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In dit nummer: 

 Vacaturelijst 
 Oecumenische viering 19 januari 
 



 

kerkdiensten 
Zondag 5 januari 
Protestantse Kerk  10.00 uur  mevr. drs. G.J.H. Bregman-Hoving 
       Nieuwjaarsdienst en –receptie 
 
Zondag 12 januari 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. N. Gillebaard uit De Rijp 
 
Maandag13 januari 
Eigen Haard   18.45 uur  mevr. drs. G.J.H. Bregman-Hoving 
 
Zondag 19 januari   
Protestantse Kerk  10.00 uur  mevr. drs. G.J.H. Bregman-Hoving 
       Oecumenische viering 
 
Zondag 26 januari 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 
 
Maandag 27 januari    
Eigen Haard   18.45 uur  pastor R. van Neerbos 
 
Zondag 2 februari 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. H. van Popering uit Aalsmeer 
       Werelddiaconaat 

 
Oppasdienst 
Zondag   5 januari  Renske de Vries 
Zondag 12 januari   Ria Bakker en Marjolein Oostwouder 
Zondag 19 januari  Collen Dhliwayo en Cora Gerritse 
Zondag 26 januari  Anke en Geeske Kluijt 
Zondag   2 februari  Marianne Kromhout 
 
TER OVERDENKING 

 (In de periode dat wij vacant zijn plaatsen wij, in overleg met het moderamen, een 
“Ter overdenking” uit wisselende bron. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan uw 
bijdrage te leveren en iets ter overdenking in te sturen. De redactie) 

De zegen komt uit Zijn hand 
Het woord zegen kennen we in meerdere betekenissen. In religieus verband wordt dit 
woord vooral gebruikt om iemand Gods bescherming en steun toe te wensen. 
Bijzonder en dichtbij te ervaren is de zegenwens van St. Patrick in Ierland uit de 5e 
eeuw, als steun voor mensen die op reis gingen. Het is een omschrijving hoe God als 
bron van ons bestaan alom en altijd in onze geest aanwezig is. 
 
“De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer is achter u om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar. 
De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. 
De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt. 



 

De Heer omgeeft u als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen. 
De Heer is boven u om u te zegenen. 
Zo zegene God u, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen.” 
 
De steun die je als reiziger door je eigen leven mag ontvangen vind ik hier 
schitterend verwoord. Je staat er niet alleen voor als je vertrouwen hebt. 
 
Aan het eind van onze kerkdienst spreekt de voorganger de zegen uit, meestal met 
de woorden: 
“De Here zegene u en behoede u, de Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u 
genadig, de Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede” 
 
Ik ervaar deze woorden altijd als iets bijzonders. In mijn gevoel beleef ik dit alsof je 
verbonden wordt met iets wat je steunt, iets geheimzinnigs, iets onbekends en toch 
vertrouwds dat je begeleidt. Misschien is dat ook wel zo. 
 
De woorden uitgesproken tijdens de Zegen zijn woorden die ons verbinden met God, 
met het mysterie van ons bestaan. Wij kunnen het mysterie zelf niet met woorden 
beschrijven. Dat is inherent aan het mysterie. Toch is dat niet belangrijk. Het gaat 
uiteindelijk om het vertrouwen dat wij uit het mysterie, uit de bron van ons bestaan 
kunnen ontlenen. 
Je kunt wel omschrijven hoe je het mysterie of het Goddelijke binnen of buiten jezelf 
ervaart. 
Het ongeziene of oneindige openbaart zich in momenten, in stukjes die leiden tot 
aanvoelen van het mysterie. Zoals een ontmoeting met diepe wederzijdse 
herkenning van geloofsbeleving, een bijzondere ervaring die je overkomt op religieus 
gebied, het besef van de grootsheid van de schepping of tekenen van de oneindige 
bron van liefde waaruit dit alles voortkomt. Maar ook eenvoudig wat woorden of een 
blik in de verte kunnen zo’n moment zijn. 
 
Jezus helpt onze bewustwording over God met de woorden: 'Als je Mij vertrouwt, dan 
heb je vertrouwen in wie Mij gezonden heeft'. 
Jezus maakt ons duidelijk dat de Zegen uit Zijn hand komt. 
Gods zegen wordt ons geschonken. 
Het vertrouwen, de steun en de liefde die daaruit voortvloeien mogen wij ook weer 
doorgeven. 

Geschreven door Ad Heide 
Overgenomen van www.overdenkingen.nl 
 
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE 

Wij gedenken 

Johanna Jacoba Verwaal-Tap 
Joke 

27 juni 1931 -  2 december 2019 

In de avond van maandag 2 december 2019 overleed in de leeftijd van 88 jaar Joke 
Verwaal. Joke was sinds 5 juni 2000 weduwe van Henk Verwaal en samen met hem 
kreeg zij vijf dochters: Hanneke, Elly, Marjan, Connie en Saskia. Joke was trots op 
haar dochters en partners en de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Voor hen was 



 

Joke een moeder, oma en omi met een brede belangstelling die veel geduld had en 
een ieder omringde met haar liefdevolle zorg.  

Niet alleen voor haar gezin was zij een liefdevol mens maar ook in haar werk als 
onderwijzeres, als vriendin, als lid van het koor, als lid van de Protestantse gemeente 
en als dorpsgenoot. Joke uitte haar liefde, in woorden maar vooral door wat zij deed. 
Er was altijd een bemoedigend woord, een knuffel, een gebed en een zoen. 

Joke putte in haar leven uit de bron van Gods liefde. Zij keerde zich iedere dag naar 
die bron, in Bijbellezing en gebed. Door er weet van te hebben dat Gods bron 
onuitputtelijk is verwachtte zij altijd iets van de toekomst en wist zij zich verzekerd 
van Gods toekomst. Het lag al bij haar geboorte in haar naam verscholen: Johanna. 
Die naam betekent, God is genadig, God is eindeloze grenzeloze liefde, bij God is 
toekomst. De toekomst waarvan Joke sprak met de woorden die zij had bewaard en 
die de dochters kozen als opschrift op de rouwkaart: 

“Dan zal ik juichen om de Heer,  
mij verheugen over de redding die Hij brengt!” (Psalm 35:9) 

Gedragen in Gods liefde hebben we afscheid genomen van Joke in een samenkomst 
van danken en herinneren op 9 december, waarin het woord en het lied centraal 
stond. Onder andere vertolkt door haar geliefde medekoorleden van VoiceMail. Na 
de samenkomst in onze kerk hebben we Joke begraven in Zwanenburg.  

Joke wordt gemist en zal door velen gemist worden. Wij bidden voor haar dochters 
en partners, kleinkinderen en achterkleinkinderen, voor allen die zij liefhad en haar 
liefhebben dat zij zich gedragen mogen weten door Gods troostende liefde. 

      Gretha Bregman-Hoving 

 

UIT HET LEVEN EN WERKEN VAN DE KERKELIJK WERKER 
 
Op mijn bureau ligt (naast heel veel andere zaken die roepen om opgeruimd te 
worden) mijn nieuwe agenda. Er staan alweer enkele afspraken in maar het 
merendeel van de bladzijden is leeg, blanco. 
Vorig jaar had ik geen idee dat mijn agenda voor 2019 gevuld zou worden met 
namen van mensen die in Halfweg en Zwanenburg wonen. Ik was er zelfs nog nooit 
geweest! 
Het maakt mij aan het begin van een nieuw jaar altijd wat nieuwsgierig: wat zal mijn 
agenda in 2020 vullen, welke mensen mag ik ontmoeten en welke nieuwe ervaringen 
zullen er zijn? 
Het hoort bij een nieuw jaar, terugzien en vooruit blikken. Voor veel mensen is het 
ook hét moment om met iets nieuws te starten, ofwel goede voornemens: stoppen 
met roken, gezonder gaan eten, meer tijd maken voor de mensen om je heen en vult 
u het zelf maar in… 
Ik neem mijzelf ook wel eens wat voor (bijvoorbeeld dat bureau regelmatiger 
opruimen) maar ik weet uit ervaring dat het voornemen geen kunst is maar het 
volhouden ervan!  
Soms kan het je moedeloos maken om telkens opnieuw met die voornemens te 
beginnen. In opnieuw zit iets van overdoen, van voor af aan beginnen, terug bij af. 
Wij mensen denken zo,  maar God is daarin heel anders. Bij God mag je iedere dag 
nieuw beginnen. Geen terugblik, geen terug bij af, geen zuchten. Iedere dag is voor 



 

God een nieuwe dag, waar je start zonder ballast van gisteren. Misschien kan die 
gedachte ons mensen helpen om wat meer ontspannen met onze voornemens om te 
gaan. Niet alleen 1 januari, maar iedere dag is een nieuwe bladzijde, is een nieuwe 
start, een nieuwe kans, is een nieuw begin! 
 
Ik wens u allemaal, veel heil en zegen voor 2020!   Gretha Bregman-Hoving 
 
VOORUITBLIK DIENSTEN 

Raad van Kerken - Oecumenische viering 19 januari 

Mijn collega, pastor Litjens zal de komende maanden met ziekteverlof zijn. Hij schrijft 
daar zelf het volgende over: 

“Na de feestdagen zal ik een tijd met ziekteverlof gaan en ik wil u kort informeren 
waarom dat helaas moet gebeuren. Reeds vele jaren gebruik ik een geneesmiddel 
tegen migraine, dat door het veelvuldige gebruik is uitgewerkt en nu zelfs het 
omgekeerde bewerkt. De neuroloog heeft mij duidelijk gemaakt dat ik resoluut met dit 
middel moet stoppen en dat de ontwenning een drietal maanden zal duren. Hij 
adviseerde mij om mijn werk een tijd neer te leggen, omdat het hele proces mijn 
beschikbaarheid voor de parochies onzeker maakt. Ik hoop tegen Pasen mijn 
werkzaamheden weer in redelijke gezondheid op te pakken. pastor Fons Litjens “ 

Wij hopen met Fons dat hij mag herstellen en wensen hem als Protestantse 
gemeente sterkte, beterschap en Gods zegen.De oecumenische viering op 19 
januari in de Protestantse kerk, waarin pastor Litjens zou voorgaan, zal ik zelf leiden.  
De koren St. Caecilia en Inter Nos verlenen samen hun medewerking en we staan 
stil bij de tekst uit Handelingen over de reis naar en de ontvangst van Paulus op 
Malta. We hopen op een goede ontmoeting met elkaar! 

In de Raad van Kerken zal Marcel van Lochem namens de parochie aanwezig 
zijn/blijven. We hopen samen met de andere leden van de raad op deze manier het 
werk van de oecumene ook in Halfweg-Zwanenburg voort te kunnen zetten. 

Gretha Bregman-Hoving 

 
ANDERE ACTIVITEITEN 

 
40-50 plus groep 
In de vorige uitgave stond er een oproepje deel te nemen aan een gespreksgroep 
voor 40-ers en 50-ers. Er zijn al enkele mensen die zich aangemeld hebben maar er 
kunnen er altijd nog meer bij. We willen in januari de eerste keer bij elkaar komen, 
dus meld je snel nog even aan: petra.parlevliet@planet.nl   

Hoe meer zielen…. 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden : op 2 december 2019 in de leeftijd van 88 jaar Mevr. J. Verwaal-Tap. 
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 



 

UIT DE KERKENRAAD 
 

De beste wensen voor 2020! 
Allereerst wil ik u en jullie allen een goed, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen. 
Het jaar 2019 is voorbij gevlogen. Het is een bijzonder jaar geworden. Een jaar van 
vacant zijn, maar ook een jaar waarin de lege predikantsplaats wat betreft het 
pastorale werk prima werd opgevuld door onze kerkelijk werker Gretha Bregman-
Hoving, tezamen met onze ouderlingen en de wijkcoördinatoren. Wij zijn er dankbaar 
voor dat zij dit op deze manier konden invullen. 
Halverwege het jaar 2019 is de beroepingscommissie haar werk begonnen voor het 
vinden van een nieuwe predikant voor onze gemeente. We kregen hiervoor pas 
toestemming nadat de langetermijnbegroting (voor een periode van 8 jaar) was 
goedgekeurd door de CCBB van Noord-Holland. Deze goedkeuring kwam na een 
gesprek met hen over deze begroting en een kerkenraadsbesluit dat werd 
vastgelegd. Daarna kregen wij van het Breed Moderamen van Noord-Holland 
officieel toestemming om te gaan beroepen.  
In 2019 maakten wij ook kennis met de eerste classispredikant van Noord-Holland, te 
weten ds. Peter Verhoeff. De oude “Classissen” werden opgeheven en werden 
omgevormd tot “Ringen”, die veel minder formeel aan het werk zijn. Zo werd ook de 
landelijke PKN “hervormd”, hetgeen veranderingen tot gevolg had voor de synode-
vergaderingen. 
Het jaar begon met consulent Marjolijn de Waal, toen predikant in Vijfhuizen, en 
eindigde met consulent Bert Griffioen, predikant in Badhoevedorp. Met Marjolijn was 
het prettig samenwerken, mede omdat zij ervaring had met een parttime 
predikantsplek en wij daarvan als gemeente konden leren hoe daarmee om te gaan 
(met een 70% predikantsplaats). Bert Griffioen verving Marjolijn toen zij vertrok uit 
Vijfhuizen. Met Bert als consulent kwam ervaring binnen op het gebied van het 
beroepingswerk. 
Zo werd het ook een bijzonder jaar voor het werk in de kerkenraad en het 
moderamen. Ik dank alle leden hiervan voor de opnieuw prettige samenwerking in 
het afgelopen jaar. Het is fijn om samen verantwoordelijk te kunnen zijn voor het 
werk in onze Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg. 
Ook dank voor alle vrijwilligers die op wat voor manier actief zijn voor het werk in 
onze gemeente. Zonder deze hulp zou het moeilijk zijn om alles te realiseren wat 
wenselijk wordt geacht in ons gemeente zijn. 
De grote wens voor 2020 is vooral dat de beroepingscommissie erin zal slagen om 
de predikantsvacature in te vullen. Maar daarin hebben wij alle vertrouwen dat zij dit 
met Gods hulp zullen realiseren! 
Hartelijke groeten,    Leo Kranenburg, voorzitter van de kerkenraad 

 

Vacaturelijst 2020 1ste kwartaal  
Er zijn helaas geen veranderingen te melden in de onderstaande vacaturelijst. Ik heb 
wel vernomen dat de beroepingcommissie bezig is met de tweede ronde. Omdat het 
inmiddels wel al 2020 is, hebben wij aan Jacques en Janneke Stoffels gevraagd om 
voor de nog openstaande diensten in het eerste kwartaal gastpredikanten te vragen. 
Het is daarvoor kort dag, maar Jacques heeft in de loop der jaren dat hij dit 
gemeentewerk voor ons doet een groot netwerk opgebouwd. 
 
De kerkenraad blijft aandacht vragen voor een aantal taken in onze protestantse 
gemeente waar vrijwilligers voor nodig zijn. Het zou prettig zijn voor onze 



 

toekomstige 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. Laat wat van u/jou horen als u/jij deze uitdaging met ons wilt aangaan! 
De onderstaande personen voor informatie horen graag van jullie! 
 

Vacature: Taak: Informatie: 

Predikant Pastoraat etc. Beroepingscommissie 

Kerkrentmeester Voorzitter  
Secretaris 

Peter Mendrik 

Diaconie Voorzitter 
 

Gea Kranenburg 

Ouderlingen Wijkwerk, organiseren wijk-
avonden, ouderling van dienst 

Grietje Monster 
 

Geluid en beamer Regelen van geluid kerkdienst 
Regelen van presentatie 

Onno Bart  

Kerkbriefsamensteller Samenstellen van de wekelijkse 
Kerkbrief op donderdag 

Cora Gerritse/Leo Kranenburg 

Autodienst Ophalen en wegbrengen naar 
en van de kerkdienst 

Klaas van den Berg 

 
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,    Leo Kranenburg 
 
Uit de kerkenraad van 20 november 
Als u dit leest, is deze vergadering al van het vorige jaar. Toch is het goed u bij te 
praten, te schrijven, over wat er in de kerkenraad is besproken. 
 

Opening  
Het is fijn de vergadering te openen met een lezing uit de Bijbel. De voorzitter doet 
dat altijd uit de Bijbel in gewone Taal. Ditmaal uit Mattheus 1: Jozef krijgt een droom. 
In zijn  gebed noemt hij de tegenstelling van Advent en Kerst, het feest van vrede en 
de huidige tijd. “We kijken uit naar het feest van Kerst in een onrustige wereld.” 
Dhr.  Erik Oostwouder is aanwezig omdat hij afscheid neemt van de kerkenraad. 
 
Bezinningsmoment 
Tweemaal per jaar begint de vergadering na de opening met een bezinningsmoment. 
Ditmaal heeft ds. Griffioen een onderwerp voorbereid. Het thema is ‘Tafelgebeden 
tijdens het avondmaal’. Hij heeft daarvoor drie liederen uitgedeeld. Uit elk lied zoekt 
iemand een passage die op een positieve of negatieve manier raakt. Het gaat om 
lied 378, 389 en lied 400. 
Ds. Griffioen leest telkens een lied voor. Daarna krijgt eenieder een moment van 
stillezen en zoeken naar zinnen of woorden die raken. Vervolgens worden gedachten 
over de inbreng gedeeld. 
Het is mooi zo even stil te staan bij de eigen beleving van de liederen en het 
avondmaal. 
 
Afscheid vertrekkende ambtsdrager dhr. E. Oostwouder 
Voorzitter spreekt dhr. Oostwouder toe. Hij bedankt hem voor zijn deelname aan de 



 

vergaderingen en het werk voor de kerk. Zijn bijdrage was zinvol en to the point. Ook 
als voorzitter van de diaconie was hij betrokken bij het moderamen. Voorzitter 
overhandigt hem een presentje namens de kerk. Dhr. Oostwouder dankt de 
vergadering en vertelt dat hij het werk met plezier heeft gedaan. 
Voorzitter vraagt of dhr. Oostwouder bereid is af en toe te collecteren om de 
diakenen te verlichten in hun taak. Hij is bereid dit te doen  
  
Vaste agendapunten 
De verslagen, actielijst en post worden doorgenomen. 
Dhr. Monster dankt de vergadering voor het presentje ter gelegenheid van zijn 
pensioen. Mevr. Stoffels heeft zich gemeld om, in geval van nood, tijdens een dienst 
te collecteren. 
De notulen wordt onder dank goedgekeurd. 
Voordat de begrotingen vastgesteld kunnen worden moet de gemeente 
geraadpleegd worden. Op zondag 8 december is na de dienst een kleine 
kerkenraadsvergadering om de begrotingen vast te stellen. 
Dhr. Monster noemt dat er in het wijkberaad opnieuw een vraag is gesteld over het 
beroepingswerk. Het blijft lastig, omdat er weinig te melden valt. Het feit dat er 
telkens leden van de commissie afwezig zijn tijdens de zondagse dienst, geeft aan 
dat er hard wordt gewerkt 
 
Kerstkaart 2019 
Het ontwerp van de kaart is dit jaar van mevr. Wolse.  
Er wordt nog eenmaal kritisch gekeken naar tekst en vormgeving. Na goedkeuring 
kan de kaart naar de drukker, zodat hij vanaf 8 december kan worden verspreid. 
 
Doopschelpen 
De plank voor de doopschelpen is vol. Het idee is om de doopschelpen, die van de 
plank afgehaald worden, in een speciale dienst uit te reiken. Voorgesteld wordt dit 
verder uit te werken wanneer er een nieuwe predikant is. 
 
Vaststelling begroting kerkrentmeesters 2020 

 De stukken zijn verstuurd. Dhr. Mendrik bespreekt het verkorte overzicht. In de 
toelichting heeft hij gekeken naar de meerjarenprognose. Deze was gemaakt om 
naar de toekomst te kunnen kijken. De begroting behoeft niet helemaal in de lijn van 
die langjarige begroting te liggen. De jaarrekening daarentegen wel. 
Er is uitgegaan van een predikant voor 70% en een bewoonde pastorie. Er zijn 
kosten die bij het benoemen van een nieuwe predikant horen. Dhr. Mendrik hoopt dat 
het bedrag dat daarvoor in de begroting staat klopt. 
De kerkenraad stelt de begroting voorlopig vast. Na de gemeentevergadering wordt 
het een definitieve vaststelling. 
 
Vaststelling begroting diaconie 2020 

Mevr. Kranenburg geeft toelichting op de begroting. In het levend geld zitten de 
uitgaven voor bloemen, meeleven en reisjes. Er zijn komend jaar twee extra 
afdrachtcollectes voor de diaconie. 
Ook deze begroting wordt voorlopig vastgesteld. 
Voorzitter bedankt de kerkrentmeesters en diaconie voor hun werk om de 
begrotingen op te stellen. 
 



 

Punten uit de colleges en subcommissies 
Jeugd: er is overlegd over de kinderdienst. Er is geen project voor de Advent en 
geen projectlied. Er is wel een thema voor de maand december: verwachten.  De 
kaarsen worden niet meer door de kinderen aangestoken. Mevr. Bregman stelt voor 
om per dienst een oudere uit de gemeente te vragen, of een diaken of ouderling. Er 
wordt een aantal namen genoemd. Scriba bestelt een adventskalender voor 
gedichten. 
Via het JOP is er een kerstchallenge voor jongeren. Mevr. Gerritse heeft daarvoor 
een aantal jongeren benaderd. Eventueel gaat zij daar iets mee doen in de 
kerstvakantie. 
Raad van Kerken: er zijn flyers beschikbaar voor de adventsbijeenkomsten. Het 
thema van de gezamenlijke dienst in de adventstijd is: “Tussen donker en licht.” 
 
Rondvraag 
De rondvraag wordt voornamelijk gebruikt voor huishoudelijke mededelingen. 
 
Sluiting door dhr. Monster 
Hij leest uit de nieuwsbrief van Kerk in Actie: “Als een mantel vol sterren” van Berthe 
van Soest: Omhul mensen als een mantel. Behoed ons met uw mantel en wijs ons 
de weg met uw licht.   
 

Heleen Broerse (scriba) 
 
Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 26 januari 
Op zondag 26 januari  willen we weer na de dienst een maaltijd met elkaar 
gebruiken. We denken te starten rond 12.00 uur, na de koffie. 
U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.  
We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of kopen, 
zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten. Te denken valt aan het koken van 
soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen, fruit, melk of karnemelk kopen. 
U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de kerk. 
Daarbij kunt u aangeven wat u wilt bijdragen.  
Ook als u niets kunt voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd voldoende 
zijn. 
We hopen op een gezellige en volle kerkzaal. 

Heleen Broerse 
 
Uit de gemeentevergadering van 1 december 2019 
Dit verslag is gemaakt door Cora Gerritse en bewerkt door Heleen Broerse. 
In deze vergadering waren ongeveer 50 gemeenteleden aanwezig. 
 
Opening 
De voorzitter van de kerkenraad, Leo Kranenburg, heet alle aanwezigen welkom.  
 
Begroting 2020 kerkrentmeesters  
Simone en Wim Groothuis geven uitleg over de begroting Kerk 2020. Deze is 
opgesteld op basis van de meerjarenbegroting die vorig jaar is gemaakt en er is 
gekeken naar werkelijke lasten en baten t/m augustus 2019. 
Bij het doornemen van de lasten wordt even stilgestaan bij de verhuis- en 
inrichtingskosten van een nieuwe predikant en de kosten ‘kerkelijke gebouwen’. Dit 



 

betreft het doorschuiven vanuit 2019 van bijna € 30.000, = voor onderhoud van het 
kerkgebouw.  
Het verwachte resultaat voor 2020 komt op - € 50.307, = 
Er worden geen vragen gesteld over de begroting. De voorzitter dankt dhr. en mevr. 
Groothuis voor hun uitleg. Er volgt applaus. 
 
Begroting 2020 diaconie 
Gea Kranenburg geeft uitleg over de begroting van de diaconie voor 2020. Zij geeft 
een korte uitleg over een aantal posten. Deze begroting is sluitend. Er zijn geen 
vragen vanuit de gemeente. 
Ook nu volgt een applaus, nadat de voorzitter heeft bedankt voor de uitleg. 
 
De procedure is nu dat gemeenteleden een week de tijd hebben om te reageren. Op 
zondag 8 december zal in een korte kerkenraadsvergadering de begroting moeten 
worden vastgesteld. 
(Er zijn op 8 december geen reacties binnengekomen. Dat betekent dat de 
kerkenraad de begrotingen kon vaststellen en dat is op 8 december ook gebeurd.) 
 
Rondvraag 
De voorzitter besteedt aandacht aan het werk van de beroepingscommissie. De 
mensen ervaren veel stilte, maar de afgelopen tijd hebben de commissieleden 
gesproken met kandidaten en hebben diensten bezocht. Maandag 2 december is er 
een vergadering van de beroepingscommissie.  
 
Uitbreiding van het orgel 
Dhr. Hans Jütte geeft aan de hand van foto’s een verslag van de uitbreiding van het 
orgel.  
In 1978 is het huidige orgel geplaatst. Er zijn toen pijpen in gekomen die eigenlijk niet 
in dit orgel horen. Vanuit het orgel van 1925 is toen ook een aantal pijpen 
overgenomen.  Hij laat een koperen pijp zien die nu uit het orgel is verwijderd. 
Hierna geeft dhr. Jütte een kort orgelconcert om alle klanken te illustreren: 
- een eigen improvisatie 
- Preludium & Fuga BWV 556, Johann Sebastian Bach 
- Andante traquillio 3e orgelsonate, F. Mendelsohn-Bartholdy 
- Prelude in classic style, G. Young 
Er volgt applaus. 
 
De voorzitter sluit met een dankwoord en de koffie staat klaar. 
 
DIACONIE 
 
Bedankt 
Namens de diaconie willen wij jullie bedanken voor het rondbrengen van de 
Kerkbrieven en het verzorgen van de bloemen die zondags in de kerk staan. 
Maar er zijn er dit jaar ook gestopt met het wegbrengen van de Kerkbrieven en de 
bloemendienst.  
Hierbij wil ik dhr. en mevr. Kleefsman, dhr. G. Kluijt en dhr. D. Kalkman bedanken 
voor het jarenlang  wegbrengen van de Kerkbrieven. 
Mevr. Kortenoeven wil ik bedanken voor de jaren dat zij de bloemen geregeld heeft 
voor in de kerk. 



 

Voor de open gevallen plekken hebben we mevr. R de Vries  dhr. F. Gerritse en dhr. 
E. Oostwouder bereid gevonden om de Kerkbrieven rond te brengen. Waarvoor 
dank. Voor de bloemendienst gaat  mevr. A. Boterman de opengevallen plek 
opvullen. Waarvoor dank. 
Namens de diaconie,        Bas Monster 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand januari 
 
3 januari  Dhr. L. van Andel, 83 jaar 
5 januari  Dhr. C.A. van Oeveren 
5 januari  Mevr. T. de Graaf-Cuperus, 76 jaar 
7 januari  Dhr. P.L. Versluis, 77 jaar 
9 januari  Mevr. M.S.E. Joustra-de Raadt, 78 jaar 
11 januari  Mevr. A.P. Mendrik-Bonhof, 77 jaar 
13 januari  Dhr. M. Vlasveld 
17 januari  Dhr. W. Mastenbroek, 75 jaar 
18 januari  Mevr. H.A. Meerens-Koetsier 
26 januari  Mevr. E. van Staaveren-Lammerts, 80 jaar 
28 januari  Dhr. P. van Staaveren, 81 jaar 
29 januari  Dhr. J.J.H. Post 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
WERKGROEP ZWO 
 
Inzamelen voor de projecten van Kerk in Actie en de Gereformeerde 
Zendingsbond 
Allereerst wil ik u graag vertellen dat de inzameling van 2018 landelijk € 28.969,- 
heeft opgebracht. 
Hiervan was ruim € 21.000,- opgebracht door de verkoop van postzegels en kaarten. 
 
Een poosje geleden zijn Bas Monster en ik naar het bureau van Kerk in Actie in 
Utrecht geweest om alles, wat velen van u bijeengebracht hadden, te brengen. Het 
was een grote hoeveelheid postzegels, veel ansichtkaarten, oude mobiele telefoons, 
cartridges en oud Nederlands- en buitenlands geld. 
Ze waren er erg blij mee. 
Het bureau zit in het gebouw van de Protestantse kerk. We hebben daar ook de 
kapel bekeken en een kopje koffie gedronken in de kantine. Leuk om dit alles mee te 
mogen maken. 
Wij hopen dat er ook in 2020 weer veel opgebracht zal worden. De mand van Kerk in 
Actie staat in het kerkportaal. 
Wilt u de postzegels zo groot mogelijk afknippen of afscheuren? 
Bij kaarten gaat het om ansichtkaarten of prentbriefkaarten. Geen zelfgemaakte- of 
dubbele kaarten. Een uitzondering wordt gemaakt voor dubbele kaarten van 
Marjolein Bastin, Removos (de mond- en voetschilders), Anton Pieck, Unicef en 
“Voor het Kind”. 
 
Met een hartelijke groet,           Adrie Mendrik  



 

 
KERKRENTMEESTERS 
 
Actie Kerkbalans 2020    
Van zondag 19 januari tot zaterdag 1 februari wordt de actie Kerkbalans 2020 
gehouden.  
We hebben het komende jaar uw financiële steun weer hard nodig. De 
beroepingscommissie is bezig een geschikte predikant te zoeken, in de tussentijd 
hebben we mevr. Gretha Bregman als kerkelijk werker om het pastorale werk door te 
laten gaan. Er is nog steeds onderhoud aan het gebouw nodig. Dan zijn er nog de 
kosten voor de wekelijkse kerkdienst, predikanten die komen voorgaan. Allemaal 
zaken die veel geld kosten.  
De actie Kerkbalans wordt momenteel 
voorbereid door de kerkrentmeesters. De 
opbrengst gebruiken we om ook in 2020 weer 
alle activiteiten en werkzaamheden mogelijk te 
maken.  
U ontvangt de kerkbalansenvelop in de week 
van 19 januari. Hierin vindt u meer informatie 
over de actie. Een week later, in de week van 26 januari wordt het 
toezeggingsformulier weer bij u opgehaald.  
We hopen dat u uw toegezegde bedrag ten opzichte van vorig jaar kunt en wilt 
verhogen. Welk bedrag u ook geeft, wij danken u alvast hartelijk voor uw 
medewerking aan deze actie. 
Namens de kerkrentmeesters,       Cora Gerritse     
 
RAAD VAN KERKEN 
 
Utrechtse Heuvelrug – rondwandeling Landgoed Sandenburg (ruim 11 km) 
Op zaterdag 7 december jl. gingen we met 11 wandelaars verdeeld over drie auto’s 
op weg naar Doorn, waar we de auto’s parkeerden op de parkeerplaats Doornse Gat 
bij de Leersumsestraatweg (tussen Leersum en Doorn). 
 
De wandeling was deze keer op de rand van de Utrechtse Heuvelrug en het 
Langbroekerweteringgebied, grotendeels over brede bomenlanen en smalle, 
drassige weilandpaadjes.  
 
We begonnen de route over een stukje van de historische Postweg, waar vroeger de 
tram tussen Utrecht en Rhenen reed. Daarna een fraaie bomenlaan met enkele 
stokoude beuken. We liepen vervolgens naar het zuiden en kwamen geleidelijk aan 
in het land van de natte rivierklei, maar wel steeds over paden omzoomd door bomen 
of langs bosranden. Halverwege de route dook het witte sprookjeskasteel 
Sandenburg op (ook bijna zuidelijkste punt van de route). Tegen het eind van de 18e 
eeuw werd het oorspronkelijk middeleeuwse kasteel teruggebracht tot een enkele 
toren. In handen van de familie Lynden is het landgoed uitgegroeid tot het grootste 
binnen de voormalige gemeente Langbroek. Op de terugweg liepen we over smalle, 
vaak natte paadjes langs knotwilgen over de langgerekte, smalle percelen die zo 
kenmerkend zijn voor dit gebied. Onderweg was er nog een koffiestop bij een 
voetbalvereniging. 
 



 

We lunchten opnieuw bij restaurant Darthuizen in Leersum. We konden weer 
terugkijken op een afwisselende, soms wel heel drassige route. En we hielden het 
droog. 
 
 

 
 
 
Onze volgende wandeling is op zaterdag 4 januari a.s. We gaan die dag een 
rondwandeling maken ten zuiden van Veenendaal vanaf het dagrecreatiegebied 
Kwintelooyen, ongeveer 14 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 1 januari a.s. bij Marijke Nuis. 
De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en lunch).  

Leo Bakker 
 

DIVERSEN 
 
Bedankt 
Na de ziekte en het overlijden van Gerben mochten we vele blijken van 
belangstelling en medeleven ontvangen, in welke vorm dan ook. Daarbij waren er 
veel van onze kerk. We willen u hiervoor hartelijk bedanken. Het heeft ons geraakt en 
gesteund en ons hart verwarmd. 
Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat herinnering waard is. 

Jaap en Selma de Fouw 
 

 



 

 
 

 
 
 
De Bijbel op tv bij SBS6  
In het SBS6-programma Holland van Boven van 1 december 2019 was ook het NBG 
in Haarlem te zien.  
In beeld kwamen onder meer onze vertalingen, onze wereldwijde inzet, de 
Prentenbijbel, de app met de Rembrandtroute en de bibliotheek. 
 
Holland van Boven is een tv-programma met mooie beelden en verhalen waarin elke 
week een andere provincie centraal staat.  
‘Hun belangstelling laat zien dat ons werk opvalt en dat de Bijbel een heel bijzonder 
boek is’, zegt NBG-persvoorlichter Peter Siebe, die de tv-reportage voorbereidde. ‘Ik 
zie hierin de onbevangen houding van een nieuwe generatie tegenover de Bijbel.’ 
 
Dynamisch 
De Bijbel is een oud boek en het NBG wordt soms gezien als instituut in een ivoren 
toren. Siebe: ‘Als uw familieleden, vrienden, buren of collega’s niet weten hoe actueel 
de Bijbel en hoe dynamisch het NBG is, attendeer hen dan op deze reportage. Of ga 
samen met hen kijken.’  
Het fragment over het Bijbelgenootschap is te zien op de website van het NBG. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/kijktip-de-bijbel-op-tv-bij-sbs6/ 
 

 
Verhuizen 
Mijn lopen gaat minder goed en daarom ga ik verhuizen naar een appartement met 
een gelijke vloer in Didam. Waarom naar Didam? 
In Didam ben ik geboren en ik ben daar opgegroeid en heb goede herinneringen aan 
die tijd. Verder wonen daar nog drie broers van mij. Ook heb ik nog spannende 
herinneringen aan mijn Didamse tijd. Wij woonden niet ver van de Duitse grens en 
daaraan kon je goed merken dat het oorlog was. 
Vooral het laatste half jaar van de oorlog was het spannend. Als 16-jarige jongen 
moest ik onder dwang werken voor de Duitse militairen in Didam en omgeving in het 
frontgebied: loopgraven en anti-tankgrachten graven. 
De bevrijding was spannend, in het bijzonder 2e paasdag 1945. Ik woonde in de 
omgeving van een spoorwegovergang. Bij de opmars van de Canadezen 
verdedigden de Duitsers de overweg. Ook vanuit ons huis werd op de Canadezen 
geschoten. Een Canadese tank schoot een brisantgranaat richting ons huis en 
gelukkig voor ons, ontplofte de granaat te vroeg! Op 2e paasdag om 23.45 uur 
moesten wij uit de schuilkelder komen. Een groep Canadese soldaten stond met de 
wapens op ons gericht voor hun veiligheid. We waren bevrijd! In de omgeving 
werden 2 personen gedood, 2 ernstig gewond, 7 huizen in brand geschoten en 2 



 

huizen zwaar beschadigd.  
We waren bevrijd, de oorlog was voorbij maar niet voor mij. Ik werd als dienstplichtig 
militair uitgezonden naar Indie. Na bijna 3 jaar 
was ik weer vrij en na sollicitatie werd ik agent 
van de rijkspolitie. In de volgende plaatsen heb ik 
gewoond en gewerkt: Delden 8 jaar, 
Vroomshoop ruim 4 jaar, Zevenaar 2 jaar, 
Bergschenhoek 8 jaar en als laatste 10 jaar in 
Halfweg als adjudant groepscommandant der 
rijkspolitie. Na mijn pensionering ben ik in 
Halfweg blijven wonen en als vrijwilliger ben ik 23 
jaar penningmeester en bestuurslid van de 
Stompe Toren geweest, ook 23 jaar bestuurslid 
en medewerker van stoomgemaal Halfweg en 
ongeveer 12 jaar voorzitter van de diaconie. Ik 
heb goede herinneringen aan mijn tijd in Halfweg 
en het was een moeilijke beslissing om te gaan 
verhuizen. 
 
Het gaat u allen goed! 
De beste wensen voor het jaar 2020. 

Wim Jansen 
 
 

Beste lezers, 
Onlangs is er voor het New Faith Network een filmpje gemaakt over het kerkelijk 
werk onder zeevarenden. Dit 'Network' is een zender waar je voor moet betalen om 
de programma's te zien maar de proefmontage (waar de ondertiteling nog ontbreekt) 
kan bekeken worden via onderstaande link: 
https://vimeo.com/heeteevee/review/379080686/ff974e8284 
Wachtwoord = hoop 
Misschien vinden jullie het leuk om te zien. 

Leon Rasser 
 

 
 
 
 

De redactie (Ria, Gea, Annelies en Gerard)  
 

wenst u 
 

een gezegend 2020 
 
 


