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In dit nummer:
 5 oktober bazaar
 13 oktober zondagmiddagconcert (klezmermuziek)
 vacaturelijst

kerkdiensten
Zondag 6 oktober
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. R. Wattel uit Hoofddorp

Zondag 13 oktober
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. W. Zaagsma uit Hillegom
Werelddiaconaat

Maandag 14 oktober
Eigen Haard

18.45 uur

pastor F. Litjens

Zondag 20 oktober
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. ds. F. Klaver uit Vijfhuizen

Zondag 27 oktober
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. D. van Arkel uit Castricum

Maandag 28 oktober
Eigen Haard

18.45 uur

pastor R. van Neerbos

Zondag 3 november
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. ds. G. Neels uit Hoofddorp

Oppasdienst
6 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober
3 november

Anke en Geeske Kluijt
Cora Gerritse
Cora Gerritse
Renske de Vries
Ellen en Marjolein Oostwouder

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 zakenvrouw komt tot geloof
“Een van onze toehoorders was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde;
ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van
Paulus “(Handelingen 16:14)
In de tijd na Pinksteren is de Geest overvloedig aan het werk. We lezen erover in het
boek Handelingen van de apostelen. Je zou het boek misschien beter ‘handelingen
van de Heilige Geest’ kunnen noemen… Ons gedeelte speelt jaren later. Paulus en
Silas hebben plannen gemaakt om opnieuw een rondreis door Azië te maken. Maar
ze krijgen een andere opdracht, de Geest van Jezus (16:7) leidt hen naar Europa. In
Filippi ontmoeten ze Lydia, zij is een zakenvrouw, met een buitenlandse achtergrond
en ze handelt in purper. Ze moet wel rijk zijn, want purperen stoffen waren heel

kostbaar in die tijd. Je ziet hier iets van de diversiteit in de gemeente van Jezus. Het
was niet zo dat alleen arme mensen aan de onderkant van de samenleving zich
voelden aangetrokken door Jezus. Zijn boodschap is voor iedereen: of je nu arm
bent of rijk; of je maar moeilijk mee kunt komen op school, of juist een helder
verstand hebt; of je lichamelijk zwak bent, of juist kerngezond. Jezus verbindt heel
verschillende mensen met elkaar. We zien hier dat Lydia tot geloof komt. Opvallend
is dat de eerste bekeerling een vrouw is. Ook dat is voor ons misschien niet zo heel
bijzonder. Maar in de tijd waarin Lucas schrijft wel. Lucas laat hiermee zien dat ook
vrouwen helemaal meetellen in de gemeente van Christus. Dat is opvallend, in een
maatschappij waarin vrouwen maar weinig publieke verantwoordelijkheid kregen.
God opent het hart van Lydia. Dat vind ik altijd een bijzondere zin. Een zin waar je
nog eens over na kunt denken. Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat? Ik proef er in ieder
geval iets van het wonder in als iemand tot geloof komt. Een geschenk van Boven.
God werkt door zijn Geest in levens van mensen. Tegelijkertijd zie je dat Lydia er zelf
voor open staat. Ze komt naar deze gebedsplaats. Ze heeft zich verdiept in het
Joodse geloof. Er is als het ware al voorbereidend werk gedaan. Zo is Lydia de
eerste Europeaan die tot geloof komt – er zullen er nog vele volgen. Tegelijkertijd
merken we juist in onze tijd hoe het christelijk geloof in Europa kwetsbaar is. Dat is
wel iets om over na te denken. Hoe geven wij de erfenis van Lydia door? Hoe laten
wij zien wat Jezus voor ons betekent? Op welk moment is ons hart geopend voor de
woorden van het evangelie? Ik hoop dat we dat telkens weer met elkaar in de
gemeente en daarbuiten kunnen delen!
ds. Jeroen de Jong
Deze overdenking hebben we aangereikt gekregen door Gretha Bregman-Hoving. Ds. De Jong is
predikant van de PKN Gereformeerde Kerk Waarder.

PASTORAAT
Graag loop ik een eindje met u op, als uw levensweg hobbelig is en de weg
onduidelijk. Het kan helpen om gedachten uit te spreken en je zorgen te delen.
Hobbels lijken dan makkelijker te “nemen” en er komt weer zicht op andere
mogelijkheden en nieuwe wegen. Ik bezoek u graag dus schroom niet om contact op
te nemen!
Wilt u graag zelf een bezoek of wilt u dat voor uw naaste vragen neem dan contact
op met uw ouderling of wijkdame of u mailt mij rechtstreeks via: g.bregman@pkn.nl.
Gretha Bregman-Hoving
UIT HET LEVEN EN WERKEN VAN DE KERKELIJK WERKER
In november trouwt mijn nichtje en dat is tegenwoordig een heel festijn kan ik u
melden. Aangezien onze dochter ceremoniemeester is, zag ik een draaiboek voorbij
komen waarvan evenementen nog veel kunnen leren. Inmiddels beginnen ook hier
thuis de voorbereidingen. Naast de trouwviering in de kerk, waar ik een rol zal
spelen, betreft het een heel praktisch gebeuren: wat doen we aan?!
De mannen een pak of toch een mooie combinatie die je later nog eens kan
gebruiken en dan de dames, daarbij kun je natuurlijk nog veel meer kiezen: een jurk,
kort of lang, met of zonder jasje, een rok, een broekpak, een jumpsuit….
Jezus zegt maak je niet druk over hoe je gekleed gaat en in de brief van Paulus aan
de gemeente van Korinthe lees ik dat het vergankelijke lichaam moet worden
bekleed met het onvergankelijke. Op de dag dat de tijd zal verdwijnen word je door

iemand anders aangekleed met een kleed dat onvergankelijk en tijdloos is. Wat ik op
die bruiloft ook aan zal trekken het blijft vergankelijk en is aan tijd gebonden. En dat
beseffen helpt om het niet té belangrijk te maken.
En die dag dat je als mens bekleed wordt met het onvergankelijke? Het is een
gewaad van momenten die eeuwig mogen blijven duren. Hoe zal het eruit zien? Ik
las er het volgende gedichtje over:
U, heerser van de tijd,
Kleed mij met onvergankelijkheid;
Een soepel zacht gewaad
Dat fluistert, danst en speelt,
De stof van ragfijn licht
Dat al mijn wonden heelt.
Ik wens u toe dat het uitzicht op zo’n kledingstuk, dat iedereen past, u helpt het
gewaad van iedere dag weer aan te trekken en te dragen!
Gretha Bregman-Hoving

BEROEPINGSWERK / BEROEPINGSCOMMISSIE
Inmiddels is de beroepingscommissie aan het werk gegaan. De gemeente heeft het
in de handen van de leden van deze commissie gelegd om op zoek te gaan naar een
nieuwe predikant. Bij de bezoeken die ik breng hoor ik nog al eens: “Ja we wachten
maar af wat er komt”. En dat is inderdaad de taak van de gemeente: wachten totdat
de beroepingscommissie met een voordracht komt.
Maar dat wachten kunnen we als gemeente wel invullen met een actieve houding.
Niet afwachten maar verwachten. Hoe? Door het werk en de leden van de commissie
in het gebed op te dragen bij God. De opdracht ligt in handen van de commissie
maar wij als wachtende gemeente kunnen en mogen de commissie en hun opdracht
in Gods handen leggen. Op deze manier is het een opdracht voor de hele gemeente:
bidt u mee?
Gretha Bregman-Hoving

MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd:

Fam. Groeneveld-Bart van IJmuiden naar Driehuis.
Dhr. J.G. Goedhart van Halfweg naar Zwanenburg.

Gedoopt:

op 18 augustus 2019 Fabiënne Brigitte Jonker, dochter van René en
Renske Jonker-Vrooland.

Geboren:

op 28 augustus 2019, Nova Lou van ‘t Zand, dochter van Henk Jan en
Ilse van ’t Zand-Smit en zusje van Yara.
Leo Bakker, ledenadministratie

UIT DE KERKENRAAD

Profielschets nieuwe predikant
In het Kerkblad van september hebt u kunnen lezen hoe de beroepingscommissie
aan de slag is gegaan.
Aangezien de sluitingstermijn voor reageren op de advertentie 30 september is, kan
de commissie zich rustig voorbereiden.
Op de website van onze gemeente kunt u de advertentie lezen die naar de PKN is
gegaan.
Omdat niet alle gemeenteleden betrokken zijn geweest bij het opstellen van de
toekomstvisie, lijkt het de kerkenraad goed deze in dit blad te publiceren. U bent dan
op de hoogte van de uitgangspunten van het beroepingswerk.
Contactpersoon van de beroepingscommissie is dhr. Henk Groothuis. Bij hem kunt u
met uw vragen terecht. Over het onderstaande stuk kunt u ook de kerkenraadsleden
raadplegen.
Heleen Broerse (scriba)
Beschrijving toekomstvisie van de Protestantse gemeente te HalfwegZwanenburg
De Protestantse gemeente Halfweg-Zwanenburg is een levende gemeente en wil dat
blijven. Dat is een uitdagende opdracht in deze tijd. De kerkenraad wil gevoed
worden om het werk in de gemeente te kunnen doen.
Ondanks het feit dat de gemeente ‘ouder’ wordt en jonge leden worden gemist, is
een verlangen in de gemeente om verder te gaan en vorm te geven aan het
gemeente-zijn. De kunst is dat verlangen over te brengen aan de gemeente en te
blijven voeden.
Daarvoor is een predikant nodig die de kerkenraad en vrijwilligers steunt, zodat het
werk in de gemeente voortgang kan vinden. Hij of zij dient toe te zien dat de
gemeente werkelijk een gemeente van Christus blijft.
De predikant die daarbij past is iemand die met de gemeente op zoek wil naar:
- hoe, naast de zorg voor de ouderen, aandacht te geven aan de vijftigers in de
gemeente,
- het betrokken houden van jonge gezinnen,
- vorm geven aan de toekomst van de gemeente,
- de zondagse dienst houden als centraal moment van gemeente zijn (tweemaal per
maand leiding geven aan de dienst),
- blijven onderzoeken hoe een vitale gemeente te blijven,
- hoe aandacht te geven aan de blik naar buiten, dienstbaar zijn aan de (lokale)
samenleving,
- een actieve bijdrage leveren aan de plaatselijke oecumene,
- de kerkenraad en andere vrijwilligers voeden om het werk voor de gemeente te
kunnen blijven doen.
De gemeenteleden ervaren een grote verbondenheid met elkaar. Dat is te merken
aan het zondagse bezoek, aan de diensten en de belangstelling voor het
koffiedrinken na de dienst. Ook de maaltijden die met regelmaat op de zondag
worden verzorgd, worden goed bezocht.
Wekelijks bezoeken gemiddeld 80 gemeenteleden de zondagse dienst. Zo’n 50
mensen blijven na de dienst koffiedrinken. Aan de maaltijden op zondag, die

driemaal per jaar plaatsvinden, nemen zo’n 40 mensen deel.
Het meeleven met elkaar is een groot goed. Dat meeleven gebeurt via bezoeken aan
mensen die dat nodig hebben en via kaarten of mails, zowel georganiseerd als op
persoonlijk initiatief.
De zorg voor de oudere gemeenteleden, een grote groep in de gemeente, is goed
geregeld.
Voor jeugd en ouderen zijn vrijwilligers beschikbaar om vorm te geven aan de
activiteiten die in de gemeente op zondag en door de weeks plaatsvinden.
De kerkenraad is, hoewel klein van samenstelling, in staat die zaken te doen die
nodig zijn om de gemeente zakelijk en inhoudelijk leiding te geven.
De gemeente biedt een dienstverband van 70% aan. Voor de nieuwe predikant is
een dienstwoning beschikbaar. Wonen in de gemeente is een voorwaarde.
Met de predikant wil de gemeente werken aan nieuw beleid gebaseerd op
bovenstaande wensen. Wij zoeken een nieuwe voorganger, die voor de gemeente
een inspirator en organisator is in de komende jaren.
Besproken in de kerkenraad van 27 februari 2019.

Afscheid ambtsdrager Erik Oostwouder
In de startdienst van 15 september werd afscheid genomen van Erik Oostwouder als
diaken van onze Protestantse gemeente. Op 25 september 2011, dus in het jaar dat
de vernieuwde Protestantse kerk in gebruik was genomen, werd Erik bevestigd in dit
ambt. Hij is twee periodes van 4 jaar voor onze gemeente als ambtsdrager actief
geweest. De eerste 4 jaar was Erik voorzitter van de diaconie. Daarmee was hij niet
alleen lid van het college van de diaconie en de kerkenraad, maar maakte hij ook
deel uit van het moderamen (het dagelijkse bestuur) van onze gemeente. Na de
eerste periode van 4 jaar koos Erik ervoor, vanwege andere drukke bezigheden, te
stoppen met het voorzitterschap, maar wel aan te blijven als diaken. Omdat bij de
diaconie in de afgelopen jaren de voorzitterplek vacant was, fungeerde Erik wel
geregeld als voorzitter ad interim (met name voor het ondertekenen van sommige
stukken).
In de kerkenraadsvergadering van juni kregen wij te horen dat hij niet opging voor
een derde termijn. Dat vonden wij jammer, maar we respecteren zijn besluit. Erik was
al eerder voor een langere periode diaken geweest en we hopen dat wij als
gemeente in de toekomst weer een beroep op hem kunnen doen.
Erik is iemand die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Zijn inhoudelijke
bijdragen aan de vergaderingen werden op prijs gesteld. Ook zijn gevatte
opmerkingen brachten levendigheid aan onze vergaderingen. Dat was ook nog het
geval in de consistoriekamer vlak voor het begin van de dienst op 15 september. Het
is een goed en fijn gebruik dat bij afscheid en/of bevestiging van ambtsdragers de
kerkenraad zo volledig mogelijk aanwezig is.
Erik, als Protestantse gemeente willen wij je ook langs deze weg bedanken voor je
inzet voor onze gemeente!
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,
Leo Kranenburg

Vacaturelijst 2019 4de kwartaal
Het loopt niet bepaald storm met de reacties op de openstaande vacatures. De
topprioriteit ligt nu bij de invulling van de predikantsplaats. De verantwoordelijkheid
ligt daarvoor nu bij de beroepingscommissie. Zoals bekend is de financiële ruimte

voor een 70% predikantsplaats aanwezig. Wij hebben dan ook goede hoop dat deze
vacature in de loop van de eerste helft van 2020 van de lijst kan worden afgehaald.
Maar de kerkenraad blijft ook de aandacht vragen voor een aantal andere taken in
onze protestantse gemeente waar vrijwilligers voor nodig zijn. Het zou prettig zijn
voor onze nieuw predikant als in het komende halfjaar wat openstaande plekken
zouden kunnen worden ingevuld. Dat maakt de start voor hem/haar in onze
gemeente wat makkelijker. Wie wil deze uitdaging(en) met ons aangaan? Wij horen
graag van jullie!

Vacature:

Taak:

Informatie:

Predikant

Pastoraat etc.

Beroepingscommissie

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
Kerkbriefsamensteller
Autodienst

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,

Gea Kranenburg
Grietje Monster

Cora Gerritse/Leo
Kranenburg
Klaas van den Berg

Leo Kranenburg

Geslaagde startzondag op 15 september
Na een mooie dienst o.l.v. Gretha Bregman-Hoving (met als thema “een goed
verhaal”) bleef een flink aantal gemeenteleden (ruim 30) na het koffiedrinken
aanwezig om gezamenlijk met een lunch de start van het nieuwe kerkelijke seizoen
in onze gemeente te vieren.

I

Iedereen had wat meegenomen (gecoördineerd door scriba Heleen Broerse) zodat
er van alles ruim voorhanden was. Ook voor de aanwezigen die zich niet hadden
opgegeven, maar na de koffie spontaan besloten om toch ook aan te schuiven en
samen van het eten te genieten en met elkaar in gesprek te gaan. Bijgaande foto’s,
gemaakt door Heleen Broerse, geven een impressie van de lunch.
Leo Kranenburg

DIACONIE
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand oktober
6 oktober Mevr. C. Korthals, 76 jaar
8 oktober Dhr. O. van Vugt
10 oktober Mevr. A. de Ruiter-van der Wilt, 80 jaar
16 oktober Dhr. L.M. Otto, 87 jaar
27 oktober Dhr. R. van Elderen
30 oktober Mevr. C. Taling-van den Ban
31 oktober Mevr. A.C. Schouten-Kars
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
RAAD VAN KERKEN
Utrechtse Heuvelrug – rondwandeling Leersum (+ 16 km)
Op zaterdag 7 september jl. gingen we met 13 wandelaars
verdeeld over drie auto’s op weg naar Leersum waar we
de auto’s parkeerden bij restaurant Darthuizen aan de rand
van het dorp.
We gingen in westelijke richting lopen door het bos naar
Doorn. Heuveltje op en heuveltje af. Met als hoogtepunten
de graftombe van Nellesteijn (een toren op de Donderberg;
waarin zich een grafkelder bevindt van de familie
Nellesteijn. De toren is in 1818 ontworpen door J.D. Zocher in opdracht van Cornelis
Jan van Nellesteijn, heer van Broekhuizen), de toren op De Kaap (uitzichtpunt) en
het restaurant Châlet Helenaheuvel met uitzicht over de hei. In dit laatste restaurant
dronken we koffie met wat lekkers erbij (traktatie van een paar wandelaars). Tot de
koffiepauze hielden we het droog en konden we volop genieten van de vele
paddenstoelen die alweer te zien waren en van de vele soorten bomen, mossen en
varens. Het was weer een afwisselende tocht over smalle paadjes en brede lanen
van de landgoederen Darthuizen en Dartheuvel en door de Kaapse Bossen.

Vanaf de koffiepauze hadden we zo nu en dan regen. We wandelden in zuidelijke
richting en vanaf de rand van Doorn in oostelijke richting om uiteindelijk weer in
Leersum uit te komen. We liepen over de historische Postweg (ooit in gebruik voor
de tram tussen Utrecht en Rhenen). Het laatste stuk regende het zo hard, dat we de
snelste route langs de Rijksstraatweg naar Leersum hebben gelopen (over fietspad).
We hadden als afsluiting nog een heerlijke lunch bij restaurant Darthuizen, waar ook
de auto’s geparkeerd stonden.
Onze volgende wandeling is op zaterdag 12 oktober a.s. We gaan die dag een
rondwandeling in Leiden maken van ongeveer 15 km. We verzamelen om 8.00 uur
aan de Oranje Nassaustraat bij het plantsoentje en het parkeerterrein van de
Keizerskroon (bij de stoplichten van de N200). Opgeven kan tot woensdag 9 oktober
a.s. bij Margreet Smit.. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en lunch).
In november pakken we de draad weer op van de rondwandelingen over de
Utrechtse Heuvelrug.
Ria Bakker
(

BAZAAR
Zaterdag 5 oktober om 10.00 uur is het zover: de bazaar zal dan worden gehouden
in de Protestantse Kerk in Halfweg.
Voor het zover is moet er nog het een en ander gebeuren.
Dinsdag 1 oktober om 9.30 uur gaan wij de tasjes met boodschappen sorteren.
Donderdag 3 oktober om 9.00 uur willen wij de tafels klaarzetten en de spullen naar
binnen brengen. Daarbij kunnen wij uw hulp heel goed gebruiken.
Vrijdag 4 oktober hebben wij uw hulp nodig om fruitbakjes te maken en de tafels in te
richten. Wij beginnen die dag om 9.00 uur.
Wij hopen op veel hulp. Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd.
De bazaarcommissie wenst u 5 oktober een heel gezellige dag toe.
Namens de bazaarcommissie:
Margreet Smit
EEN ORGELBOEK IN DE VITRINEKAST
Deel 2 en slot
Het zingen van een vers nam doorgaans 3 à 4 minuten in beslag.
Toen orgelspel in de kerkdiensten algemeen werd aanvaard, was dit voor
componisten de aanleiding 4-stemmige zettingen voor de melodieën te maken. Een
paar componisten die zich hieraan waagden: Conrad Friedrich Hurlebusch
(Hannover 1696 – Amsterdam 1765) in 1735 benoemd tot organist Oude Kerk in
Amsterdam (zijn koraalboek met 150 Psalmen met derzelver Lof- & Bedegezangen
verscheen in 1735 met vrij uitgebreide tussenspelen per psalmregel; in 1912
opnieuw uitgegeven), en Jacob Potholt, Amsterdam (1726-1782) organist
Westerkerk, 1766 organist Oude Kerk in Amsterdam (zijn 150 Psalmen en
Lofzangen verscheen in 1777 ook met uitgebreide tussenspelen per versregel).
We keren terug naar het psalmboek in de vitrinekast van componist Jan Worp. Ook
de toentertijd bekende componist-organist Johannes (Jan) Worp voorzag de
Psalmen en Lof en Bedezangen van een 4-stemmige orgelzetting vergezeld van
voorspelen, tussen- en naspelen en tevens van korte tussenspelen na iedere
versregel om de zingende gemeente op adem te laten komen. Bij latere herdrukken
zijn de korte tussenspelen vervallen omdat dit in onbruik was geraakt. “Worp”

behoorde tot de standaarduitrusting van elke organist. De 1e druk verscheen in
1874. Zijn bewerkingen zijn tot op heden nog steeds verkrijgbaar. Tenslotte: wie was
Jan Worp? Hij werd op 21-12-1821 in Broek in Waterland geboren en overleed in
Groningen op 21-04-1891. Zijn vader gaf hem zijn eerste muziekles. Later volgde hij
muziekonderwijs in Amsterdam en vestigde zich als muziekonderwijzer in Edam en
vervolgens in Almelo. Hierna volgde hij compositielessen in Leipzig en Dresden.
Terug in Nederland werd hij benoemd tot organist in de Der-Aakerk en Martinikerk in
Groningen. Als componist was hij vrij actief om melodieën te componeren bij
liedteksten. Bij een aantal gemeenteleden zal het volgende lied zeker nog bekend
zijn:
Op de grote stille heide
dwaalt de herder eenzaam rond,
wijl de wit gewolde kudde
trouw bewaakt wordt door den hond.
En, al dwalend ginds en her,
denkt de herder: “Och hoe ver,
hoe ver is mijn heide!
Hoe ver is mijn heide, mijn heide!”
De dichter is Piet Louwerse (1840-1908), hij heeft een standbeeld in Oost-Souburg,
de componist van dit lied: jawel Jan Worp. De aanleiding voor deze bijdrage in het
Kerkblad ontstond omdat er een orgelboek in de vitrinekast staat.
Hans Jütte

Johannes Worp

JEUGDWERK
Afscheid van leiding van de kinderdienst
Na een periode van langer dan 12 jaar (de exacte tijd kan ik niet terug vinden)
hebben Petra Mendrik, Carolien van den Heuvel, Ingrid Reemer en Hester Berger,
recentelijk of al iets langer geleden, besloten te stoppen met het vertellen voor de
kinderdienst.

Vele jaren hebben de 4 dames enthousiast geholpen met de voorbereidingen van het
kinderkerstfeest, de projecten in de Adventstijd en de Lijdenstijd, de
Palmpasendienst en daarnaast hebben ze ook de kinderdienst verzorgd tijdens de
‘gewone’ diensten. Elke keer vanuit ‘Kind op Zondag’ een verhaal voorbereiden, een
gesprekje en een knutselwerkje klaar hebben. Petra, Carolien, Ingrid en Hester heel
hartelijk bedankt voor jullie inzet en de samenwerking in de kinderdienst.
Omdat er nu een kleinere groep met leiding overblijft en er soms geen kinderen zijn
waarvoor we kinderdienst houden, volgen we niet meer een wekelijks rooster, maar
kijken zelf, soms in samenspraak met de voorganger, naar een onderwerp. De ene
keer is dat een schaduwverhaal, de andere keer spreken we over een actueel
onderwerp. We proberen de kinderdienst wat breder te maken, aangepast aan de
kinderen/tieners die op dat moment in de dienst zijn.
Namens de leiding van de kinderdienst, Petra Parlevliet, Margarita van den Berg,
Gea Kranenburg, Janneke Stoffels, Ellen Oostwouder en Cora Gerritse

COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN
Muzikale contrasten op komende Zondagmiddagconcerten
 Zondag 13 oktober: Joodse feestmuziek
Trio C tot de Derde – Carel den Hertog (viool), Coos Lettink
(accordeon) en Caspar Terra (klarinet) – speelt klezmer in de
puurste zin des woords: joodse feestmuziek! Maar ook in de
breedste zin des woords: een stijl die voortdurend in ontwikkeling
is. Én die veel ruimte biedt voor muzikale uitstapjes naar
aangrenzende genres als de balkan en gipsy, de jazz en de klassieke muziek. Hun
streven daarbij: geen imitatie, maar integratie van alle muziekgenres die hun paden
kruisen. Composities van Oost-Europees georiënteerde klassieke componisten als
Béla Bartók en Zoltán Kodály worden afgewisseld met eigenzinnige vertolkingen van
traditionele melodieën uit het onuitputtelijke klezmer- en balkanrepertoire. En soms
brengen de muzikale zijpaden die ze inslaan hen
zelfs tot ver over de grens van deze genres. Hun
optredens zijn overigens meer dan alleen muziek.
Het trio bestaat meer dan 20 jaar en samen hebben
ze vele muzikale reizen gemaakt. Elke compositie is
weer op een andere wijze ontstaan en heeft een
verhaal dat ze graag met het publiek delen. Kom
luisteren en geniet, dans en droom met Trio C tot de
Derde.
 Zondag 10 november: Engelse componisten a capella
Op 10 november verzorgt Kamerkoor Cantus Valerius een concert van een compleet
ander karakter. Het koor brengt ingetogen werken van Engelse componisten. Op het
programma staan Herbert Howells ‘Requiem’, Ralph Vaughan Williams ‘Three
Shakespeare Songs’ & ‘The Lover’s Ghost’, Henry Purcell ‘Remember not, Lord, our
offences’, Philip Stopford ‘Ave Verum’, Eric Whitacre ‘Lux Aurumque’ en John Bennet
‘Weep, o mine eyes’. Het koor staat onder leiding van Gottfried Stöhr. Uitgebreidere
informatie vindt u in het Kerkblad van november.

Locatie Protestantse kerk Halfweg; aanvang 14.30 uur; entree 7,50 euro inclusief
drankje; kinderen t/m 12 jaar gratis. Korting? Koop dan een seizoenkaart van 25 euro
voor alle vier concerten in 2019/2020.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten,
Ben Broerse
OVERIGE ACTIVITEITEN
Vrijdagavond 18 oktober van 19.00 tot 21.00 uur zal op de
begraafplaats “ZWANENBURG-HALFWEG GEDENKT”
worden gehouden.
Op deze avond bent u (jong en oud) van harte welkom om op
uw eigen manier uw dierbaren in het bijzonder of
overledenen in het algemeen te gedenken in een serene
sfeer. Door middel van licht, koor en presentaties wordt dit
een gastvrije ontmoetingsplaats voor nabestaanden en
belangstellenden.
Jan van Gelder
DIVERSEN
Bedankt
Bij deze wilden wij het kerkbestuur hartelijk bedanken voor de bloemen voor ons 60-jarig
huwelijk.
An en Jan van Wieringen-van Groningen
Kinderboek van Marijke Gehrels, Van Rijn en Deniz: detectives!
De afgelopen tijd heb ik een humoristisch kinderboek geschreven, over twee meisjes
die een detectivebureau beginnen. Het verhaal speelt in Zwanenburg en de meisjes
gaan ook een keer naar de kerk (alles niet bij name genoemd). In oktober, de
christelijke kinderboekenmaand, wordt het uitgegeven door uitgeverij Vuurbaak, met
tekeningen van Marijke ten Cate. Van harte aanbevolen! Het is te vinden in de
christelijke boekenwinkels, maar ook te bestellen bij uitgeverij Vuurbaak .
(https://www.vuurbaak.nl/product/van-rijn-en-deniz-detectives/)
Op zaterdag 5 oktober 2019 mag ik een boekpresentatie houden in de kerk waar ik
werk als pastoraal werker, de Ontmoetingskerk in Rijsenhout, Werf 2, 1435 KP. Het
begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur. U bent van harte welkom!
Hartelijke groet,

Marijke Gehrels

Erespeld voor Margaretha Smit-Snijder
Locoburgemeester Ap Reinders van de gemeente Haarlemmermeer heeft
vrijdagmiddag 13 september de gemeentelijke erespeld uitgereikt aan Margaretha
Smit-Snijder en Klaas Roodenburg, vrijwilligers van de Voedselbank. Hij deed dit
tijdens de jaarlijkse barbecue voor alle vrijwilligers van de Voedselbank
Haarlemmermeer in Hoofddorp.

Foto gemaakt door Peter Vreeswijk

Onderstaande tekst komt uit de speech die de locoburgemeester uitsprak bij de
uitreiking van de erespeld aan Margreet. Haar man Wim en haar vier dochters
alsmede kleinzoon Lucas waren getuige van deze uitreiking. Het was hen gelukt om
drie weken dit nieuws voor zich te houden, waardoor Margreet volkomen verrast
werd door dit eerbewijs van de gemeente.
De 71-jarige mevrouw Smit uit Halfweg is sinds 2006 uitdeelcoördinator bij de
Voedselbank in Halfweg. Na de samenvoeging met de gemeente Haarlemmerliede
en Spaarnwoude is het uitdeelpunt in Halfweg groter geworden en zijn de
werkzaamheden toegenomen. Naast het verzorgen van de wekelijkse uitdeel en de
opvang van klanten van de Voedselbank in Halfweg, neemt mevrouw Smit ook deel
aan de vergaderingen voor de coördinatoren en onderhoudt ze de wekelijkse
contacten met het aanvraagteam. De Voedselbank bedient gemiddeld 640 klanten in
de gemeente Haarlemmermeer. Het is een intensieve klus die mevrouw Smit al vele
jaren belangeloos uitvoert.
Naast haar werk voor de Voedselbank zet mevrouw Smit zich op vele terreinen sinds
1994 belangeloos in voor de samenleving. Ze heeft jeugd EHBO lessen gegeven, ze
was jeugdouderling voor de hervormde en gereformeerde kerk, ze deed het
management voor een kinderkoor, ze is nog steeds actief voor de Zonnebloem
alsook voor de jaarlijkse bazaar van de protestantse gemeente HalfwegZwanenburg.
Leo Kranenburg

Kunstkoorts grijpt om zich heen…
De stichting ‘Kunstkoorts in de groene buffer’
presenteert de 11e editie van de atelierroute door
Zwanenburg, Halfweg, Haarlemmerliede en Vijfhuizen.
De atelierroute voert langs 28 ateliers van lokale
kunstenaars en vindt plaats op zaterdag 5 en zondag
6 oktober. De feestelijke opening is vrijdag 4 oktober in De Olm van 16.30 tot 18.00
uur. Daar is sinds 18 september de overzichtstentoonstelling van de deelnemende
kunstenaars te bewonderen. Eén van de deelnemers is Anneke van Eijk. Zij schonk
onze kerk ter gelegenheid van de ingebruikname van ons vernieuwde kerkgebouw
het prachtige wandkleed dat sindsdien in de koffieruimte hangt. Haar atelier is aan de
Haarlemmerstraatweg 63 in Halfweg. Haar werk is zeker een bezoek waard! Meer
informatie over de atelierroute en kunstenaars is te vinden op www.kunstkoorts.nl.
Ook liggen er een paar folders bij de ingang van de kerk. Leuk om op deze wijze
kennis te maken met deze bijzonder creatieve dorpsgenoten. Van harte aanbevolen.
Namens de organisatoren,
Ben Broerse

Anneke van Eijk

Geloof is de sleutel tot kennis
Gewoontegetrouw bericht ik u over een congres in Opheusden in het najaar. Helaas
is er dit jaar geen congres over geloof en wetenschap in het Betuwse dorp. Namens
Logos Instituut organiseer ik dit jaar wél een congres in Hardinxveld-Giessendam
onder de titel ‘Geloof is de sleutel tot kennis’. Dit congres is geschikt voor ieder
gemeentelid, van academicus tot een eenvoudig geschoolde, van predikant tot
metselaar, van student tot grijsaard. Op het congres wordt onze wereld beschouwd
als een door God geschapen wereld. Vanuit dit christelijke wereldbeeld wordt er
gekeken naar diverse zaken binnen de wetenschap, zoals Bijbel en archeologie,

filosofische argumenten voor het bestaan van God, de reductionistische stelling dat
wij ‘ons brein zijn’, de relevantie van de historiciteit van Genesis voor het christelijk
geloof, aanwijzingen voor een wereldwijde zondvloed, aanwijzingen voor een
historische Adam, etc. Jong en oud worstelen met vragen rondom de evolutietheorie,
de ouderdom van de aarde en het bestaan van God. We willen op het congres deze
vragen met open vizier tegemoet treden. Er zijn antwoorden te vinden. In de
zoektocht naar deze antwoorden is de Bijbel voor ons leidend. Als we onze jongeren
(maar ook de ouderen) niet toerusten met antwoorden zijn ze binnenkort evolutionist
(of nog veel erger: atheïst). Jongeren (maar ook ouderen) worden namelijk dagelijks
(via media en andere kanalen) ondergedompeld in het evolutiedenken. Dit gegeven
onderstreept het belang van dit congres. Voor de prijs hoeft niemand het te laten. De
entree bedraagt 15 euro per dag (voor studenten en uitkeringsgerechtigden zelfs 10
euro) en 20 euro per twee dagen (voor studenten en uitkeringsgerechtigden zelfs 15
euro). Bij de entreeprijs zit een eenvoudige lunch en een boekje met abstracts
inbegrepen. Aanmelden kan hier: https://logos.nl/evenement/tweedaagslogoscongres-2/. Voor dit congres is ook een project aangemaakt om financieel
transparant te kunnen zijn naar de achterban. Zie daarvoor deze link:
https://webshop.logos.nl/winkel/projecten/geloof-is-de-sleutel-tot-kennis-2019/. Een
begroting is op te vragen via jan@logos.nl.
Jan van Meerten, Logos Instituut

TENTOONSTELLING WOORD IN BEELD
Een spannende dialoog tussen woord en beeld: dat
kenmerkt de kunst van Eline Gumbert uit Hoofddorp.
Die is vanaf 15 september te zien in de tentoonstelling
‘Woord in beeld’ in De Ark in Hoofddorp.
Meestal is er eerst het gedicht, dan komt het schilderij.
‘Het begint vaak met een gedachte, idee of gevoel’,
vertelt Eline, ‘die worden woorden. Later worden de
woorden beelden. Het blijft in beweging. Woorden en
beelden leggen elkaar niet uit, maar vertellen hun
eigen verhaal. Liefst zou ik willen dat die beelden en
woorden voor zichzelf kunnen spreken.’ Die dialoog tussen woord en beeld laat je als
kijker steeds opnieuw kijken. Wat zie ik, wat lees ik, welk gesprek ontstaat er?
Eline Gumbert is aan de kunstacademie in Den Haag
opgeleid tot grafisch vormgever. Daarna maakte ze eerst
een overstap van de vorm van de tekst naar de inhoud,
ze werd schrijver en dichter. Later keerde ze terug naar
de drukkerij om het beeld weer bij het woord te voegen.
De typografie van haar gedichten is een belangrijk
onderdeel van de tekst. Er is op de tentoonstelling ook
een gedichtenbundel van haar aanwezig.
De officiële opening vond plaats op zondagmiddag 15
september om 17.00 uur in De Ark. De tentoonstelling
loopt tot half november en is elke dinsdag van 13.30 –
16.00 uur te bekijken. Toegang vrij.
ds. Rien Wattel, Hoofddorp

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Brengt u licht in de duisternis?
Syrië: een land dat al jaren wordt verscheurd door oorlog. De strijd is nu
minder heftig, maar voor christenen is het nog steeds heel zwaar. De vraag
naar bijbels blijft dan ook groot. Daar wil het NBG graag iets aan doen.
Directeur George Andrea van het Syrisch Bijbelgenootschap vertelt: ‘We zien op dit
moment de eerste zonnestralen na een gitzwarte nacht. Gelukkig mogen we ervaren
dat God bij ons is, ook in de donkerste momenten.’
Veel vraag naar bijbels
Onder christenen in Syrië neemt de vraag naar bijbels nog altijd toe. Miljoenen
mensen leven in de puinhopen van de oorlog. Velen zijn alles kwijt – zelfs hun bijbel.
Terwijl de Bijbel een lichtpunt kan zijn in de duisternis. George: ‘Het dagelijkse leven
is moeilijk, tot in de kleinste dingen. De Bijbel biedt troost en bemoediging aan
mensen die na jaren van oorlog getraumatiseerd en uitgeput zijn.’
Gevaarlijke situaties
Het Syrisch Bijbelgenootschap verspreidt bijbels via kerken, kloosters en individueel
via vrijwilligers. Het transport van bijbels door het land is risicovol. De vrijwilligers en
de medewerkers van het Bijbelgenootschap doen hun werk onder moeilijke
omstandigheden, soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Geregeld worden hun
auto’s beschoten. Toch doen ze het werk met grote inzet.
Geef Syrische christenen een bijbel
Ook u kunt helpen om een beetje licht te brengen in Syrië. Helpt u mee om bijbels te
verspreiden? Het kost ongeveer 10 euro om een bijbel bij de mensen te brengen.
(overgenomen van website NBG: bijbelgenootschap.nl/projecten)

BAZAAR
Zaterdag 5 oktober
van 10.00 tot 16.00 uur
rad van avontuur, waterlooplein, oliebollen/
appelbeignets, elektronica, boeken, platen en
cd’s, handwerken, antiek, sieraden,
speelgoed, grabbelton en nog veel meer!!

U bent van harte welkom in de Prot. Kerk
Wilhelminastraat 15 Halfweg

Toegang gratis

