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 Inloopochtenden Kom Binnen! 

 Coronadiensten en andere zaken 



 

kerkdiensten 
 
Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf maandag 
12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Dit kunt u telefonisch doen bij onze scriba 
Heleen Broerse. Haar telefoonnummer is 06-34871173. 
Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking voor de 
dienst in de week daaropvolgend. 
 
Zondag 4 oktober   
Protestantse Kerk 10.00 uur ds. R.J. Bakker uit Amsterdam 
 
Zondag 11 oktober 
Protestantse Kerk 10.00 uur mevr. ds. H. van Galen uit Krommenie 

Werelddiaconaat 
Zondag 18 oktober 
Protestantse Kerk 10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn 
      
Zondag 25 oktober 
Protestantse Kerk 10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn 
     Oecumenische viering 

(gelijktijdig is er een oecumenische viering in RK- 
kerk waar pastor F. Litjens voorgaat) 

Zondag 1 november 
Protestantse Kerk 10.00 uur  ds. J. Scheele Goedhart uit Amsterdam 
 
 
Oppasdienst 
I.v.m. de coronamaatregelen is er voorlopig geen oppasdienst!  
 
TER OVERDENKING 
 
Daar zit muziek in  
Onlangs was ik uitgenodigd voor de bevestigingsdienst van een oud-studiegenote.  
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat zij deze plek kreeg, dus ik wilde 
heel graag aanwezig zijn.  
Maar ik hoestte dat weekend. En omdat ik me pas op maandag kon laten testen ben 
ik voor de veiligheid toch thuis gebleven. Ik vond het heel erg jammer dat ik niet bij dit 
bijzondere moment van een vriendin kon zijn.  
 
Gelukkig stelde de moderne techniek mij niet teleur en kon ik de dienst thuis 
meebeleven. Met een liturgie op mijn telefoon, de dienst op de tv getoverd en het 
liedboek in de hand heb ik de kerkdienst gevolgd. 
En hoewel ik nog steeds veel liever in de kerkzaal zit, was er één groot voordeel aan 
thuisblijven: ik kon uit volle borst meezingen. Wat mis ik dat toch enorm deze periode 
en ik weet dat ik daar niet de enige in ben. Want ook al mag het niet, bij het neuriën 
zie ik vaak de monden de woorden vormen die op het scherm staan.   
 
Muziek luisteren, maken, maar vooral zingen is iets waar veel mensen van genieten.  
Des te vervelender is het dat we nu niet kunnen zingen, dat koren nog maar         
    



 

mondjesmaat beginnen.  
Dat kerkdiensten nu zoveel eenrichtingsverkeer hebben van het liturgisch centrum 
richting stoelen. En voor mij is het kiezen van de liederen ook wat anders dan ik 
gewend ben. Want veel psalmen, 
gezangen en liederen zijn gemaakt om 
met een grote groep uit volle borst te 
zingen, niet met een klein groepje 
voorzangers. En dat zijn vaak juist de 
liederen waar zo van genoten wordt.  
 
Het blijft bijzonder hoe belangrijk 
zingen is bij onze geloofsbeleving. Het 
doet iets met je, het raakt je hart. 
Iedereen kent wel van die liederen: als 
je ze hoort, dan komen de tranen 
vanzelf. Geen vervelende tranen, maar 
tranen die laten merken dat je ziel 
geraakt is.         Bron: Pixabay.com 

 
Liederen kunnen als niets anders je aan een bepaald moment terug laten denken, de 
emoties van toen weer voelen. Muziek raakt gevoelige snaren in ons bestaan. En 
vaak kunnen teksten in een lied onze gevoelens veel beter verwoorden dan woorden 
alleen dat kunnen.  
En ook de geloofswoorden, geloofservaringen zijn voor veel mensen veel beter te 
vatten met muziek, dan met woorden alleen. Zingen kan je het gevoel geven dat je 
dichter bij jezelf komt, en dichter bij God. 
 
Laten we de hoop houden dat we snel weer samen kunnen zingen in de kerk. Dat we 
als één stem God de lof kunnen toezingen. En tot die tijd neuriën we (met gesloten 
mond) mee, of zingen we thuis uit volle borst onze harteliederen.  
 
Mocht u nu niet zonder zingen kunnen? We kunnen de komende tijd nog meer 
voorzangers gebruiken. Als u contact met mij opneemt kan ik u meenemen in het 
rooster via datumprikker.nl.  
 

Ds. Wilma van Rijn 
 
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE   
 
Foto’s in het Kerkblad 
“Wat gedurfd dat je je eigen voeten in het Kerkblad durft te zetten.” vertelde iemand 
mij na een kerkdienst.  
Helaas (of gelukkig): dit waren niet mijn voeten. Ook zult u in de toekomst niet veel 
foto’s van mijn hand zien. Over het algemeen gebruik ik het internet voor 
afbeeldingen.  
Al is het maar omdat de foto’s geschikt moeten zijn om zwart-wit af te drukken. Maar 
plaatjes zult u veel vaker zien.  
 

Ds. Wilma van Rijn 
 



 

Bron: pixabay 

Voortzetting Inloopmorgen woensdagen  
De laatste maanden hebben we de deuren geopend op de 
woensdagochtend. 
Vooral om kennis te maken met de nieuwe predikante, 
maar ook om even in het kerkgebouw te zijn.  
Omdat er elke woensdag nog mensen binnenlopen gaan 
we hier mee door. 
Er zullen altijd vrijwilligers zijn om u een warm welkom te 
bieden en regelmatig zal de predikant aanwezig zijn.  
Elke woensdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur bent u van harte uitgenodigd. 
 

Ds. Wilma van Rijn 
 

Pastoraat 
Bent of kent u iemand die behoefte heeft aan een goed gesprek?  
Wilt u graag wel en wee delen met de gemeente? 
Neem dan contact op met uw contactpersoon, ouderling of de predikant.  
U kunt mij maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag altijd bellen. Om even te praten 
of om een afspraak te maken. Digitale gesprekken zijn in deze snotneuzenperiode 
ook mogelijk.   
 

Ds. Wilma van Rijn 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd: Mevr. E.C. den Braber-Kooij van Zwanenburg naar Badhoevedorp       
 
Overleden:  Op 31 augustus 2020 in de leeftijd van 87 jaar Mevr. M. van den Doel-

Franken                            
          Op 3 september 2020 in de leeftijd van 87 jaar Dhr. J.J. van Wieringen 
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Coronadiensten en andere zaken 
Als kerkgemeenschap zitten wij nog steeds in de coronamodus. Sinds begin juli zijn 
de diensten coronaproef gemaakt en maken wij maximaal gebruik van de 
mogelijkheid om diensten in onze kerk te houden. Met behulp van een aantal min of 
meer vaste vrijwilligers draait het naar behoren. Helaas zal het systeem van 
reservering voor de diensten de komende maanden moeten worden gehandhaafd. 
Fijn is dat we weer samen kunnen komen voor diensten (met de restricties die er 
zijn). Aanpassingen in de diensten zijn er wel geweest. Gezamenlijk zingen mag nog 
niet, maar wel zingen er nu wekelijks twee of drie (oud-)gemeenteleden in de 
diensten zodat er toch – op gepaste afstand van de kerkgangers – naar de liederen 
kan worden geluisterd. Een andere aanpassing is de aankondiging van de collectes 
tijdens de dienst. Dit was een idee van ds. Wilma van Rijn en kwam nu tevens goed 
uit omdat de collectes in de diensten niet worden gehouden vanwege corona, maar 
pas na de dienst bij de uitgang van de kerkzaal.  



 

Een andere vernieuwing is dat de diensten nu worden uitgezonden met woord én 
beeld. In de periode zonder diensten en zonder eigen predikant hebben wij gebruik 
gemaakt van de diensten die door andere kerken werden uitgezonden zoals die uit 
Nieuw-Vennep (in woord, ds. Gert van de Meeberg), Bergen (in woord en beeld,  
ds. Engele Wijnsma) en uit Den Helder (in woord en beeld, ds. Wilma van Rijn). Door 
deze diensten van Wilma konden wij alvast wennen aan onze nieuwe predikant. 
Maar deze diensten waren wel aanleiding om daar ook voor ons aan te gaan denken. 
De eerste uitzending was de intrededienst van ds. Wilma van Rijn in onze gemeente. 
Deze eerste uitzending kende nog wat startproblemen, mede doordat er vooraf geen 
proefuitzending mogelijk was. Maar Onno Bart had alles snel onder controle en heeft 
zijn kennis inmiddels ook gedeeld met de andere medewerkers voor het geluid en 
beeld in en vanuit onze kerk. Onno, namens de hele gemeente bedankt voor de 
inspanningen die je hebt verricht om dit mogelijk te maken. 
Er is nog wel een probleempje bij de uitzendingen. Er wordt gewerkt met 2 systemen: 
het ene werkt digitaal, het andere werkt analoog als ik het wel heb. Daardoor zit er 
enig tijdverschil tussen de beelduitzending en de geluidsregistratie. Dat kan hinderlijk 
zijn, vooral bij de close-ups. Maar de kerkrentmeesters zijn aan het bekijken of daar 
een oplossing voor te vinden is in ons kerkgebouw. Een ander probleem is het aantal 
mensen die de uitzendingen in orde maken. Als er mensen in jullie omgeving 
beschikbaar zijn om te helpen met de beeld- en geluidregistratie (dat mogen ook niet 
kerkgangers zijn, bijv. ook jongeren die interesse hebben in techniek) laat het ons 
weten (zie ook de vacaturelijst). 
 
Het gemis van het koffiedrinken en andere bijeenkomsten zoals gezamenlijke 
maaltijden, ouderenmiddagen, gemeenteavonden etc. is een groot gemis voor het 
gemeente zijn. Dit maakt het begin van het werken in onze gemeente door ds. Wilma 
van Rijn ook moeilijker. Gewenning aan elkaar kost meer tijd, maar maakt ook weer 
creatief. Zo zijn er de inloopochtenden Kom Binnen! op woensdag ontstaan, waar 
kennis kan worden gemaakt met onze predikant voor hen die er nog niet aan toe zijn 
om naar de zondagse eredienst toe te komen. De inloop op die ochtenden is goed te 
noemen en zo kunnen de “KomBinners” meteen in de kerkzaal een kijkje nemen om 
naar de coronaopstelling van de stoelen te kijken. Ook wordt hier nu weer koffie of 
thee geschonken (wel met wegwerpbekers). Dat kan zolang er geen groepen binnen 
komen. Ds. Wilma heeft meer leuke ideeën zo konden wij lezen in het Kerkblad van 
september. Goed om daar in de toekomst samen aan te gaan werken en te kijken 
wat realiseerbaar is.  
Vergaderingen van de colleges beginnen op gang te komen. In de koffieruimte is er 
voldoende gelegenheid om op corona-afstand te kunnen vergaderen. 
Kerkenraadsvergaderingen hebben wij voorlopig niet op de agenda staan. Wel 
vergadert het moderamen maandelijks en daar zijn alle colleges in 
vertegenwoordigd.  
 
Ik sprak deze week ook onze oud-kerkelijk werker Gretha Bregman. Omdat wij 
vanwege corona geen afscheid in een dienst konden nemen hadden wij het plan 
opgevat om dat in de startdienst te doen. Helaas maken de coronamaatregelen het 
nog altijd niet mogelijk om dit afscheid op een goede manier te kunnen doen, Wij 
hopen dat nu volgend jaar alsnog te kunnen doen, als zij hier komt preken. Nu is zij 
werkzaam in Rijsenhout, waar zij Marijke Gehrels is opgevolgd. Gretha groet u allen. 
 



 

Ik schrijf dit op de warmste zomerdag ooit in september. Maar we denken ook vooruit 
aan de koudere periode die in de komende herfst en winter is te verwachten. Zolang 
we leven in een coronawereld zonder medicijnen is ventilatie in de kerkruimtes 
belangrijk. De kerk warm houden is dan onverstandig. Wel is een minimum warmte 
voor het orgel belangrijk. Een van de maatregelen van corona is dat de garderobe 
niet mag worden gebruikt, dus de jassen die we aan hebben gaan toch al mee de 
kerkzaal in. De winterjassen zullen dan nodig zijn om redelijk behaaglijk in de kerk te 
kunnen zitten. Goed om dat alvast te weten! 
Met vriendelijke groet,                                                    Leo Kranenburg (voorzitter) 
 
 
Vacaturelijst 2020 4de kwartaal  
We leven in bijzondere tijden. Maar het werk in onze gemeente gaat onverdroten 
door. Met behulp van een aantal vrijwilligers blijft het gemeentewerk doorgaan onder 
de restricties van de coronamaatregelen. Toch zorgt corona ook voor vernieuwingen. 
Zo worden nu onze aangepaste kerkdiensten ook via het beeld verspreid en niet 
alleen met het geluid. Het aantal medewerkers van de techniek is echter aan de 
krappe kant waardoor het beroep op de huidige vrijwilligers erg groot is geworden. 
Tot nu toe is het steeds gelukt om iemand aan de knoppen te laten draaien, maar het 
was al een paar keer bijna niet gelukt. Willen jullie er eens over nadenken of dat iets 
is wat je kunt gaan doen voor onze gemeente? Volgens een van de medewerkers is 
het niet moeilijk om het geluid en beeld te handelen. Als je kunt omgaan met een 
smartphone, dan kun je dit ook! Wie neemt de uitdaging aan? Onno Bart zal je met 
plezier uitleggen wat er van je wordt gevraagd tijdens de kerkdiensten en je daarin 
goed begeleiden. 
Nieuw op de vacaturelijst is ook de vacature bij het verjaardagfonds. Er zijn 
verschillende medewerkers nodig om dit goed te laten verlopen. Op dit moment krijgt 
een deel van onze gemeenteleden geen felicitatiedienst meer aan de deur. Graag 
zouden we zien dat hierin opnieuw kan worden voorzien in samenwerking met de 
huidige medewerkers van het verjaardagsfonds. 
Drie ambtsdragers (Itie Joosse, Annelies Klokman en Bas Monster) zaten in 
september aan het eind van hun ambtsperiode. Zij hebben zich bereid verklaard om 
nog een periode door te gaan. Als voorzitter van de kerkenraad ben ik blij met hun 
toezegging. Maar er staan nog steeds vacatures open bij de verschillende colleges. 
Ter kennismaking met wat de colleges doen is het mogelijk om eens een vergadering 
van een college bij te wonen om te leren kennen wat er wordt gedaan.  
Laat wat van u/jou horen als u/jij deze uitdaging met ons wilt aangaan! De 
onderstaande personen voor informatie horen graag van u/jullie! Zij staan altijd klaar 
om u/jullie te woord te staan en te vertellen over wat de taken inhouden. 
 

Vacature: Taak: Informatie: 

Kerkrentmeester Voorzitter  
Secretaris 

Peter Mendrik 

Diaconie Voorzitter Gea Kranenburg 

Ouderlingen Wijkwerk, organiseren wijkavonden, 
ouderling van dienst 

Grietje Monster 



 

Geluid en Beamer Regelen van geluid/beeld kerkdienst 
Regelen van beamerpresentatie 

Onno Bart  

Kerkbrief-
samensteller 

Samenstellen van de wekelijkse 
Kerkbrief op donderdag 

Cora Gerritse/Leo 
Kranenburg 

Verjaardagsfonds Medewerkers Itie Joosse 

Autodienst Ophalen en wegbrengen naar en 
van de kerkdienst 

Klaas van den Berg 

 

Met vriendelijke groet,                                                                           Leo Kranenburg 
 
 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand oktober 
 
  6 oktober  Mevr. C. Korthals, 77 jaar 
  8 oktober  Dhr. O. van Vugt 
10 oktober Mevr. A. de Ruiter-van der Wilt, 81 jaar  
16 oktober  Dhr. L.M. Otto, 88 jaar  
22 oktober Mevr. C.A.T. van Tol-Kuiper 
27 oktober  Dhr. R. van Elderen 
31 oktober  Mevr. A.C. Schouten-Kars 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Wisseling coördinator schoonmaakploeg 
Ons kerkgebouw, wordt naast de wekelijkse schoonmaak, iedere twee maanden 
schoongemaakt door een achttal gemeenteleden. Willy de Waal heeft deze groep 
gecoördineerd in ons huidige kerkgebouw, maar werkte daarvoor al veel langer mee 
in de schoonmaakploeg van ons oude kerkgebouw, waarvan nu de toren nog het 
silhouet van Halfweg bepaalt. In het voorjaar heeft Willy, om gezondheidsredenen, 
besloten haar taak over te dragen. Zij heeft Anke Kluijt en Margarita van den Berg 
daartoe bereid gevonden. Voorlopig zorgt de man van Willy, Jan, nog voor het 
rooster. Wij bedanken Willy voor haar inzet!                                                                      
Uiteraard willen wij tevens de hele schoonmaakploeg bedanken voor haar 
werkzaamheden. Mocht u denken “dát is ook wat voor mij”, laat het Margarita of 
Anke even weten. Het gaat om een paar uur op maandagochtend en is ook gezellig. 
 
Namens de kerkrentmeesters,                                                              Peter Mendrik 

 
 
Verjaardagsfonds 
Eerder dit jaar kregen we bericht van dhr. en mevr. Swager dat zij helaas moesten 
stoppen als contactpersoon voor het verjaardagsfonds.  



 

We zijn dankbaar voor de lange periode dat zij zich hiervoor hebben ingezet en 
danken hen namens onze Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg hartelijk 
voor hun inspanningen op dit gebied. 
 
Dhr. en mevr. Swager namen samen ongeveer de helft van dit werk voor onze 
gemeente voor hun rekening. Het andere deel wordt gedaan door Itie Joosse en haar 
medewerkers. 
Het betekent wel dat het deel van onze Protestantse gemeente dat zij onder hun 
hoede hadden op dit moment geen felicitatie meer thuis krijgt.  
We hopen daar een oplossing voor te vinden, maar daar hebben we uw en jullie hulp 
voor nodig. Het zou fijn zijn als er 2 of 3 gemeenteleden zijn die deze taak over 
zouden nemen en dan gaan samenwerken met Itie Joosse en haar medewerkers. Er 
kan dan een nieuwe verdeling worden gemaakt. Wij horen graag van u.  
 
Met vriendelijke groeten,                                                                  Leo Kranenburg 
 
RAAD VAN KERKEN 
 
Verslag rondwandeling Halfweg 5 september 2020 
Voor het eerst na een half jaar (vanwege het 
coronavirus) hebben we op zaterdag 5 september jl. 
weer een rondwandeling gemaakt. Omdat het 
coronavirus nog steeds rondwaart, gingen we deze keer 
niet met auto’s naar een plek ergens in het land. We 
verzamelden bij de parkeerplaats P+R bij het station 
Halfweg-Zwanenburg. Er deden deze keer 11 
wandelaars mee. Iedereen was blij elkaar weer te zien 
en ook het weer werkte enorm mee. 
We wandelden langs de suikerfabriek en over de nieuwe boulevard langs de Kom 
(met uitzicht op Zwanenburg en Halfweg) naar de Kleine Braak. Dit mooie 
natuurgebied vlak aan de rand van Halfweg en grenzend aan de N200 maakt 
onderdeel uit van de Osdorper Binnenpolder Noord. Het is de overbuurman van de 
Grote Braak aan de andere kant van de Haarlemmerweg (N200). Na de aanleg van 
de Westrandweg/A5 is fors gewerkt aan de natuurcompensatie vanwege de aanleg. 
De Kleine Braak heeft een verbeterde structuur gekregen en verderop is het 
Fluisterbos ingericht. 
Via de Kleine Braak kwamen we bij de Mientekade uit. We liepen nu de Tom 
Schreursweg op en gingen vervolgens wandelen door de Tuinen van West (o.a. 
langs een vogelobservatiepunt) schuinweg naar de Osdorperweg. Aan de overkant 
hiervan vervolgden we onze tocht via de Slibveldenweg naar de Raesberg (hier lag 
ooit het nu verdwenen buurtschap Raesdorp). Na wat kronkelpaden door de 
Lutkemeer- en Ookmeerpolder liepen we via de Lutkemeerweg weer richting 
Osdorperweg. We staken opnieuw deze weg schuin over en gingen via het Bosch 
van Drakensteinpad (fietspad) alsmaar rechtdoor richting Geuzenveld. We gingen 
koffiedrinken bij Up Events (bij Sportpark De Eendracht). We zaten buiten aan 
picknicktafels. Een ongedwongen locatie met allerlei mogelijkheden voor teamsport, 
maar ook vergaderlocaties (in oude Romneyloodsen). Daarna wandelden we terug 
naar Halfweg (o.a. door het Fluisterbos). Bij Koffie bij Kaatje was er buiten een tafel 
voor ons gereserveerd waar we heerlijk konden lunchen. 
Kortom, een mooie nieuwe start! 



 

 

 
 
Onze volgende rondwandeling dichtbij huis zal op zaterdag 10 oktober a.s. zijn. Ook 
dan verzamelen we weer bij de parkeerplaats (P+R) bij het station Halfweg-
Zwanenburg om 9.00 uur. Opgeven kan voor woensdag 7 oktober bij Margreet Smit. 
Kosten: € 20,-- voor de lunch. 
 
NIEUWS VAN DE BAZAARCOMMISSIE 
 
De boekenmarkt 
De jaarlijkse boekenmarkt die vanwege de coronacrisis 
in het voorjaar niet door kon gaan, wordt nu zaterdag 3 
oktober van 9.00 tot 16.00 uur gehouden in de kerk. 
Ook dit jaar zijn er heel veel boeken te koop van 
bekende en onbekende schrijvers, oude en nieuwe 
boeken, boeken vanaf 0 tot 100 jaar.  Boeken over 
geschiedenis, literatuur, romans, detectives, dieet, 
sport, thrillers, kinderboeken etc. Bent u op zoek naar 
een speciaal boek, goede kans dat het erbij zit. Er zijn 
ook cd's, dvd's, platen en puzzels te koop. 
De boekenmarkt is georganiseerd volgens de 
coronarichtlijnen. Wij vragen van u dat u zich aan de 
regels houdt zodat iedereen zich veilig weet. 
U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken; er is vast wat voor u bij. 
 



 

Donderdagmorgen 1 oktober om 9.30 uur willen wij de tafels klaarzetten en de dozen 
naar binnen brengen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben wij sterke mannen en 
vrouwen nodig. Heeft u tijd en wilt u ons helpen, wij zien u graag op 1 oktober om 
9.30 uur bij de opslag achter de kerk. 
Vrijdagmorgen 2 oktober willen we vanaf 9.00 uur de boeken uitpakken. Daar kunnen 
wij heel veel hulp bij gebruiken. Zaterdagmiddag om 16.00 uur hebben wij hulp nodig 
om de overgebleven boeken naar de opslag te brengen en de tafels op te ruimen. 
Zoals u ziet moet er in een korte tijd veel werk verzet worden. Wij zien het wel zitten 
en hopen op veel hulp van u.  
 
Namens de bazaarcommissie,       Margreet Smit 
 

 
DIVERSEN 
 
Marijke Gehrels bevestigd als predikant in Tienhoven 
Op zondag 27 september is ons oud-gemeentelid Marijke Gehrels bevestigd als 
predikant van de Protestantse Gemeente Tienhoven. Langs deze weg feliciteren wij 
Marijke met haar predikantschap in Tienhoven en wensen wij haar veel werkplezier 
toe. Ook feliciteren wij hierbij de Protestantse Gemeente Tienhoven met haar nieuwe 
predikant. Marijke is de 34ste predikant die verbonden is met Tienhoven en zet 
daarmee een traditie voort die begon in 1624! Een gemeente dus met heel wat meer 
historie dan onze Protestantse gemeente. De eerste predikant bij ons werd bevestigd 
op 29 april 1855. 
 
 

Marijke ontvangt de beroepsbrief van de Protestantse gemeente van Tienhoven  
 

Met vriendelijke groet,                                                                  Leo Kranenburg 
 
 



 

 

NBG en VBG: inspireren met de Bijbel 

 
In Nederland zijn ruim 66.000 coronabesmettingen vastgesteld en overleden 
zo’n 6.200 mensen; in België waren er ruim 80.000 
besmettingen en circa 10.000 sterfgevallen. De 
lockdown werd gaandeweg versoepeld, maar zowel 
de Vlaamse als de Nederlandse medewerkers 
werken al maanden vanuit huis. ‘Juist nu wilden we 
laten zien dat de Bijbel hoop en troost kan bieden’, 
zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Dus bleven we 
de Bijbel dichtbij brengen.’ 
 
Aan het begin van de coronatijd gaf het 
Bijbelgenootschap drie bijbeledities weg: de 
Samenleesbijbel Junior 14 stappen,  Psalmen Dichtbij 
en Lucas uit de Samenleesbijbel. Dat gebaar werd 
gewaardeerd. ‘Zeer mooi opgemaakt voor kinderen en 
voor het hele gezin, bedankt!’, schreven mensen, en: 
‘Wat een mooi initiatief! In deze coronatijd is het belangrijk om onze naastenliefde te 
uiten.’  
 
Coronablogs en (verfilmde) leesplannen 
Meteen aan het begin van de crisis kwamen het NBG en VBG met blogs over de 
verwarring die het virus bracht. In de eerste blog, die duizenden keren gelezen werd, 
stond: ‘Niemand weet (…) hoe lang dit nog gaat duren en hoe persoonlijk je 
misschien geraakt zult worden. Toch is er een zekerheid die altijd geldt: wat er ook 
gebeurt, God is erbij.’  
Veel mensen zochten via Google naar ‘corona’ en ‘Bijbel’ of ‘God’. Blijkbaar zochten 
ze naar bijbelse duiding van en troost in een crisis. De blogs over onder meer rouw 
en eenzaamheid (vanwege het bezoekverbod in verpleeghuizen) vonden veel lezers. 
Daarnaast kwamen de bijbelgenootschappen met een corona-leesplan, In 
afhankelijkheid van God, geschreven door de Veenendaalse theoloog en zangeres 
Jannica van Barneveld, verbonden aan Mozaïek-318. 
Door het Vlaams Bijbelgenootschap werd een kruisweg-leesplan uitgebracht, 
gekoppeld aan de opvoering van ‘de Passie’. Toen die niet door ging, werd er naast 
de tekstversie een verfilmde versie gemaakt, die door veel mensen werd gebruikt en 
gedeeld. 
 
Wereldverhalen 
De serie ‘Bijbelgenootschappen in coronatijd’ laat zien hoe het coronavirus het 
wereldwijde bijbelwerk beïnvloedt. Het virus hindert, maar maakt ook nieuwe 
initiatieven los: van een Facebook-wedstrijd voor kinderen (Jordanië) tot een bijbelse 
muppetshow en muurschilderingen (voor Palestijnse kinderen), van een Marcus-
evangelie in gebarentaal (Thailand) tot digitale bijbelstudie met gevangenen 
(Guatemala) en steun aan vluchtelingen (door het Surinaams Bijbelgenootschap). 



 

‘Wat deel jij?’ 
Tijdens de eerste coronagolf bleek het belang van 
barmhartigheid: bijvoorbeeld de zorg voor kwetsbare mensen 
en het omzien naar elkaar. Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dat willen 
we vasthouden. Daarom startten we de campagne “Wat deel 
jij?”. Met blogs en podcasts willen we mensen daartoe 
inspireren, want barmhartig zijn is wezenlijk voor ons 
menszijn.’  
Bron: UBS/Nederlands Bijbelgenootschap  
Link naar Wat deel jij: https://www.bijbelgenootschap.nl/watdeeljij/ 
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Oecumenische ontmoetingsdag 
 

Crises, wat heeft God ermee te maken? 
 

Vrijdag 30 oktober 2020 
11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur 

Heiloo 
 
U bent van ons gewend dat we op de Oecumenische ontmoetingsdag een 
maatschappelijke thema bespreken. Deze keer is het anders en willen we met elkaar 
het geloofsgesprek voeren. We gaan samen luisteren, wandelen, eten, spreken en 
vieren over wat God betekent voor ons persoonlijk leven en onze kijk op wereld. 
 
Aanleiding is het proefschrift van Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp, die op 

zoek is gegaan naar de ware aard van de mens. Hij heeft onderzoek gedaan naar de 

betekenis van ‘zonde’ in een tijd waarin velen (van ons) niet meer geloven in ‘God als 

persoon’, maar wel openstaan voor het ‘goddelijke’.  

We hebben een gezondheidscrisis, een klimaatcrisis, een vluchtelingencrisis. Ook in 

ons persoonlijk leven kennen we moeilijke momenten. Komt het allemaal nog goed? 

En heeft ons geloof in God hier nog iets mee te maken? Geeft het ons een heldere 

kijk op de ontwikkelingen, ontlenen wij steun aan ons geloof of versterkt het onze 

somberheid?  

Op de ontmoetingsdag is er tijd om in stilte en in gesprek met anderen hierover na te 

denken: Op zoek naar je diepste Z/zelf en wat jou drijft als mens.  

 
Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact  of 
email info@oecumenischplatformnh.nl. Onder nieuwberichten vindt u het uitgebreide 
programma.  
 


