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In dit nummer:
 1 december
 20 december
 24 december
 25 december

Gemeentebijeenkomst
Kerstviering ouderen
Kerstnachtdienst
Eerste Kerstdag

kerkdiensten
Zondag 1 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

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

Zondag 8 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. ds. N. van Voornveld uit Capelle a.d.
IJssel
Tweede Advent

Maandag 9 december
Eigen Haard

18.45 uur

pastor F. Litjens

Zondag 15 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

ds. L. Rasser uit Amsterdam
Derde Advent

Dinsdag 17 december
Eigen Haard

19.30 uur

pastor F. Litjens en pastor R. van Neerbos
Kerstviering

Zondag 22 december
RK Kerk

11.00 uur

pastor F. Litjens, Oecumenische zangdienst
Vierde Advent

Dinsdag 24 december
Protestantse Kerk

22.00 uur

ds. Ch. Koldewijn uit Badhoevedorp
Kerstnachtdienst m.m.v. VoiceMail o.l.v.
Dick Meijer

Woensdag 25 december
Protestantse Kerk
10.00 uur

ds. R. Wattel uit Hoofddorp
Eerste Kerstdag m.m.v. Inter Nos o.l.v.
Roland Bosma
Family Voices

Zondag 29 december
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. dr. C. Pumplun uit Amsterdam

Dinsdag 31 december
Protestantse Kerk

19.00 uur

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

Zondag 5 januari
Protestantse Kerk

10.00 uur

mevr. drs. G.J.H. Bregman-Hoving
Nieuwjaarsdienst en receptie

Oppasdienst
1 december
8 december
15 december
22 december
25 december
29 december
5 januari

Grietje Monster
Anke en Geeske Kluijt
Renske de Vries
geen crèche (viering in RK Kerk)
Margarita van den Berg
Ellen en Marjolein Oostwouder
Cora Gerritse

TER OVERDENKING
(In de periode dat wij vacant zijn plaatsen wij, in overleg met het moderamen, een
“Ter overdenking” uit wisselende bron. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan uw
bijdrage te leveren en iets ter overdenking in te sturen. De redactie)
Er is een verhaal dat ik over mijn leven vertel.
Ik rangschik de feiten tot zelfgeconstrueerde zekerheid.
Wat niet past, doe ik weg als een vreemdeling
waarvoor ik geen plaats heb.
Zo probeer ik mij veilig te stellen en
klamp mij vast aan hebben en houden.
Er is een verhaal dat God over mijn leven vertelt.
Als ik volhard in mijn zelfbetrokken perspectief,
sluit ik mij buiten dit verhaal.
Ik speel geen rol, ik heb geen naam.
Maar als ik mij door het vreemde uit mijn eigen constructies
laat bevrijden, kan ik verwonderd zien hoe juist, wat mij niet paste,
mij opneemt in een eindeloos verhaal van liefde en leven om niet.
Verwachten en verlangen
De weken van Advent zijn weer aangebroken. Het is de tijd van verwachten van wat
komen gaat, de verwachting van een Kind. Verwachten heeft een doel, een richting
en wij allemaal verwachten hetzelfde: Het Kerstfeest, als… de geboorte van het
kindje Jezus in de stal te Bethlehem. Maar wanneer de dagen van het Kerstfeest zijn
aangebroken, wat verlangen wij dan? Een witte Kerst wordt vaak gezegd, maar het
weer in Nederland geeft vaker een groene Kerst dan een witte. Een rijk gevulde tafel
bij het kerstdiner? Een paar gezellige dagen met de familie? Een leuke
wintersportvakantie met vrienden? Even een paar dagen niet de stress van het werk
of de drukte van het gezin? Een glimp van warmte en aandacht in deze donkere
dagen van eenzaamheid en stil verdriet? Verwachten kunnen we samen, maar
wanneer Kerst daar is, hebben we allemaal verschillende verlangens. Dit is niet
alleen zo in onze situatie van thuis, gezin en familie, maar ook onze verlangens ten
aanzien van de diensten in de kerk met de Kerstdagen zijn heel verschillend.
Allemaal verlangen wij te horen de blijde boodschap van de geboorte van het kindje
Jezus als de Zoon van God. En allemaal verlangen wij door deze goede tijding
geraakt te worden, niet met ons verstand, want deze boodschap van Godswege laat
zich niet begrijpen, maar tot in ons gevoel. We zijn echter allemaal verschillende
mensen en de weg naar het gevoel is niet voor iedereen hetzelfde. Dit maakt dat we
met verschillende verwachtingen en verlangens naar de kerk gaan. Voor de één is
een dienst met Kerst goed wanneer het lied “Stille Nacht” en het “Ere zij God” worden
gezongen. Een ander zoekt een dienst die afwijkt van het gewone en iets heel
feestelijks uitstraalt. Weer een ander verlangt een preek waarin vanuit de actualiteit
nu eens een nieuw licht op het Kerstverhaal wordt geworpen. Allemaal verlangen wij
iets wanneer wij met Kerst naar de kerk gaan en al onze verlangens zijn uniek en
goed. Wij allen mogen weten dat we in onze verlangens naar liefde, vrede en

blijdschap gekend en erkend zijn door God de Heer. Maar in onze eigenheid en
bijzonderheid verlangt de Geest van God dat wij ook gezamenlijk, met elkaar iets
ervaren van het wonder van Gods keuze voor mensen. Daarom kunnen we met heel
verschillende verlangens naar de kerk gaan, maar wanneer we geraakt worden door
de Geest van God zijn wij in zijn Naam verbonden aan elkaar. De Naam is geboren
onder de mensen, toen en nu: Immanuël - God met ons.
ds. Elly Nordt
(Deze overdenking is overgenomen uit het Markelo’s Kerkblad, december 2013. Dit Kerkblad is een
uitgave van de Protestantse gemeente in Markelo.)

BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE
Wij gedenken:
GERBEN HAROLD DE FOUW
15 oktober 1974 - 3 november 2019
Op 3 november 2019 overleed Gerben de Fouw in de leeftijd van 45 jaar. Zoon van
Jaap en Selma de Fouw en vader van Julian en Marit.
Gerben groeide op als enig kind en ging graag zijn eigen weg. Hij hield ervan om
dingen te organiseren en te regelen en was sociaal vaardig. Zoals één van de
vrienden verwoordde: “Niemand had ooit echt ruzie met Gerben en Gerben niet met
anderen. Niemand was ooit echt boos op Gerben.”
Gerbens leven verliep niet altijd zoals hij graag wilde. Dat zijn huwelijk voortijdig
strandde en hij niet meer de vader kon zijn zoals hij wilde zijn, was moeilijk voor
hem. De laatste maanden van Gerbens leven waren niet gemakkelijk. Hij onderging
een zware hartoperatie en worstelde steeds meer met het leven in deze wereld.
Ondanks alles was hij dankbaar voor de zorg van zijn ouders en het meeleven van
zijn trouwe vrienden.
De levenservaringen van Gerben ontnamen hem niet zijn geloof in God. Voor
Gerben stond vast dat er een God was die er altijd is en zou zijn en hij vond het fijn
een Bijbeltekst of een Bijbelverhaal te horen over hoop en Gods weg met mensen.
Op de dag van de Heer, zondag 3 november ging Gerben voor het laatst zijn eigen
weg en op zaterdag 9 november hebben we hem na een dienst van danken en
herinneren in onze kerk, in besloten kring begraven te Zwanenburg.
Bij het afscheid stonden de woorden van Psalm 139 centraal. De psalmist leert ons in
de psalm, dat onze God een God is die ieder mens wil kennen en weet heeft van
onze diepste zielenroerselen. God heeft ons mensen in en op het oog, Hij omsluit
ons van voren en achteren. Dat is altijd: verleden, heden en toekomst. Hij gaat mee
op onze levensweg hoe deze ook is of wordt, Hij zal er altijd zijn.
Zoals de berijmde psalm zingt:
Al daalde ik tot de doden af,
Gij zult er zijn zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen

altijd en overal omringen.
In dat vertrouwen mogen we Gerben loslaten en bidden wij voor Jaap en Selma, voor
Marit en Julian, zijn vrienden en allen die Gerben zullen missen, dat zij mogen
ervaren dat God hen op hun levensweg wil omringen met Zijn troost en zorg, ja dat
Hij hen draagt op de kracht van Zijn liefde.
Gretha Bregman-Hoving
In Memoriam Cornelia Taling–van den Ban
Op dinsdag 5 november is overleden op de leeftijd van 96 jaar Corrie Taling. Haar
hele leven heeft zij in Zwanenburg gewoond, en een heel groot deel daarvan op de
IJweg.
Het leven van Corrie is geen gemakkelijk leven geweest, maar wel een mooi leven.
Al op hele jonge leeftijd raakte zij invalide en als kind van zes verloor ze door een
verkeerd gegooide steen haar oog. Toch heeft haar beperking haar nooit beperkt. Ze
hield van fietsen en dansen, van kaarten en spelletjes doen. Jarenlang is zij, samen
met haar man Aad senior vrijwilliger geweest bij de fietsvereniging De Bataaf.
Ik heb tante Corrie ruim 4,5 jaar geleden leren kennen. En waar je in grote Italiaanse
families vaak een ‘Pater Familias’ hebt, was tante Cor de ‘Mater Familias’. Wat
betekende dat op haar verjaardag uit alle hoeken en gaten van het land, haar neven
en nichten op bezoek kwamen.
Tegelijk was Corrie iemand met een gebruiksaanwijzing, die graag haar zin wilde
doordrijven. Niet altijd gemakkelijk om mee om te gaan. Tegelijk kon altijd alles.
Recht door zee, oprecht en gastvrij, daarmee is ze wel te typeren. Niet klagen maar
zoeken naar oplossingen en mogelijkheden. Was er iets stuk, dan probeerde ze dat
te repareren, bij voorkeur met elastiekjes.
Ze was lief en zorgzaam, haar ouders en haar man Aad heeft zij tot hun dood
verzorgd. En ook voor haar zoon Aad junior, was zij een moeder voor wie niet snel
iets te gek was.
De laatste maanden moest er intensief voor haar gezorgd worden, en ze waardeerde
deze zorg en aandacht. Met bijna alle wijkzusters had zij een goed contact. En ze
was dankbaar dat het met hun hulp, en de hulp van zoon Aad en buurvrouw Ria,
mogelijk was om thuis te kunnen sterven.
Een paar jaar geleden vroeg ze mij om haar afscheidsdienst te leiden, en het dan te
hebben over Psalm 23 ‘Want die ken ik uit mijn hoofd’. Een Psalm waarin David God
beschrijft als Herder die hem leidt, als Gids die hem de weg wijst, en als Gastheer die
hem uitnodigt aan de tafel. David ‘vreest geen kwaad, want Gij zijt bij mij’ (vers 4).
Hier speelt David met de Naam van God ‘Ik ben met je’.
Zo mocht ook Corrie leven, vol vertrouwen. En in dat vertrouwen mochten wij haar ter
ruste leggen in de tuin van stilte, en haar toevertrouwen aan haar Herder en Heer.
Haar zoon en haar zus, haar kleinkinderen, neven en nichten moeten nu verder
zonder haar, de Mater Familias. Maar zij mogen verder gaan met goede
herinneringen.
Esther Pierik
Kerkelijk werker Protestantse Gemeente Oldemarkt en Protestantse Gemeente
Scherpenzeel-Munnekeburen

WIJ HERINNEREN DE NAMEN
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar was dat op 24 november, hebben
we hen herdacht, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
In de dienst hebben we in liefde en met respect de namen van de overledenen
genoemd en voor een ieder van hen, en voor alle mensen die niet genoemd zijn
maar die we ook gedenken, een kaars aan de Paaskaars ontstoken. Ook in dit
Kerkblad noemen we hun namen.
08 december 2018

Arend Dijkhof

88 jaar

11 december 2018

Jan Zwemmer

85 jaar

15 december 2018

Geertje Wind-Hijstek

94 jaar

16 december 2018

Alida Maria van Ruth-du Mee

90 jaar

04 januari 2019

Adriana Anthonia Anssems

97 jaar

27 februari 2019

Roelof Starreveld

90 jaar

13 april 2019

Maria Bijma-Vaandering

95 jaar

02 mei 2019

Janneke Sija Schilperoord-Kruithof

91 jaar

25 mei 2019

Abraham van der Meer

90 jaar

30 juni 2019

Marjorie Brederoo

69 jaar

03 oktober 2019

Hendrica Tangenberg-Dol

87 jaar

03 november 2019

Gerben Harold de Fouw

45 jaar

04 november 2019

Johannes Strackké

85 jaar

05 november 2019

Cornelia Taling-van den Ban

96 jaar

UIT HET LEVEN EN WERKEN VAN DE KERKELIJK WERKER
Terwijl ik dit stukje schrijf wordt onze piano gestemd. Iedere toets en snaar wordt
aangeslagen en waar nodig bijgesteld. Het is kan ik u vertellen op dit moment geen
gehoor. Sommige toetsen worden tot vijf of zes keer toe beluisterd en bijgesteld en
uiteindelijk wordt er naar de volgende toets gegaan. Een secuur werkje waarvoor de
stemmer een gedegen opleiding heeft genoten en meestal de gave van een absoluut
gehoor heeft. En dat allemaal opdat die piano de goede toon aanslaat…
De goede toon aanslaan is in het dagelijkse leven nog niet zo makkelijk. Soms kun je
schrikken van je eigen felheid waarmee je een ander benadert of van de manier
waarop jij zelf benaderd wordt. De toon is dan gezet…

Jezus weet in Zijn verhalen, gelijkenissen de goede toon te treffen. Mensen worden
er door geraakt en Hij laat soms een groep “een toontje lager zingen”.
Toch valt het op, als we goed lezen, dat Jezus in wat Hij zegt altijd de liefde de basis
laat zijn. Hij geeft altijd ruimte aan de ander om zijn eigen wijs te zingen maar laat
ook de andere kant, een nieuw perspectief en een nieuwe melodie horen.
In liefde kan en mag veel gezegd worden, ik denk dat dat één van de lessen van de
Bijbel is. Spreek je de ander aan en zie je de ander aan in liefde? God wil het ons in
Jezus leren, door Zijn leven en Zijn verhalen. Als dat onze basis is dan klinken
woorden anders, dan sla je altijd de goede toon aan en is de goede toon gezet.
Met Jezus zond God ons een nieuwe melodie, een nieuw lied, een nieuw woord: Ik
ben jouw Licht, er is een nieuw begin.
Een engel heeft de toon gezet
De eerste stoot op de trompet
Bazuint het uit: de dag begint
Die al het donker overwint!
Zing en speel op de fluit
en verjaag met dat geluid
de duisternis!
(Lied 504 LB2013)

Onthoud voor deze maand van uitzien naar Kerst, van verwachting, van Advent:
Het is Gods liefde, Gods toon die de muziek maakt!
Mede namens mijn man en kinderen wens ik een ieder een goede Adventstijd en een
gezegend Kerstfeest,
Gretha Bregman-Hoving
ANDERE ACTIVITEITEN
Gespreksgroep 40, 50 plus
Tot voor een paar jaar geleden kwamen we met regelmaat bijeen als 30-plusgroep.
Tijdens een bezoek van Gretha vertelde ik hoe fijn en inspirerend die avonden waren
en dat ik ze best mis. Gretha reageerde heel enthousiast dat zij het leuk zou vinden
om de nu inmiddels 40-50-plusgroep opnieuw leven in te blazen. Dus: Ben je ook
enthousiast om (weer) deel te nemen? Laat het weten!
Dan inventariseren we of er voldoende animo is en kunnen we wellicht in januari een
eerste avond plannen.
Hartelijke groet,
Petra Parlevliet
MUTATIES LEDENBESTAND
Inkomend:

Mevr. E.H. Kempe-van Gelder als voorkeurslid

Overleden:

op 3 november 2019 in de leeftijd van 45 jaar Gerben de Fouw.
op 4 november 2019 in de leeftijd van 85 jaar Dhr. J. Strackké.
op 5 november 2019 in de leeftijd van 96 jaar Mevr. C. Taling-van den
Ban.
Leo Bakker, ledenadministratie

UIT DE KERKENRAAD
Gemeentebijeenkomst 1 december
In de kerkenraadsvergadering van 20 november zijn de begrotingen voor 2020 van
de colleges van kerkrentmeesters en van de diakenen besproken. Verplicht is om
deze daarna ook voor te leggen en te bespreken met de leden van onze gemeente.
Dat willen wij doen op zondag 1 december meteen na de dienst. Vorig jaar is de
kerkenraad daarmee begonnen, omdat wij daarmee meer gemeenteleden bereiken
dan op een gemeenteavond in deze periode van het jaar.
Een tweede programmapunt van deze gemeentebijeenkomst zal zijn de
gerealiseerde uitbreiding van ons kerkorgel. Organist Hans Jütte zal ons daar alles
over vertellen en zal dit doen aan de hand van foto’s die Bas Berger heeft gemaakt
van alle activiteiten die daarvoor nodig waren. Als gemeente hebben wij hier niet veel
van gemerkt, al bleek aan het begin van de zondagse eredienst die daarop volgde,
dat er ergens een knopje, dan wel aansluiting niet goed was teruggezet. Gelukkig
was Onno Bart toen aanwezig om dat snel te kunnen corrigeren.
Hans zal deze gemeentezondag afsluiten met een kort concert.
Mocht u vragen hebben over een of ander onderwerp dat betrekking heeft op onze
kerkelijke gemeente, dan heeft u de gelegenheid om die op 1 december te stellen.
De kerkenraad nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Leo Kranenburg
UIT ANDERE BRONNEN
MINDER KERKGANGERS, MAAR MEER HULP
Armenhulp – Vrijwilligers in de kerk doen met z’n allen het sociale werk van
853 fulltimers. Dat is méér dan drie jaar geleden.
(Van Maaike van Houten, redactie Religie en Filosofie)
Kerken krimpen, maar de mensen die nog lid zijn, helpen meer mensen in nood dan
drie jaar geleden. Doordat minder mensen meer doen, hebben de kerken hun sociale
hulp op peil kunnen houden of zelfs uitgebreid. Zo’n 25.000 kerkelijke vrijwilligers
waren afgelopen jaren actief met geld, maaltijden, administratieve hulp en opvang
van mensen aan de onderkant van de samenleving. Omgerekend doen zij het werk
van 853 fulltime krachten. Dit staat in het rapport “Armoede in Nederland” 2019. De
gezamenlijke kerken brengen elke drie jaar zo’n onderzoek uit.
Ondanks de economische bloei, klopt een groeiend aantal mensen aan bij katholieke
parochies en protestantse kerken van allerlei snit. Hun aantal steeg van 49.500 naar
62.500. Diaconale organisaties werken, zo constateren onderzoekers, ‘laagdrempelig
mensgericht’.
En de kerk biedt hulp ‘zonder aanziens des persoons’, zowel mensen binnen de kerk
als buitenkerkelijken kunnen er terecht. Ze kregen samen ongeveer 15 miljoen euro
aan directe financiële steun, een stijging van 1,5 miljoen vergeleken met drie jaar
geleden.
Kerken bieden ook immateriële hulp: ze bezoeken mensen thuis, ze helpen mensen
bij schulden, Of verwijzen mensen door naar hulpverlening of overheidsinstanties.

Sinds 2015 wordt ook ‘samen bidden’ genoemd als vorm van hulpverlening, een
variant die ook dit keer weer wordt genoemd.
Voor het eerst staan asielzoekers en vluchtelingen bovenaan de lijst van mensen die
een beroep doen op kerken. Eerder klopten vooral alleenstaande ouders aan.
Werklozen en mensen met psychische problemen melden zich vaak, net als
AOW’ers en zzp’ers met weinig inkomsten. De meest voorkomende problemen zijn
schulden en moeite de eindjes aan elkaar te knopen met een jarenlang te laag
inkomen.
Verder steunen de kerken voedselbanken en inloophuizen waar de meest
kwetsbaren worden opgevangen. Ook daarin is een groei te zien: kerken gaven in
2015 ruim 15 miljoen euro uit aan deze collectieve voorzieningen, het afgelopen jaar
was dat bijna 17 miljoen. In totaal wordt er zo’n 40 miljoen euro besteed aan
armoedebestrijding, vier miljoen euro meer dan drie jaar geleden.
Bij de cijfers houden de onderzoekers wel een slag om de arm. Van de 3300
diaconale organisaties heeft maar 14 procent de uitgebreide vragenlijsten ingevuld,
vermoedelijk hadden ze het te druk met hun sociale werk, denkt een woordvoerder.
De werkelijke getallen kunnen iets hoger of lager liggen, maar de kerken zien het
onderzoek volgens de woordvoerder als representatief.
De trend is duidelijk: ‘minder mensen doen meer voor meer mensen’. Tegelijkertijd
merken de kerken dat de hulpvragen ingewikkelder worden, en dat het vinden van
een adequate route om mensen uit de penarie te helpen meer tijd kost.
(Diaken Gré Gijzen van onze Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg, was bovenstaand
artikel uit “Trouw” van 8 november 2019 uit het hart gegrepen en zij wil dit met de gemeenteleden
delen.)

Verzoek Lions Club Haarlemmermeer: Douwe Egberts punten en de
Voedselbank
De Lions Club Haarlemmermeer helpt al een aantal jaren mee met het inzamelen
van Douwe Egberts punten. De ervaring heeft ons geleerd dat er nog veel DE punten
verborgen liggen in laatjes en keukenkastjes. De Lions Club wil het toch nog een
keer proberen om de laatste DE punten boven tafel te krijgen. De laatste 3 jaar met
veel succes. Drie jaar op rij zijn er door onze club meer dan 1 miljoen punten per jaar
verzameld.
Voor iedere 600 punten doneert Douwe Egberts een pak koffie. Dat betekende ieder
jaar meer dan twee duizend pakken koffie voor de Voedselbank Haarlemmermeer.
Hoogste score is 2712 geweest. Het werd toen een Nederlands record binnen de
Lions Clubs.
Het inzamelen van de DE punten doen wij al jaren met de Stichting “Maatvast”, die al
haar 26 dorpshuizen in de Haarlemmermeer openzet voor de inzameling. Ook in het
dorpscentrum “DE OLM” staat vanaf begin december een inzameldoos. Maar
om de uitdaging weer aan te gaan om veel punten te verzamelen willen we daar ook
de kerken in betrekken. Vandaar dit verzoek middels uw Kerkblad. De actie loopt met
nadruk in de decembermaand en gaat door t/m 12 januari 2020.
Hartelijke groeten,

Lions Club Haarlemmermeer

DIACONIE
Kerstviering gemeentediaconaat vrijdag 20 december 2019
De Kerstviering voor senioren en belangstellenden is op 20 december a.s.
Aanvang: 15.30 uur.
Onze kerstliederen zullen op de piano begeleid worden door de heer Hans Jütte.
Ook zal onze kerkelijk werker mevr. Gretha Bregman-Hoving haar medewerking
verlenen aan de viering.
Na de liturgie gebruiken we gezamenlijk de maaltijd.
Na de maaltijd, ca. 19.00 uur, zal VoiceMail onder leiding van Dick Meijer enkele
kerstliederen voor ons zingen.
Het einde zal ca. 19.30 uur zijn.
Hierbij nodigen we alle senioren en belangstellenden van harte uit.
U kunt zich opgeven bij Gré, Irma of Betsy. Wilt u opgehaald en thuisgebracht
worden, bel dan naar Betsy, tel. 020-4974381.
Wij hopen weer velen te mogen begroeten.
Een hartelijke groet, namens het team gemeentediaconaat,
Betsy Geelhoed

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand december
9 december

Mevr. T.M. Otten-Spierenburg

9 december

Dhr. B. Joustra, 80 jaar

10 december

Mevr. H. Bot-Overmaat, 82 jaar

12 december

Mevr. M. van Overschot-Braam

12 december

Dhr. K. van Beem Jr., 77 jaar

16 december

Mevr. W. Visbeen

18 december

Mevr. G.A. Hoogland-van der Leek, 83 jaar

23 december

Mevr. A. van der Meer-Vuijst

23 december

Dhr. B.L. Berger, 77 jaar

28 december

Mevr. A. van Wieringen-van Groningen

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

RAAD VAN KERKEN

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 ikzelf 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. In
december zijn er nog drie avonden waarbij u kan aansluiten:
Data:
Tijd:
Plaats:
Opgave:

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

Weet dat u van harte welkom bent!
Gretha Bregman-Hoving
Utrechtse Heuvelrug – rondwandeling Veenendaal (+ 15 km)
Op zaterdag 2 november jl. gingen we met 14 wandelaars verdeeld over drie auto’s
op weg naar Veenendaal waar we de auto’s parkeerden bij het station VeenendaalWest.
De wandeling begon regenachtig. We liepen langs parken en water Veenendaal uit.
De route (in zuidelijke richting) kruiste de Slaperdijk en vervolgens wandelden we
door de boswachterij Amerongse Berg. We kwamen langs een mooi heuvelachtig
heideveld en beklommen de Amerongse Berg. Op ongeveer 64 meter hoogte staat
een solitaire eik, die vermoedelijk geplant is in 1792. Vanaf dit punt weken we naar
het westen toe van de route af om koffie te gaan drinken bij het Berghuis. We kregen
koffie met appeltaart van twee wandelaars i.v.m. hun verjaardagen.
Weer terug op de route gingen we verder naar het zuiden richting Elst en kwamen we
langs grafheuvels op de zuidflank van de Elsterberg. De oudste dateren uit de vroege
bronstijd (2000 tot 1800 voor Christus) en de tijd van de klokbekers (2500 tot 2000
voor Christus).

Vanaf hier ging het weer in noordelijke richting naar het station in Veenendaal. Het
was intussen minder gaan regenen en het zonnetje kwam erbij.
We hadden als afsluiting nog een heerlijke lunch bij restaurant Darthuizen in
Leersum, waar we op de terugweg met de auto’s naar toe gereden zijn.

foto Marjo Bart

Onze volgende wandeling is op zaterdag 7 december a.s. We gaan die dag een
rondwandeling maken op Landgoed Sandenburg van ongeveer 11 km. We
verzamelen om 7.30 uur aan de Oranje Nassaustraat bij het plantsoentje en het
parkeerterrein van de Keizerskroon (bij de stoplichten van de N200). Opgeven kan
tot woensdag 4 december a.s. bij Marijke Nuis.. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer
en lunch).
Leo Bakker
JEUGDWERK
Adventsperiode kinderdienst
We zitten weer in de Adventsperiode. De tijd waarin we de afgelopen jaren met de
kinderdienst een project volgden en in de dienst een speciaal lied zongen voordat de
kinderen naar de kinderdienst gingen.
Dit jaar hebben we geen project en geen kinderlied. We hebben wel een thema
gedurende de Adventsperiode: ‘Verwachten’.

Wat verwachten we in de maand december? Eerst Sinterklaas en dan zingen we:
‘Vol verwachting klopt ons hart’. Daarna verwachten we Kerst: de geboorte van
Jezus, lichtjes in een donkere tijd, sterren die ons de weg wijzen, een kerstboom en
vakantie. Veel onderwerpen dus waar we tijdens de kinderdienst over willen praten.
We willen tijdens deze periode ook iets maken en het resultaat zult u tijdens de
dienst op kerstmorgen kunnen zien.
Op deze kerstmorgen hebben we ook een eigen kerstviering voor alle aanwezige
kinderen, in onze eigen ruimte. Hier ben jij, samen met vriendjes, kleinkinderen en
buurkinderen van harte welkom.
Namens de kinderdienstleiding,
Cora Gerritse
DIVERSEN
Over vrijwilligers op ons kerkelijk erf (6)
Het is u bekend dat onze Protestantse gemeente alleen functioneert door de inzet
van vele vrijwilligers M/V. Bijna allen doen dat zo onopvallend mogelijk en gedurende
vele, vele jaren. Soms moeten ze, wegens gezondheidsredenen of leeftijd stoppen
met dit werk.
Dit is het geval met Cor Kranstauber die al eerder is gestopt met het onderhoud van
de kerk- en pastorietuinen, nu stopt als lid van het schoonmaakteam en volgende
maand met het maandelijks bezorgen van ons Kerkblad. Bij dit bezorgen werd hij
ondersteund door zijn vrouw Corrie.
Wij danken hen hartelijk voor hun inzet en hopen dat ze, met allen die hen lief zijn,
nog een goede tijd tegemoet mogen zien.
Wat de bezorging van het Kerkblad betreft: dankzij de bereidheid van Hansje Leene
en Louis Otto om hun wijken te vergroten heb ik kunnen voorzien in de vacature van
Cor (20 bladen in de Houtrijkstraat, Mientekade en Beatrixstraat). We moeten als
gemeente dankbaar zijn voor het feit dat zij deze extra inspanning willen leveren.
Dat geldt ook onverminderd voor de overige 22 lopers M/V die maandelijks door weer
en wind op pad gaan om het Kerkblad bij u als leden of belangstellenden te
bezorgen.
Voor de vacature(s) in het schoonmaakteam zijn er voor U als leden van onze
gemeente nog mogelijkheden tot deelname. In de Kerkbrief van zondag 3 november
2019 hebben we daarvoor de volgende oproep geplaatst maar tot heden nog geen
reactie ontvangen:
Om de maand, op de eerste maandag daarvan, maken we met een gezellig team
ons kerkgebouw schoon. Om 9 uur staat de koffie klaar en tegen 11 uur gaan we
weer uit elkaar.
Wegens leeftijdsontslag is er voor U (vrouw/man) de mogelijkheid ontstaan om deel
uit te gaan maken van dit team.
Voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Willy de Waal-Meijer,
tel 020-4975823, 06-53764062 of e-mail: janmdewaal@planet.nl.
Het is belangrijk dat ons kerkgebouw zowel in- als uitwendig een verzorgde indruk
maakt en daarom wil ik ook deze vrijwilligerstaken van harte bij u aanbevelen en
vragen wij u contact met ons op te nemen als u belangstelling heeft.
Met vriendelijke groet,

Jan M. de Waal

Bericht van overlijden oud gemeentelid
Wij kregen bericht dat op 29 oktober is overleden ons oud gemeentelid Sijmen
Bönker in de leeftijd van 91 jaar. Boven aan de rouwkaart stond vermeld “Mij geleidt
des Heren hand”.
Zijn kinderen schreven:
Dankbaar voor wat onze ouders voor ons hebben betekend, hebben wij nu ook na
een kortstondig ziekbed, omringd door warmte en liefde van ons allen, tot ons groot
verdriet onverwacht afscheid moeten nemen van onze zorgzame, betrokken en
levenslustige vader en (groot) opa.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Nieuwe Algemene begraafplaats te
Doorn, waar Sijmen verenigd werd met zijn vorig jaar overleden echtgenote Frieda.
Correspondentieadres: De Hermelijn 55, 3972 TS Driebergen-Rijsenburg
(bericht ontvangen via Leo Kranenburg, voorzitter kerkenraad)

Kerstmatinee Haarlemmermeers Mannenkoor
Op zondagmiddag 15 december a.s. geeft het Haarlemmermeers Mannenkoor ‘Zang
en Vriendschap’ (HMZV) een kerstconcert in kerkgebouw Joannes de Doper in
Hoofddorp. Medewerking geven Annet Bootsman, sopraan en Klaas Koelewijn, piano
en orgel. Algehele muzikale leiding: Roland Bosma.
Uitgevoerd worden o.a.:
’t Is geboren het Godd’lijk kind, Star of Wonder, Carol of the Star, King all-glorious,
Mary’s Boy-child, Do you hear what I hear?, What child is this, Cantique de Noël,
Stille Nacht, Weihnachtsglocken, Still, still, still, Leise rieselt der Schnee,
Transeamus, In dulce jubilo, Panis Angelicus, Tollite Hostias, Here comes the Light,
Feliz Navidad.
Ook zijn er meerdere momenten van samenzang.
Toegangsprijs € 10,-, kinderen € 5,-. Aanvang concert 15:00 uur, er is geen pauze.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Henk Groothuis, of bij de andere leden van het koor
en/of online www.HMZV.net
Het wordt een heel mooi concert. U bent van harte welkom!
Peter Roodenburg, HMZV
Activiteiten Zonnebloem
Woensdag 4 december : Sinterklaas kienen, zaal open
13.00 uur, aanvang 13.30 uur.
Zaterdag 21 december :

Kerstviering waarin pastor
Fons Litjens zal voorgaan en dameskoor Pro Ecclesia de
viering met sfeervolle kerstliederen zal omlijsten.
Zaal open 10.00 uur, aanvang 10.30 uur.

Voor vervoer kunt u contact opnemen met Coby Braakman, tel. 020-4974092.
Met vriendelijke groet, Greet Schrama, Zonnebloem afdeling Zwanenburg/Halfweg

Kerstviering Spaarne Gasthuis Hoofddorp
Op dinsdagavond 24 december om 19.30 uur is er een feestelijke oecumenische
Kerstviering in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Voorganger zal zijn pastor Alie
Hoekman en de zang wordt verzorgd door het gelegenheidskoor onder leiding van
Emile Vriens.
Patiënten en bezoekers van buiten zijn van harte uitgenodigd.
De kerkzaal bevindt zich op de begane grond van het ziekenhuis.
Frans Bossink, geestelijk verzorger

Bijbel in het Kikongo
Lange tijd was het de sprekers van het Kikongo in Angola niet toegestaan hun
eigen taal te gebruiken. Gelukkig komt er nu weer meer ruimte voor lokale
talen. Want voor veel mensen geldt: Portugees is voor zaken en politiek, maar
het hart spreekt Kikongo. Voor de sprekers van het Kikongo werkt het
Bijbelgenootschap van Angola aan een nieuwe vertaling van de Bijbel in hun
moedertaal.
De oude bijbelvertaling in het Kikongo dateert uit 1926. Voor de jongere generatie is
deze bijna niet meer te lezen. Dit is een grote zorg voor ouders. De Bijbel, die voor
hen zoveel betekent, is voor hun kinderen een onbegrijpelijk boek geworden.
Vertaling in hedendaagse taal
Gelukkig is er goed nieuws. Er wordt gewerkt aan een nieuwe bijbelvertaling in de
hedendaagse taal. Een tekst die de rijkdom van de Bijbel weer toegankelijk maakt
voor jonge mensen. 'Daar is dringend behoefte aan', zegt voorganger Manuel
Dilubanza, die het project coördineert. ‘Mensen kijken echt uit naar de nieuwe
vertaling, maar er is te weinig geld om het vertaalproject af te ronden.'
In november 2018 werd de vertaling van het Nieuwe Testament feestelijk
gepresenteerd. Inmiddels is het vertaalteam druk bezig met het Oude Testament. Ze
willen niets liever dan ook het Oude Testament vertalen en zo de Kikongo-Bijbel
compleet maken.
Wilt u dit project steunen? Dat kan via de website van het Nederlands
Bijbelgenootschap.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

