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In dit nummer:
 Dankdag/Inzameling Voedselbank 10 november
 Zondagmiddagconcert 10 november
 Eeuwigheidszondag 24 november

kerkdiensten
Zondag 3 november
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. ds. G. Neels uit Hoofddorp

Zondag 10 november
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. A. Fox uit Amsterdam
Dankdag/Heilig Avondmaal

Maandag 11 november
Eigen Haard

18.45 uur

mevr. drs. G.J.H. Bregman-Hoving

Zondag 17 november
Protestantse Kerk

10.00 uur

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

Zondag 24 november
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. drs. G.J.H. Bregman-Hoving
Eeuwigheidszondag
Koor VoiceMail o.l.v. Dick Meijer

Maandag 25 november
Eigen Haard

18.45 uur

mevr. J. Pijnaker

Zondag 1 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp
Eerste advent

Oppasdienst
Zondag 3 november
Zondag 10 november
Zondag 17 november
Zondag 24 november
Zondag 1 december

Ellen en Marjolein Oostwouder
Margarita van den Berg
Marianne Kromhout
Cora Gerritse
Grietje Monster

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)
Samen zingen
Waar wordt er eigenlijk samen gezongen, met jong en oud? Alleen
daarom al is de kerk uniek. Zingen plaatst je in een groter geheel...
Zingen verbindt mensen. Dat voel je al als je de avondvierdaagse
loopt. Je zingt clubliederen van “Houd er de moed maar in!” Dat is ook
zingen. Een wijs, een manier om er de moed in te houden. Want
zingend kom je thuis, sneller, lichtvoetiger dan je dacht.
Het bindt je met degenen met wie je oploopt. Zingen plaatst je in een
groter geheel! Het verbindt je met Jezus, met God.
Het plaatst je in relatie tot Hem.

(illustratie Bätzorgel, Grote Kerk, Woerden, 1768, restauratie 2019)

Wij houden de lofzang gaande. Zoals onze voorouders dat deden. Zo geven wij nu
op onze beurt stem aan de lof Gods. In de psalmen staat dat God troont op onze
lofzangen. Zo gezegd is zingen dus niet alleen iets wat ons wel of niet aanspreekt:
God troont erop! Naar de kerk gaan is dus allereerst eredienst houden. Dat staat
voorop. Dus niet allereerst wie er preekt of 'wat die ervan bakt'.
Zingen is niet alleen uiten. Je zingt niet alleen uit volle borst. Het is ook innen, zingen
van dorst. Je zingt zoals je drinkt, van dorst. Het is het voeden van het oude
vertrouwen. Gods goedheid te binnen zingen, juist als je er niets van ziet. Zingen in
de nacht. In een depressie kun je niks, zie je niets, voel je niets. Maar – kinderen
weten het al – zingen jaagt de angst weg, het stelt je in een breder kader. Je bent
niet alleen.
Maar hoe kún je zingen van Gods lof als je niet in de stemming bent?
Kijk nog eens naar het gerestaureerde orgel. In de compacte taal van het Hebreeuws
kun je het werkwoord loven ook vertalen met ‘van stof ontdoen’, ‘doen glanzen’,
‘ontdekken’. Zoals ze met de restauratie van een kerkorgel doen: de honderden
jaren oude versieringen – lofwerk in vaktaal genoemd – restaureren. Dat restaureren
betekent van stof ontdoen, schilderen, de oude glans terug geven, zeg maar loven,
en zo is een orgel herboren.
Dat is loven: teruggevoerd worden naar de oorspronkelijke schoonheid.
Dat is loven: de wereld, je eigen wereld terug voeren naar de Schepper, de eerste
dag van de week, scheppingsdag, opstandingsdag.
Dat is loven: je leven ont-dekken, weg-stoffen, en je vindt Gods handschrift weer
terug, zijn oorsprong, zin en doel in alles, zijn oorsprongsstem die zegt ‘alles worde
licht – blinkend van zegening’.
Gods lof zingen is terug keren naar het begin. Je wendt je tot de Schepper. Hoe
schiep de Eeuwige – geprezen zij zijn naam - de mens: Hij blies hem van zijn adem
in. Zo dichtbij is God dus. Adem diep in en je ervaart God. Onderhuids werkzaam,
kloppend in je hart, ademend in je keel, zijn adem vervult je longen. Wil je God
ervaren. Adem diep in, zo dichtbij is Hij. Zo verweven met je bestaan, zo onderhuids
werkzaam. Dat is de diepste ontdekking.
Alles wat adem heeft, love de Here. Dat is dus niet ’spring, jubel het maar uit’. Zoiets
is soms onmenselijk, niet op te brengen. Maar loven is: ont-dek Hem, blijf zoeken,
dan zal Hij oplichten in nieuwe glans in elke levenssituatie.
Zo wil God blijkbaar in ons werken. Hij werkt zich in ons uit en ademt ons open.
Bij kleinen en groten om samen zijn lof te verkondigen.
Van het begin van mijn bestaan als mijn roze longen zich ontvouwen,
tot het einde als ik mijn levensadem terug mag leggen in zijn hand –
zij zijn Naam geloofd, geliefd, geleefd van nu aan tot in eeuwigheid.
Ds. Erick Versloot (predikant in Mijdrecht, die samen met Gretha een deel van de
laatste gemeenteavond heeft verzorgd)
Deze overdenking is aangereikt door Gretha Bregman-Hoving

PASTORAAT
Wij gedenken
HENDRICA (RIE) TANGENBERG-DOL
7 maart 1932 - 3 oktober 2019
Op 3 oktober 2019 overleed Rie Tangenberg in de leeftijd van 87 jaar. Zij was
weduwe van Han Tangenberg waarmee zij twee kinderen kreeg: Hans en Edith.
Rie was een vrouw die vrolijk en positief in het leven stond en graag mensen om zich
heen had. Ze hield ervan bezoek te krijgen en mensen kwamen ook graag bij haar
op bezoek. Ze was gastvrij en zorgzaam, was trouw in contacten en kon goed
luisteren. Haar kinderen konden rekenen op haar steun en leerden bovenal van haar
te zorgen voor de ander.
Toen duidelijk werd dat Rie niet lang meer te leven zou hebben bereidde ze haar
afscheid voor waarbij ze steevast de tekst herhaalde die zij bij haar huwelijk ontving:
“Want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.” (Psalm 36)
Oude woorden die met Rie een leven lang waren meegegaan. Woorden die haar op
de been hielden in de perioden van haar leven die moeilijk waren. Toen ze nog jong
de diagnose reuma kreeg, toen haar geliefde Han zo plotseling stierf en de laatste
jaren van haar leven toen zij steeds afhankelijker werd.
Haar levenshouding lag verscholen in die tekst van de psalm. Rie zocht haar bron bij
God en was in staat het licht(e) te zoeken én te vinden. Zij zocht net als de psalmist
naar een tegenover in het leven en was in staat het leven in een ander licht, in Gods
licht te zien.
Dat licht gaf haar zicht op het eeuwige licht en in dat licht kon zij achterlaten wat haar
dierbaar was, het aardse leven, deze wereld, haar kinderen en kleinkinderen.
In de bijeenkomst van afscheid, voorafgaande aan de begrafenis te Zwanenburg,
stonden de woorden die Rie zo dierbaar waren centraal in spreken en zingen.
Woorden die voor ons allen een oproep zijn om te blijven zoeken naar een
tegenover, te blijven zoeken naar je bron van leven, naar je God… want Hij wil en zal
ook ons licht zijn!
Wij bidden de kinderen en hun partners, kleinkinderen, broers en zus en allen die Rie
zullen missen toe dat zij mogen ervaren dat het Licht hen omringt met troost en
nieuwe moed en kracht in deze en komende dagen.
Gretha Bregman-Hoving
VOORUITBLIK DIENSTEN EN ACTIVITEITEN
Eeuwigheidszondag 24 november 2019
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voordat de Adventsperiode
begint, komen wij samen om hen die in het afgelopen jaar zijn overleden te
gedenken. Zondag van de eeuwigheid verwijst naar dat wat wij niet kennen: een
leven zonder tijd, een zijn zonder grenzen, een wereld zonder alles wat wij hier in
deze wereld kennen.
Het leven van na de dood, het onbekende land van Gods toekomst is een mysterie,
het geheim van God.
Maar wat zouden we graag dat geheim kennen, wat zouden we graag er meer van
willen weten! Het lied “Er is een land van louter licht” (There is a land of pure delight)

schetst een beeld van dat geheim. Isaac Watts schreef het lied toen hij al op leeftijd
was. Hij was afgereisd naar zijn geboorteplaats Southampton om de zee te zien en
het eiland Wight met zijn groene heuvels dat voor de kust ligt.
Isaac kwam aan het strand maar door de bekende Engelse mist was het eiland niet
te zien…
Maar hij wist…. het is er wel. Zo is het ook denk ik met dat land van na de dood: wij
zien het niet maar we mogen weten en er op vertrouwen, het is er wel én met die
vaste waarde dat God daar ook is!
Er is een land van louter licht,
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht,
in duisternis of pijn.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt,
ons van dat zalig land.
(Lied 753, Liedboek 2013)
Ik vind het fijn dat ik deze zondag mag voorgaan en hoop een ieder te ontmoeten die
wil gedenken, die geliefde(n) kort of al langer geleden verloren. De kerk wil een
plaats zijn voor allen die zoeken naar troost, bemoediging, geloof en hoop! Weet dat
u van harte welkom bent!

Tijd voor een goed verhaal
Vier bijeenkomsten in de Adventsperiode rond een Bijbelverhaal
De Adventstijd is een tijd van vooruitzien naar en voorbereiding op het feest van
Kerstmis. Het is een periode om meer tijd te maken voor het verhaal over God en de
mensen. De katholieke voorgangers (pastor Fons Litjens, stagiair Marcel van
Lochem en pastoor Bernard Zweers) en ik bieden vier korte bezinnende
bijeenkomsten aan, met vier verschillende manieren om met elkaar de Bijbel te
lezen. De bijeenkomsten duren een uur en kunnen los van elkaar bezocht worden.
Data:
Tijd:
Plaats:
Opgave:

Dinsdag 26 november, 3, 10 en 17 december 2019
19.30 – 20.30 uur
Protestantse Kerk, Wilhelminastraat 15
Is niet nodig

U bent van harte welkom en ik hoop velen van u daar te ontmoeten!
Graag tot ziens,

Gretha Bregman-Hoving

UIT HET LEVEN EN WERKEN VAN DE KERKELIJK WERKER
De regen komt met bakken uit de lucht, de wind waait, de dagen beginnen te korten,
we kunnen er niet meer omheen, de herfst is begonnen, een voorbode van de winter.
Voor veel mensen is het een tijd die niet gemakkelijk is. Naar buiten gaan kost meer
moeite en daarmee wordt het onderhouden van sociale contacten moeilijker. Ik
herken het bij mijzelf. In de zomer maak je vaak een praatje op straat met de buren
of een voorbijganger maar als het giet van de regen weet je niet hoe snel je binnen
moet komen, toch? Zo had ik onlangs nieuwe schoenen aan en stond bij ons de
straat blank. Ik dacht, ja dat gaat me niet gebeuren: “zonde” van mijn schoenen. Ik
trok ze uit hield ze onder mijn jas en de buurman keek wat verwonderd toen ik met
blote voeten uit de auto stapte en zwaaiend naar de deur rende.
Weet u, het was heel lekker eigenlijk: het water tussen je tenen door en die
schoenen nog als nieuw.
Soms heeft iets of iemand bescherming nodig, is het nodig, heb je het nodig om
boven het water uitgetild te worden. Op die dagen dat het grijs en koud is. God zegt
tegen een ieder: Ik ben je beschermer, ik til jou op als het water je aan de lippen
staat, als je “kopje onder” dreigt te gaan. God is er in alle seizoenen van het jaar en
van het leven. Als het herfstig is en het leven je overspoelt, als het winter wordt en
alles sterft af, dan is er die belofte van God: er komt een nieuw seizoen, waarin het
nieuwe leven begint te groeien. De herfst en de winter, het zijn seizoenen van naar
binnen gaan, naar binnen keren maar ook van vol verwachting zijn van nieuw leven,
nieuwe mogelijkheden ja van Gods stralende zomer!
Een goede herfst gewenst!

Gretha Bregman-Hoving

COMMISSIE EREDIENST
• 10 november: Dankdag voor gewas en arbeid
De voorganger in deze dienst (waarin ook het Heilig Avondmaal gevierd zal worden)
is ds. A. Fox uit Amsterdam. Ds. Fox was o.a. studentenpredikant in Amsterdam van
1982 tot zijn emeritaat in 2010. Ook is hij sinds 1989 docent Oude Testament voor de
cursus Theologie voor Geïnteresseerden (voorheen Theologische Vorming voor
Gemeenteleden) te Amsterdam. Vanaf 2011 is hij cursusleider van deze cursus.
De commissie eredienst lijkt het ook dit jaar een goed idee om tijdens deze dienst
een inzameling te houden voor de Voedselbank.
In onze samenleving is er meer dan genoeg voedsel beschikbaar. En de meesten
van ons hebben werk waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien of
genieten van AOW/pensioen. Als dank daarvoor willen we een inzameling houden
voor de Voedselbank. Zondag 10 november kunt u enkele producten meenemen van
het lijstje, dat in de Kerkbrief van 27 oktober en van 3 november staat vermeld. Op
de tafel in de ontmoetingsruimte kunt u deze producten neerzetten. Wij, als
commissie eredienst en ook de Voedselbank Haarlemmermeer, vinden het fijn als u
allemaal naar vermogen bij wilt dragen!
Namens de commissie eredienst,
Ria Bakker

 24 november: Eeuwigheidszondag
De voorganger is Gretha Bregman-Hoving.
In deze dienst, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we op passende
wijze de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, gedenken. De
betrokken families worden persoonlijk voor deze dienst uitgenodigd. De namen van
hen die overleden zijn, zullen in het Kerkblad van december gepubliceerd worden.
We hopen op een gezegende dienst, waarin we de herinneringen aan wie we moeten
missen zullen plaatsen in het licht van Gods liefdevolle aanwezigheid.
Namens de commissie eredienst,
Ria Bakker
MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd :

Mevr. E. H. Kempe-van Gelder van Zwanenburg naar Heemstede.
Mevr. L. van Ravensbergen van Zwanenburg naar Rijnsburg.

Overleden : op 30 juni 2019 in de leeftijd van 69 jaar Mevr. M. Brederoo.
op 3 oktober 2019 in de leeftijd van 87 jaar Mevr. H. Tangenberg–Dol.
Gedoopt :

op 13 oktober 2019 Yara Louise en Nova Lou van ‘t Zand, dochters van
HenkJan en Ilse van ’t Zand-Smit.
Leo Bakker, ledenadministratie

UIT DE KERKENRAAD
Uit de kerkenraad van september 2019
Opening
De kerkenraad is voor het eerst in het seizoen bij elkaar. Dhr. Kranenburg opent de
vergadering met lezing uit de Bijbel in Gewone Taal: Romeinen 12 vanaf vs 3:
“Iedereen heeft een eigen functie”. Daarna gaat hij voor in gebed: ” Samen zijn we
kerk. Iedereen heeft een eigen functie. We zijn U dankbaar dat U ons daarbij steunt”.
Hij heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder ds. Griffioen, de consulent van de
gemeente, en mevr. Bakker, die namens de commissie eredienst aanwezig is.
Ontmoeting met de commissie eredienst
Mevr. Bakker vertelt haar ervaringen uit de commissie eredienst.
Het was een druk en ander jaar dan de vorige jaren door de afwezigheid van de
eigen predikant. Gelukkig is alles goed verlopen. Tijdens bijzondere diensten zijn de
gastpredikanten volop betrokken geweest bij de voorbereiding. Mevr. Adolf
complimenteert mevr. Bakker voor haar extra inzet voor deze diensten. De
startzondag is voorbereid met mevr. Bregman.
Mevr. Bakker heeft een goed gevoel over het feit dat het gelukt is de diensten goed
voor te bereiden. De vergaderingen verlopen goed en in harmonie.
Dhr. Mendrik vraagt of de commissie rond kersttijd ook bemoeienis bij de diensten
heeft. De Eerste Kerstdag is wel voorbereid door de commissie. Ook de diensten in
de Stille Tijd gaan samen met de commissie. Dhr. Mendrik vindt dat fijn vanwege de
eventuele nieuwe predikant.
Dhr. Kranenburg dankt mevr. Bakker, en daarbij de commissie, en complimenteert
haar met het werk van de commissie.

Vaste agendapunten
De verslagen, postlijst en actiepunten worden besproken.
Mevr. Bregman heeft de jongelui die geslaagd zijn bezocht. Zij vertelt dat zij fijne
bezoeken bij de families had.
Dhr. Kranenburg vertelt over het idee om kerkenraadsleden die afscheid hebben
genomen te vragen om toch dienst te draaien als diaken of kerkrentmeester. Zo
ontlasten zij de achterblijvers. Indien nodig kunnen ook oud-ouderlingen gevraagd
worden voor diensten. Zij hebben immers de belofte van geheimhouding gedaan.
Mevr. Adolf geeft aan het een goed idee te vinden. Dhr. Mendrik vindt wel dat deze
mensen dan vrijwilligers zijn. Je kunt het hen vragen. De kerkenraad reageert positief
op dit idee.
Dhr. Kranenburg noemt de aanvraag voor dopen van twee kinderen van de fam. Van
’t Zand door ds. Leon Rasser in het Zeemanshuis in Amsterdam op 13 oktober. Deze
dienst wordt onder auspiciën van de Protestantse kerk in Halfweg-Zwanenburg
gehouden.
Verkiezing moderamen 2019-2020
Zoals elk seizoen krijgen de leden van het moderamen de vraag of zij opnieuw in het
moderamen willen plaatsnemen. Er zijn geen veranderingen. Dat betekent dat de
huidige leden nog een jaar verder gaan.
Roosters 2020
In de septembervergadering worden het preekrooster en het collecterooster voor het
volgend kalenderjaar vastgesteld. Ditmaal dus voor 2020.
In het preekrooster is al ruimte gemaakt voor een nieuwe ‘eigen’ predikant. De
kerkenraad hoopt dat die ruimte ook zal worden opgevuld door een nieuwe
voorganger.
Voor het collecterooster gelden meer landelijke verplichtingen dan was voorzien. De
diaconie zal dit eerst nog bespreken voordat er een akkoord wordt gegeven. De
kerkenraad keurt dat rooster goed, onder voorbehoud dat er nog wijzingen kunnen
plaatsvinden.
De colleges en subcommissies
- Mevr. Bregman vertelt dat het bezoek goed loopt. Men weet haar nu ook via de mail
te vinden. Haar zoektocht naar ambtsdragers heeft nog geen resultaat opgeleverd.
Men vindt de bezoeken wel erg fijn.
- Dhr. Gerben de Fouw stopt met zijn activiteiten als webbeheerder. Hij heeft wel een
suggestie gegeven voor een nieuw bureau dat het beheer wil doen. Dhr. Kranenburg
zal een afspraak maken met dit bureau. Hij zal dhr. Kluijt daarbij vragen.
- Mevr. Bregman merkt dat de gemeente nieuwsgierig is naar de ontwikkelingen
binnen het beroepingswerk. Hoe kan dat toch worden gecommuniceerd? Hier wordt
over gesproken. Afgesproken wordt dat er alleen iets wordt gemeld als er iets te
melden is. Dhr. Groothuis is algemeen aanspreekpunt.
- De Raad van Kerken houdt op vier dinsdagen in de Adventstijd bijeenkomsten over
het thema van de PKN: “Het verhaal gaat door”. Met het kerstverhaal daaraan
verbonden, zullen de voorgangers van de RK-kerk en mevr. Bregman deze avonden
leiden. De bijeenkomsten zijn in de Protestantse kerk.

Afronding van de vergadering
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Mevr. Gijzen haalt de afsluiting van de vergadering uit ‘dag in dag uit’ met de tekst
horend bij 25 september. Zij leest eerst uit de Filippenzen 3 vanaf vs 13.
“Stilstand is achteruitgang. Dat geldt ook voor het geloof. Door steeds weer op weg
te gaan, word je volmaakt in het doel: Christus kennen.”
Dhr. Kranenburg dankt allen voor hun aanwezigheid en wenst eenieder wel thuis.
Heleen Broerse (scriba)
Hans Jütte 25 jaar organist in onze
kerkelijke gemeente
In de kerkdienst van 6 oktober is er aandacht
besteed aan het feit dat Hans Jütte in oktober
25 jaar organist was in onze Protestantse
gemeente. Het was goed om aandacht aan dit
jubileum te geven. In al die jaren is Hans
“vergroeid” met onze gemeente en met de
orgels in onze kerk(en). Hij heeft zelfs een
studie gemaakt van de geschiedenis van alle
orgels die in onze kerken hebben gestaan.
Hans is daarvoor de oude stukken van onze
kerk ingedoken, die zijn opgeslagen in het
Noord-Hollands archief. Deze historie heeft in
een groot aantal artikelen in ons Kerkblad
gestaan.
Na de verbouwing en uitbreiding van onze
Protestantse kerk in 2011 (waarbij hij de
gevolgen voor ons kerkorgel scherp in de
gaten hield) heeft hij het mede mogelijk
gemaakt om ons orgel diverse keren uit te
breiden en daarmee de mogelijkheden van het
orgel te verbeteren.
De jongste uitbreiding van het orgel is de
afgelopen maanden gerealiseerd. Hans had
daar ook de financiële fondsen voor
gevonden! Binnenkort - waarschijnlijk in
december - zal deze uitbreiding aan de
gemeente worden gepresenteerd en
toegelicht.
Hans speelt over het algemeen de eerste en de derde zondag van de maand. Op de
eerste zondag stemt hij m.b.v. koster Stoffels steeds het orgel, om het instrument
voor ons goed op toon te houden.
Op mijn vraag hoe een Amsterdammer als organist in Halfweg terecht is gekomen,
antwoordde Hans het volgende: “Ik was eens met een jeugdkoor aanwezig in de
Gereformeerde Kerk. Daar hoorde ik toen dat er een vacature voor een organist was
ontstaan omdat organist Jan Prins hier was gestopt. En van het een kwam het
ander!”.
Hans, fijn dat wij al zo lang van je kunde kunnen genieten en als Protestantse
gemeente hopen wij van harte dat je nog lang in onze kerk kan blijven spelen!

Archieffoto: Hans achter het orgel in de voormalige Grote Kerk

Met vriendelijke groet,

Leo Kranenbrug

UIT DE RING HOOFDDORP
God in de supermarkt
Datum :
donderdag 28 november 2019
Tijd:
19.45 uur
Locatie:
De Schutse, Protestantse Gemeente Uithoorn
Gespreksleider :
Alfred Slomp
De wereldbevolking is toegenomen tot 7.3 miljard. De welvaart voor veel mensen is
gestegen. De huidige intensieve manier van voedsel produceren is niet alleen een
succesverhaal. Er zijn ook gevolgen voor mens, dier, producent en milieu, wat zorgt
voor een maatschappelijk debat. Met dit gegeven loop je door de supermarkt en je
vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de
'gewone' boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Wat betekent
dan dat gekke keurmerk? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alpro toetje, of
..... Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap
moeten keuzes gemaakt worden, en er is geen gemakkelijke afweging tussen lekker,
goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent.
De workshop "God in de supermarkt" verkent deze keuzes, helpt argumenten te
begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomst is actief,
sociaal, informatief en gaat een serieuze maar niet te zware dialoog aan.

We gebruiken veel materiaal uit actuele documentaires en websites. Alfred Slomp zal
deze workshop, die om 19.45 uur begint, verzorgen. Hij meent dat wij in de
supermarkt op een praktische wijze een bijdrage kunnen leveren aan een betere
wereld. Hij is uiteraard op geen enkele wijze verbonden aan enige organisatie of
supermarkt.
Joep Dubbink, Protestantse gemeente Uithoorn
DIACONIE
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand november
2 november
Mevr. J. de Waardt-Vuijst
5 november
Dhr. J.W. van der Sluis
8 november
Mevr. C. van Houwelingen, 94 jaar
9 november
Mevr. I.J.S. van Os, 81 jaar
13 november
Mevr. J.C. Steen-van Bueren, 83 jaar
15 november
Dhr. F. Hoogendam, 89 jaar
17 november
Dhr. G. van Smeerdijk, 84 jaar
19 november
Mevr. C. Dhont-Groen
28 november
Dhr. D. Kalkman, 79 jaar
30 november
Dhr. G. van Elderen
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
Verslag van het herfstreisje gemeentediaconaat 17 september 2019
Precies om 9.00 uur waren 39 gezellige mensen in de bus gestapt voor een reisje
naar West-Friesland. Onze chauffeur/reisleider Ton heette ons allen hartelijk welkom
in de bus en wenste ons een plezierig dagje uit.
Ik, de ondergetekende, heette eveneens iedereen hartelijk welkom namens het
gemeentediaconaat en met name mevr. Gretha Bregman-Hoving, onze kerkelijk
werker.
Na een kort verslag over het programma van ons reisje mijnerzijds via de microfoon,
arriveerden we ca. 10.15 uur bij ons eerste adres: Expo "De Mantel" in Andijk.

We werden hartelijk ontvangen met koffie/thee en heerlijk gebak. Aan alle wanden
zagen we al prachtige schilderwerken hangen. Na de koffie namen we plaats in de
Expozaal. Onze gastvrouw Annette, zus van de schilder Marius van Dokkum,
vertelde met veel humor de geschiedenis van elk schilderij, terwijl dit op groot
beeldscherm werd getoond. Het leuke was dat zij ons op de kleine grappige details
attendeerde, die de schilder met zijn werk ook had bedoeld. Het was een uur
waarin we veel en uitbundig hebben gelachen. Ook kregen we een indrukwekkende
film te zien hoe schilder Marius van Dokkum werkt aan één schilderstuk, tot zijn volle
tevredenheid.

Na nog eens koffie met bonbon en natuurlijk souveniraankopen ging de reis naar
Wijdenes voor de warme lunch met soep en kroket. We lieten het ons goed smaken
en overal was aan gedacht, zoals vegetarisch en zoutloos.
Tijdens de lunch rekende iedereen keurig de reisprijs af aan Gré en mij.
Oosthuizen was onze derde bestemming. Het schooltje van Dik Trom was te klein
voor ons complete gezelschap, dus werden we verdeeld: 1e groep in de schoolklas,
2e groep in de koffiezaal en andersom. In de schoolklas kwamen we 100 jaar terug
in de tijd; klompjes op een rij, kroontjespen, lei met griffel, leesplankjes, enz. De
verteller over Dik Trom, naar de boeken van meester Johan Kieviet, vertelde
kostelijke verhalen over de "streken" van Dik Trom en z'n vrienden. Johan Kieviet is
geboren in Hoofddorp en er zijn zes boeken door hem geschreven en uitgegeven.
We werden tot slot nog getrakteerd op een "Dik Trom" koek bij de thee en koffie.

Op de terugreis in de bus heeft Gretha nog liedjes met ons gezongen; Gré las ons
leuke verhaaltjes voor en ik las nog een paar gedichtjes. Na een zeer geslaagde dag
arriveerden we ca. 18.00 uur weer in Zwanenburg. Gezien de reacties van velen had
men heel erg genoten van dit "schoolreisje" en werd ons team hartelijk bedankt voor
de organisatie.
Een hartelijke groet namens het gemeentediaconaat,

Betsy Geelhoed

ZWO-COMMISSIE
Zendingserfgoedkalender 2020
De Zendingserfgoedkalender 2020 is er weer. In deze kalender staan schilderijen
van bijbelverhalen door de Indiase kunstenares Jayashree Jayapaul.
Zij heeft een unieke eigen stijl, die soms
impressionistisch aandoet. De kalender geeft
informatie over India, dat met de
Thomaschristenen een van de vroegste
christelijke gemeenschappen kent.
Verder geeft het een overzicht van de
geschiedenis van zending en kerk,
projectpartners van Kerk in Actie en
christelijke kunst in India.
Bij de kalender is ook een boekje met meer schilderijen van de kunstenares
verschenen, met bij elk schilderij een korte meditatie (voor elke week één) en enkele
dichtregels die ook gezongen kunnen worden.

De Zendingserfgoedkalender kost € 9,= per stuk. Het boekje kost eveneens € 9,= per
stuk. Bestellen kan via: https://www.zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender2020/
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie,

Ellen Oostwouder

RAAD VAN KERKEN
Rondwandeling Oegstgeest/Leiden 15 km
Op zaterdag 12 oktober hebben we in de omgeving van Leiden/Oegstgeest
gewandeld. Negen wandelaars glibberden de eerste km door het bos waar prachtige
paddenstoelen stonden. Door alle regen van de voorgaande dagen en de vele
herfstbladeren was het eerste stuk nogal glibberig, maar wel heel mooi door de
herfstkleuren. Wij liepen langs kasteel Endegeest. De oudste vermelding van een
kasteel Endegeest dateert van 1307. Van 1641 tot 1643 verbleef de Franse filosoof
René Descartes op het kasteel.
Het huidige kasteel is een stuk jonger. In1895 werd het kasteel gekocht door de
gemeente Leiden om het als psychiatrische inrichting te gebruiken. Meer dan 100
jaar worden het kasteel, het omliggende park en het landgoed gebruikt voor de
geestelijke gezondheidszorg.
Wij vervolgden onze wandeling door parken, bos en woonwijken.
Opvallend waren de vele molens onderweg. Na de lunch moesten wij nog
anderhalve km door de regen lopen. Ondanks het kleine regenbuitje was het een
geslaagde wandeltocht.

Foto’s Marjo Bart

Onze volgende wandeling is op zaterdag 2 november a.s. We gaan dan onze
wandelingen over de Utrechtse Heuvelrug vervolgen. Wij verzamelen om 7.30 uur bij
de Keizerskroon op de parkeerplaats.
Opgeven kan tot woensdag 30 oktober bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,= voor
vervoer en lunch.
Margreet Smit

Werkdag Geloven zonder grenzen
Over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers
In Nederland zetten vele kerken, gemeenten en parochies – en vele van hun leden –
zich in om vluchtelingen en asielzoekers in nijpende situaties te ondersteunen, en om
het beleid van de overheid om te buigen in een humanitaire aanpak. Wat beweegt
mensen om zich in kerkelijk verband voor hen in te zetten? En hoe houden zij dit vol
in een vaak weerbarstige praktijk?
Eind oktober/begin november verschijnt de brochure Geloven voorbij grenzen, van
de Raad van Kerken over de betrokkenheid van kerken bij vluchtelingen en
asielzoekers. Deze nieuwe brochure geeft een theologische doordenking,
aandachtspunten voor beleid en perspectieven voor de toekomst. De werkgroep
Vluchtelingen hoopt met de uitgave degenen die zich met hart en ziel inzetten te
bemoedigen en te motiveren om door te gaan.
Op zaterdag 23 november zal tijdens de jaarlijkse werkdag de nieuwe brochure
worden gepresenteerd. Door middel van lezingen, workshops, muziek en ontmoeting
willen we graag ieder uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan.
Wanneer: Zaterdag 23 november
10.00 uur – 15.00 uur
Locatie: Bergkerk
Dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort
Toegang gratis, lunch wordt verzorgd.
Graag aanmelden bij het secretariaat: rvk@raadvankerken.nl
Programma:
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45

Inloop, koffie/thee
Welkom door Jan van der Kolk, voorzitter Werkgroep
Vluchtelingen van de Raad

10:45 – 12:00

Plenair programma:
Sociaal-ethische kernwaarden en het kerkelijk handelen – prof.
Fred van Iersel, bijzonder Hoogleraar Tilburg School of Catholic
Theology.
In Nederland… en dan? Het verhaal van Julia Shamojan,
diaconaal werker Remonstranten.

Geloven voorbij grenzen en kerkasiel - Derk Stegeman, STEK
(Stad en Kerk, Den Haag), nauw betrokken bij het kerkasiel in
Bethel.
De lezingen worden afgewisseld met muziek
12:00 – 12:15

Presentatie nieuwe brochure met handreiking voor gebruik –
Ineke Bakker (STEK) en John van Tilborg (INLIA)

12:15 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:45
13:45 – 14:30

Workshop ronde 1, keuze uit workshops 1-3
Workshop ronde 2, keuze uit workshops 4-6

14.30 -

Napraten met drankje

Workshops:
Eerste ronde, 13:00 – 13:45 uur, keuze uit:
1. Kerkasiel: achtergrond, resultaten, leerpunten - Derk Stegeman en Ineke
Bakker
Het kerkasiel was een ervaring van wederzijdse betrokkenheid tussen het
gezin Tamrazyan en de vele honderden deelnemers aan de maandenlange
viering. Hoe kan de dynamiek daarvan ons helpen om onze betrokkenheid
nieuw elan te geven?
2. Inspiratie: Bemoediging en volhouden - woongemeenschap De Wonne,
Almelo
Het is niet altijd gemakkelijk om het vol te houden als het zeer moeizaam gaat
bij het zoeken van nieuwe wegen voor de toekomst van vluchtelingen. Hoe ga
je om met teleurstellingen en tegenslagen?
3. Gesprek over teksten uit de brochure - Fred van Iersel
De brochure van de Raad zoemt sterk in op de krachtige wegen die gewezen
worden door met name de Katholieke Sociale leer. Deze heeft zich over
decennia ontwikkeld en wijst wegen om op ons denken over migratie en
medemenselijkheid nieuw licht te werpen.
Tweede ronde, 13.45 – 14.30 uur, keuze uit:
4. Spanning tussen afhankelijkheid-verlangen naar gelijkwaardigheid - John van
Tilborg
Werken aan een nieuwe toekomst is het dagelijks werk van de vluchteling. De
mensen die naast haar of hem staan zijn tochtgenoten. Hoe voorkom je dat je
daarbij in de ‘hulpverlenersstand’ gaat staan en voor de ander gaat denken in
plaats van met de ander?
5. Opkomen voor recht: ervaringen uit Amsterdam - Gerhard Scholte

De taakgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken in Amsterdam is zeer
nauw betrokken bij wat er in de stad gebeurt. De ervaringen van vluchtelingen
en wie bij hen betrokken zijn inspireren tot praktische betrokkenheid en
nieuwe vormen van samenwerken.
6. Samen leven: Integratie en kerken - Karel Jungheim (Kerk in Actie) en Maaike
Graaff (Justice and Peace)
Verschillende vormen van ontmoeten, rond de tafel, als maatjes, in
gemeenschappen, brengen oude en nieuwe Nederlanders dichter bij elkaar.
BAZAAR
Nieuws van de Bazaarcommissie
De bazaar gehouden op 5 oktober was weer
zeer geslaagd. Het was druk en heel gezellig.
Wie langs de handwerktafel liep heeft vast wel
de mooie dekentjes en de zelf gebreide sokken
gezien. Deze dekentjes en sokken zijn allemaal
gebreid door mevr. Vercouteren. Al heel veel
jaren helpt zij met oliebollen en appelflappen
verkopen, misschien wel meer dan 50 jaar.
Mevr. Vercouteren hoopt volgend jaar 90 jaar te
worden en vindt het tijd om te gaan stoppen met
de verkoop van oliebollen en appelflappen.
Gelukkig blijft ze voorlopig nog wel sokken en
dekentjes breien, iets waar wij heel blij mee zijn.
Wij danken mevr. Vercouteren nogmaals voor
het vele werk dat zij al die jaren voor de bazaar
gedaan heeft.
Wie langs de galanterietafel liep zag daar Gerda
Kortenoeven zitten. Gerda is al jaren heel actief
lid van de commissie en heeft m.n. mij veel
geleerd over de waarde van serviesgoed. Gerda
is erg ziek geweest, maar wat waren wij blij en
dankbaar dat ze er met de bazaar bij was,
achter haar eigen stand met naast haar haar
schoonzus, die speciaal overgekomen was uit
Amerika om ons te helpen. Heel hartelijk dank
daarvoor.
Namens de bazaarcommissie wil ik alle vrijwilligers, die ons ook dit jaar weer
geholpen hebben om er samen een succes van te maken, heel hartelijk danken voor
de geweldige inzet.
Heel graag tot volgend jaar!.
Namens de bazaarcommissie,
Margreet Smit

Terugblik bazaar
Op 5 oktober moest het gebeuren. Een jaar voorwerk. De laatste weken voor de
bazaar werd het al spannend, maar de laatste dagen en uren voor de opening waren
steeds meer mensen betrokken bij dit, voor onze gemeente, toch wel groots

evenement. Heel mooi dat Gretha Bregman bereid was de opening te verrichten. Ze
vertelde verrast te zijn over de enorme inzet van de toch relatief kleine en ouder
wordende gemeente. Na een traditioneel door alle vrijwilligers meegezongen lied, dat
Gretha had geschreven, mochten de (sommigen al een uur!) wachtende gasten
binnenkomen. Indrukwekkend hoeveel nieuwe en gebruikte goederen er weer waren
uitgestald, nadat het restant van vorig jaar vrijwel in zijn geheel door een
kringloopbedrijf was meegenomen.

Bijna gretig renden sommigen naar de stand waar ze veel van hun gading
verwachtten. De ruimte was functioneler ingericht dan vorig jaar. Er was meer ruimte
om even te zitten met een drankje en wat lekkers. Natuurlijk waren er het
waterlooplein, lotenbord, de kersttafel, galanterieën, objects des charmes, glastafel,
handwerktafel (met kleding), boekentafel, kalebassen, grabbelton, het
kinderspeelgoed en rond 11.00 uur startte het rad van avontuur. Onvermoeibaar
draaide het rad tot na 16.00 uur. Opvallend waren de heel mooie prijzen waarmee
mensen soms met armen vol de deur uitgingen. Natuurlijk vergeten we niet de
enorme aantallen oliebollen en appelbeignets te vermelden. Veel bezoekers van de
bazaar kijken daar elk jaar weer naar uit. De dag vloog voorbij en naast de verkoop
ontstond er weer een mooie sfeer, die deed denken aan een dorpsreünie.
Wim Smit
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN
Oorstrelende Engelse koormuziek:
10 November Zondagmiddagconcert met kamerkoor Cantus
Valerius
Op zondag 10 november staat onze kerk in het teken van
klassieke Engelse koormuziek. Dan verzorgt kamerkoor Cantus
Valerius een Zondagmiddagconcert met als titel ‘Engelse
Componisten a capella’.

Het van oorsprong Amsterdamse kamerkoor gaat die middag muziek ten gehore
brengen die ongetwijfeld velen recht in het hart zal raken. Engeland kent immers een
eeuwenoude traditie van prachtige koormuziek, zowel kerkelijk als wereldlijk.
Cantus Valerius zingt beroemde stukken als ‘Requiem’ van Herbert Howells, ‘Three
Shakespeare Songs’ & ‘The Lover’s Ghost’ van Ralph Vaughan Williams,
‘Remember not, Lord, our offences’ van Henry Purcell, ‘Ave Verum’ van Philip
Stopford, ‘Lux Aurumque’ van Eric Whitacre en ‘Weep, o mine eyes’ van John
Bennet.
Cantus Valerius staat onder leiding van dirigent Gottfried Stöhr. Artistiek leider is
Mildred Aikema. Absoluut, het wordt 10 november een Zondagmiddagconcert dat u
niet wilt missen.
Het concert begint om 14.30 uur; om 14.00 uur gaat de kerk open. De toegang
bedraagt € 7,50 per persoon inclusief drankje na afloop van het concert. Voor
kinderen tot en met 12 jaar betaalt u geen toegang. De kaartverkoop is in de kerk.
Een seizoenkaart 2019/2020 voor drie concerten kost u € 20,= en is zeker het
overwegen waard.
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten,
Ben Broerse

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Met Rembrandt door de Bijbel
Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar maakte het Nederlands Bijbelgenootschap
(NBG) een digitale ‘Rembrandtroute’: een leesroute aan de hand van bijbelse
taferelen van zijn hand.
De leesroute werd geïntroduceerd door kunsthistorica Frauke Laarmann-Westdijk op
4 oktober, Rembrandts 350e sterfdag.
‘Mijn studenten vragen mij regelmatig wat ze van de Bijbel moeten weten om het
werk van Rembrandt te begrijpen’, zegt dr. Frauke Laarmann. Zij is docent
kunstgeschiedenis aan de Open Universiteit, werkte mee aan de Rembrandtbijbel uit
2007 en adviseerde het NBG bij de Rembrandroute. ‘Voor studenten
kunstgeschiedenis is deze Rembrandtroute een mooi begin. Wie die volgt, ziet dat
Rembrandt op een heel eigen manier bijbelse verhalen uitbeeldde, met veel
aandacht voor de emotionele impact van het afgebeelde tafereel. Misschien is dat
wel een goede leeswijzer voor bijbelverhalen: lees ze onbevangen, als een
caleidoscoop van menselijk gedrag en ervaringen.’
Drie weken Rembrandt
De Rembrandtroute is opgezet als een digitaal bijbelleesrooster, via de gratis app
Mijn Bijbel. Wie zich aanmeldt, krijgt drie weken lang elke dag een Rembrandt te zien
met het bijbehorende Bijbelverhaal en een kunsthistorische toelichting. De eerste
week behandelt familiedrama’s uit de Bijbel, met onder andere Isaak en
Rebekka (bekend als Het Joodse Bruidje). De tweede week brengt een lesje bijbelse
geschiedenis volgens Rembrandt, met onder meer het schilderij Jeremia treurend
over Jeruzalem. De derde week beschrijft Jezus’ leven door Rembrandts ogen. Dan

komt bijvoorbeeld aan de orde het in 1990 gestolen schilderij Christus in de storm op
het meer van Galilea (zie afbeelding).
Om de route te volgen: download de gratis app Mijn Bijbel (zie www.debijbel.nl/app),
kijk in het menu bij Leesplannen en kies Rembrandt en de Bijbel.

Bron: www. bijbelgenootschap.nl
DIVERSEN
Bedankt!
Wij willen u en jullie bedanken voor de vele gelukwensen in de vorm van kaarten of
persoonlijke woorden ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. We zijn heel blij met
zoveel warme blijken van meeleven. En ook de bloemen uit de kerk hebben
bijgedragen tot de feestvreugde. Hartelijk dank en met vriendelijke groeten,
Leo en Ria Bakker

