeren ze eigen 
nummers en worden bestaande melodieën uit diverse landen samengevoegd en 
gearrangeerd. Dat hun eigen geluid hierdoor telkens aan verandering onderhevig is 
en wordt verrijkt, past bij het dynamische karakter van het trio. Zo zijn er de laatste 
jaren ook diverse werken van Oost-Europees georiënteerde klassieke componisten 
als Béla Bartók en Zoltán Kodály in hun repertoire opgenomen. Maar ook dat zijn 
geen statische composities, want door hun ontembare drang tot improviseren krijgen 
hun uitvoeringen steeds weer onverwachte en unieke wendingen. Al improviserend 
spelen ze overigens niet alleen mét elkaar, maar ook náár elkaar, door op speelse 
wijze elkaar muzikaal uit te dagen en te verleiden tot virtuositeit en lyrisch spel. Hun 
muziek geeft uitdrukking aan zowel vrolijkheid als verdriet, en leent zich zodoende 
voor dansen, maar ook voor dromen… 
Daarom zeggen wij: van harte welkom bij ons eerste Zondagmiddagconcert van het 
nieuwe seizoen. Mogen we op u rekenen? Is uw vervoer een probleem? Laat het ons 
weten en we zorgen voor een oplossing.  
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten,    Ben Broerse 
 
Agenda Zondagmiddagconcerten 

 13 oktober 2019 - Trio C tot de Derde. 

 10 november 2019 - Kamerkoor Cantus Valerius. 

   9 februari 2020 - Duo Roel Praas vleugel & Palle Fuhr Jørgensen bariton. 



 
RAAD VAN KERKEN 
 
Rondwandeling Utrechtse Heuvelrug 
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 
 

 
BAZAAR 
 
Nieuws van de bazaarcommissie  
Op zaterdag 5 oktober zal de jaarlijkse bazaar gehouden worden in en rond de kerk.  
Wanneer u dit leest komt 5 oktober al snel dichterbij. Alle krachten worden reeds 
gebundeld om er ook dit jaar weer een feestelijke, goedlopende dag van te maken. 
Om een en ander goed te laten verlopen zijn er veel vrijwilligers nodig. 
Voor het zware til- en sjouwwerk zoeken wij sterke mannen, vrouwen en jongeren. 
 
Wie wil ons komen helpen met het inrichten van de zalen? 
Wie wil er soep koken of wat lekkers bakken voor bij de koffie?    
Wie heeft er tijd en zin om te helpen met het verkopen van spullen? 
 
Op zondag 15 en 22 september worden er na afloop van de kerkdienst tasjes 
uitgedeeld. Het is de bedoeling dat u deze tasjes vult met wat levensmiddelen en 
vervolgens weer inlevert bij een van de commissieleden of zondags in de kerk. 
Inleveren graag voor 1 oktober. 
Op dinsdag 1 oktober om 9.30 uur willen wij de tasjes sorteren, daar kunnen wij uw 
hulp bij gebruiken. 
Op donderdag 3 oktober om 9.00 uur willen wij de tafels klaarzetten en de spullen 
naar binnen brengen, daar hebben wij sterke mannen en vrouwen voor nodig. 
Op vrijdag 4 oktober om 9.00 uur willen wij de fruitbakjes maken in de koffieruimte 
van de kerk. Aansluitend kunnen de standhouders hun stand inrichten. Voor al deze 
activiteiten kunnen wij uw hulp heel goed gebruiken. 
Voor koffie, thee met wat lekkers wordt gezorgd. 
 
Spullen voor het waterlooplein e.d. kunt u inleveren op 11 september van 9.30 tot 
10.30 uur bij de opslag achter de kerk. Na 11 september kunt u tot januari alleen 
goederen inleveren na telefonisch overleg.   
De bazaarcommissie hoopt op een goede opkomst op 5 oktober en wenst u 
een heel gezellige dag toe. 
 
Namens de bazaarcommissie,       Margreet Smit 
 
 
 
 



EEN ORGELBOEK IN DE VITRINEKAST 
 

Deel 1 
In de ontmoetingsruimte van de kerk staat al een aantal jaren een vitrinekast waarin 
attributen zijn geplaatst die kenmerkend zijn geweest voor het functioneren van de 
beide geloofsgemeenschappen. Sinds kort is er een orgelboek bijgezet uit 1921 met 
als titel “De melodieën der Psalmen en Lof- en Bedezangen”  J. Worp, 15e druk, 
eigendom Geref. Kerk 1921.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Psalmen en Lof- en Bedezangen boek   Gereformeerde Kerk 1920 

 
De lof- en bedezangen bevatten naast de 150 Psalmen o.a. Lofzang van Maria, Het 
Gebed des Heren, Bedezang voor de predicatie, Dankzegging na het eten en 
Avondzang. Deze liederen hadden de goedkeuring verkregen van de Synode van 
Dordrecht 1618-1619. 
In het begin werd er in de kerken van de reformatie gezongen zonder 
orgelbegeleiding. Men beriep zich op een tekst van de apostel Paulus uit  
1 Cor. 14: 19.  
 
Wat was het tempo van de liederen? Er werd zeer langzaam gezongen, wat 
overigens een typisch Nederlands/Vlaamse traditie was. Dat is waarschijnlijk 
ontstaan nadat ds. Petrus Datheen zijn vertaling van de psalmen aan het begin van 
de reformatie had afgerond. Deze werd voor het eerst gezongen in 1566 in Gent (B) 
tijdens hagenpreken. Omdat deze berijming vaak niet aansloot bij de Franse/ 
Zwitserse melodieën werd het tempo verlaagd zodat er op ´hele noten´ meerdere 
lettergrepen op een noot van 1 tel gezongen konden worden. Deze berijming van ds. 
Petrus Datheen was bij het kerkvolk geliefd. In ± 30 (Oud)-Gereformeerde 
Gemeenten wordt deze berijming nog gezongen.  
 
Er waren wel dichters die zich eraan waagden om de psalmen opnieuw te vertalen, 
o.a. Philips Marnix van Sint Aldegonde (de vermoedelijke dichter van Het 
Wilhelmus), maar ook deze berijming heeft het niet gehaald omdat o.a. de 
boekhandelaren bezwaar aantekenden. De reden: er was nog teveel voorraad van 
de berijming van ds. Datheen.  
Pas in 1773 werd de Statenberijming ingevoerd wat o.a. forse protesten teweeg 
bracht in o.a. Barneveld en Maassluis. Het tempo kon van plaats tot plaats 
verschillen. In een artikel van J. Smelik wordt hiervan melding gemaakt. In 

 

 



Vlaardingen nam het zingen van Psalm 68: 10 (Gelooft zij God met diepst ontzag) 
onder aanvoering van de voorzanger 12 minuten in beslag! Uiteindelijk gaf de 
kerkenraad te kennen dat dit wel erg langzaam was. De voorzanger nam uiteraard 
de aanwijzing van de kerkenraad zeer ter harte, het gevolg was dat het zingen van 
een couplet nu werd bekort tot 11 minuten! Deze situatie was wel uitzonderlijk. 

 
Hans Jütte (wordt vervolgd) 

 
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP 
 
 

 
Geef voor bijbels in Honduras 

Hoe doorbreken we de vicieuze cirkel van extreem bendegeweld in Honduras? 
Met dat doel lezen 15.000 (!) vrijwilligers elke week uit de Bijbel met gezinnen in 
de gewelddadigste wijken. En het werkt! Maar geld voor bijbels is er niet. 
Daarom helpen wij. Helpt u mee? 
De bendecultuur is diep geworteld in de Hondurese samenleving. In geen enkel land 
‘in vrede’ wordt meer gemoord dan hier. De inwoners leven dagelijks in angst voor 
extreem geweld, afpersing en corruptie. Ook kinderen worden al ingezet om te stelen 
en te moorden. Een schijnbaar uitzichtloze situatie die het land al decennialang in 
zijn greep houdt. 

Samen bijbellezen 

Toch zijn er initiatieven die het tij willen keren. Bijvoorbeeld het programma 
‘Delegados de la Palabra’. Delegados zijn vrijwilligers die samen met gezinnen 
bijbellezen. Een initiatief van de lokale kerk om kinderen op jonge leeftijd bijbelse 
waarden en normen mee te geven. En om buren samen te brengen rond Gods 
Woord. Zodat onderling wantrouwen verandert in wederzijds begrip en meer 
saamhorigheid. Met als doel: een betere toekomst voor de kinderen van Honduras. 
‘En het werkt’, zegt Fatima. Zij is één van de vrijwilligers. ‘Elke zaterdag lees ik met 
een paar gezinnen uit de Bijbel. Ik zie met eigen ogen dat levens veranderen. Het 
geeft hoop en helpt ons op de juiste manier om te gaan met onze dagelijkse 
problemen.’ 

Help mee! 
Maar er is nog heel veel te doen. In een gemiddelde wijk wonen 60.000 mensen die 
elk dubbeltje moeten omdraaien. Geld voor een eigen bijbel hebben ze niet. Op 
verzoek van de kerken ontwikkelde het Bijbelgenootschap een speciale versie van 
de Samenleesbijbel voor de gezinnen in Honduras.* Met uw steun kunnen we dit jaar 
10.000 van de armste gezinnen blij maken met zo’n speciale Samenleesbijbel. Helpt 
u mee? IBAN NL74 SNSB 0266 3808 08 

* Het NBG ontwikkelde samen met het Hondurees Bijbelgenootschap een speciale, 
verkorte versie van de Samenleesbijbel. In 100 stappen maken ouders en kinderen 
kennis met belangrijke bijbelverhalen. Met de verwerkingen en open vragen kunnen 
vrijwilligers écht met gezinnen in gesprek gaan over de betekenis van de verhalen 
voor het dagelijks leven. 



 
DIVERSEN 
 
Bedankt 

Wij willen u hartelijk bedanken voor de prachtige bos bloemen (65-jarig huwelijk). 

Hartelijke groeten,       H.B. Stol en W.M. Stol-Luijt 

 
 
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 
 
 
 

PLATFORM VLUCHTELINGEN HAARLEMMERMEER  
WWW.VLUCHTELINGENHAARLEMMERMEER.NL 
SECRETARIAAT: Rien Wattel, tel. 06-16040860 

 
 
Verbinding samen op weg 
Een ‘verbindingswandeling’ op zaterdag 21 september wil allerlei oude en nieuwe 
groepen Haarlemmermeerders laten ontdekken: we zijn in Haarlemmermeer samen 
op weg.  
Het bijzondere van Haarlemmermeer is: het grootste deel van de inwoners komt ‘van 
buiten’. 150 jaar geleden waren mensen uit Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant de 
eerste ‘migranten’ in de kersverse polder, ‘De Polderjongens’. Het is het begin van 
een lange traditie ‘migratie’, waarbij de ‘landen van herkomst’ steeds wereldwijder 
werden: Friezen en Amerikaanse expats en nu migranten uit Syrië, Afghanistan en 

Eritrea. Maar de tweede groep wordt vaak ‘vreemder’ beleefd dan de eerste. 



Dan gaan mensen op zoek naar ’verbinding’. Op zaterdag 8 juni was er een 
Verbindingsmaaltijd in Hoofddorp, met mensen uit buurten, kerken en moskeeën en 
deelnemers aan taalcursussen. ‘Kom van je eigen eiland af’, zei Yassim, een 
jongere. ‘Ontdek hoe ieder hier zijn steentje bijdraagt en daar trots op is’, zei Elaine 
Veldema van het Participatiepunt, ‘we zijn allemaal Nederlanders!’ 
 
Om dat te stimuleren organiseert het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer op 
zaterdag 21 september een verbindingswandeling met als motto ‘Samen op weg’. In 
een wandeling van 3 tot 4 km gaan groepjes van vijf met elkaar in gesprek over hun 
geschiedenis, of ze nu Hoofddorper, Fries of Syriër zijn. Al wandelend van de 
Boskern in Overbos naar het Historisch Museum in het bos zoeken ze: ‘Wat is hier 
anders dan in onze eigen dorpen? Wat hebben we hier meegemaakt? En vooral: wat 
hebben we hier samen?’ In het museum lunchen ze samen en bekijken wat het 
gemeenschappelijke Haarlemmermeerse verleden omvat.  
 
De verbindingswandeling is op zaterdag 21 september van 11.00 – 16.00 uur. 
Kosten € 5,00. Vertrek van het parkeerterrein bij de Boskern, Liesbos 24 in 
Hoofddorp-Overbos. Opgeven voor 12 september op 
vluchtelingeninhaarlemmermeer@gmail.com of WhatsApp/sms op tel. 06-16040860. 
In het Platform Vluchtelingen werken verscheidene Haarlemmermeerse groepen 
samen. 
 
 

 
 
Een eeuwigdurende rustplaats in de natuur: Natuurbegraafplaats 
Geestermerloo 
De eerste natuurbegraafplaats in Noord-Nederland is een feit. Deze wordt bij 
Alkmaar gerealiseerd. Natuurbegraven is een manier om het lichaam terug te geven 
aan de natuur. Steeds meer mensen kiezen hiervoor. 
 
Wat is natuurbegraven? 
Bij natuurbegraven gaat een graf op in de natuur. Het graf is eeuwigdurend. Een 
mooie manier om het lichaam terug te geven aan de natuur. Respect voor de 
overledene gaat hand in hand met respect voor natuur en milieu. Dat is waarom 
steeds meer mensen kiezen voor begraven in de natuur. 
 
Uw plek vastleggen 
De afgelopen jaren is Alexander van der Pijl, directeur Dunweg Uitvaartzorg, druk 
bezig geweest om Geestmerloo van de grond te krijgen. Hoewel we ons laatste 
afscheid natuurlijk nog ver voor ons uit schuiven, blijkt in de praktijk dat het mensen 
wél veel gemoedsrust geeft om nu al na te denken over hoe dat einde er dan uit 
moet gaan zien. En zelf al een en ander te regelen. “Het geeft een goed gevoel, dat 
die mensen daadwerkelijk hun plekje in de natuur kunnen vastleggen”, aldus 
Alexander. 
 
 
 



Natuurpark Geestmerloo 
Natuurbegraafplaats Geestmerloo is een bijzonder project. De natuurbegraafplaats 
wordt in het natuurgebied Geestmerambacht nabij Alkmaar gerealiseerd. U kiest zelf 
de plek waar u zich prettig bij voelt, bijvoorbeeld in de buurt van water of bij een 
mooie boom. Een graf is eeuwigdurend en wordt dus niet geruimd. Dit najaar wordt 
begonnen met de aanleg en vanaf 2020 kan men midden in de natuur worden 
begraven. 
 
Meer weten? Kom naar de lezing 
Op dinsdag 3 september organiseert Dunweg een lezing over Natuurbegraafplaats 
Geestmerloo. Tijdens de lezing wordt besproken wat een natuurbegraafplaats is en 
wat de diverse opties zijn. Er is uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen. U 
kunt zich inschrijven via onze website (dunweg.nl/lezing-natuurbegraafplaats) of via 
tel. 023-563 35 44 / marketing@dunweg.nl. De avond begint om 20.00 uur bij 
Dunweg Uitvaartzorg, Achterweg 40, 2130 AD te Hoofddorp.  
Wij zien u graag op dinsdag 3 september.    Mariëtte Sanders 
 
 
 

 
 
 
 


