
 

K  E  R  K  B  L  A  D 

 

November 2020 - 33
e
 jaargang nr. 11 

 

 
In dit nummer: 
 

 Kerststallen gezocht 

 Ventilatie kerkzaal 

 



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.  
Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u als eerste in aanmerking voor de 
dienst in de week daaropvolgend. 
 
Zondag 1 november 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. J. Scheele Goedhart uit  
     Amsterdam 
 
Zondag 8 november 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. W.A. van Rijn 
     Dankdag voor gewas en arbeid 
      
 
Zondag 15 november 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. M. Gehrels uit Amsterdam 
 
 
Zondag 22 november 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. W.A. van Rijn 
     Eeuwigheidszondag 
 
 
Zondag 29 november 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. C.J.P. Ofman uit  
     Amsterdam 
     Eerste Advent 
 
Zondag 6 december 
Protestantse Kerk  10.00 uur  ds. W.A. van Rijn 
     Tweede Advent   
 
 
Oppasdienst 
 I.v.m. de coronamaatregelen is er voorlopig geen oppasdienst!.  
 
TER OVERDENKING 
 
 De tijd vliegt als je het leuk hebt 
Tijd is een vreemd iets. Dan bedoel ik vooral onze eigen ervaringen met tijd. Het is 
niet voor niets dat er zoveel spreekwoorden zijn over tijd. We lijken er maar geen grip 
op te krijgen.  
De tijd kan heel snel gaan als je het naar je zin hebt. Of als je denkt maar weinig tijd 
te hebben. Het kan ook heel langzaam gaan. Wanneer je wacht op de bus of trein 
bijvoorbeeld. In je jonge jaren denk je nog zeeën van tijd te hebben, als je in de 
herfst van je leven op het verleden terugkijkt lijken de jaren voorbij te zijn gevlogen.  
 



Het is daarom maar goed dat we minuten, uren en dagen 
hebben. Zo kunnen we redelijkerwijs over tijd spreken. 
Want waar het voor de één een eeuwigheid heeft 
geduurd, is het voor de ander voorbij gevlogen. Tijd geeft 
ons een zeker houvast: we eten rond een uur of zes,  
‘s zondags gaan we naar de kerk, we vieren onze 
verjaardagen en huwelijksjubilea. Veel dingen hebben zo 
hun vaste tijd.  
 
Het laatste half jaar merk ik steeds vaker dat de tijd 
anders lijkt te lopen dan voorgaande jaren. De dag begint 
trager, want je hoeft toch nergens naartoe. De dagen 
lijken langer want er is haast niets meer wat de dag kan 
breken. Ondertussen lijken de weken zich aaneen te 
rijgen omdat alle dagen zo op elkaar lijken. Als we terugkijken kunnen we haast niet 
geloven dat het al acht maanden lang duurt. En deze vreemde tijd lijkt voorlopig nog 
wel even zo te blijven. En dat roept allemaal vragen op: Hoe lang zal het allemaal 
nog duren? Hoe vieren we straks Sinterklaas en Kerst? Hoe zal de kerk over een jaar 
eruit zien? Waar we normaal gedragen worden door een zekere voorspelbaarheid 
van het leven, is deze ook weggevallen. Maar hoe houden we dan nog een beetje 
grip op ons leven in de tijd?  
 
Misschien is het nu wel de uitgelezen tijd om te leren leven in het hier en nu.  Om vol 
aandacht te leven in déze tijd. Dat we het verleden laten zijn, de toekomst laten 
komen. Dat we elk ogenblik van de dag met aandacht beleven.  Ook de kleine zaken 
als tandenpoetsen, de krant lezen en de aardappels schillen. Dat we niet gaan 
piekeren, ons blindstaren op ieder nieuwsbericht. Maar dat we zoeken naar wat ons 
inspireert, dat we aandacht blijven houden voor wat ons hoop en kracht geeft. Dat we 
blijven beseffen dat ons bestaan gedragen is door God, die verleden en heden en 
toekomst in zijn hand heeft. Wiens naam is: Ik ben er en zal er zijn.  
 

ds. Wilma van Rijn 
 

BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE 
 
Wij gedenken 
Matje van Overschot- Braam 
Op 16 september 2020 is Matje van Overschot-Braam overleden op 97-jarige leeftijd.  
De laatste jaren woonde ze in Nieuw Vredenburgh in Amsterdam, maar ze bleef lid 
van onze gemeente. Matje was een markante en lieve vrouw, haar familie en 
vrienden zullen haar schaterende lach missen. Haar lach was typerend voor hoe ze 
in het leven stond: Ze bleef een positief mens, ook toen het leven moeilijker werd 
door lichamelijke beperkingen.  
 
Op 24 september is er in besloten kring afscheid van haar genomen in 
Herdenkingspark Westgaarde.  
 
Op de rouwkaart die wij hebben ontvangen staat een zin uit psalm 23: De Heer is 
mijn herder.  



Het zijn bekende en voor velen van ons geliefde geloofswoorden. God draagt ons in 
goede en donkere dagen. God wil als een herder voor ons zorgen en ons 
beschermen. Zijn liefde gaat dwars door de grenzen van leven en dood heen. In dat 
geloof werd Matje losgelaten en overgedragen in de liefdevolle handen van haar 
Herder. 
Wij bidden om kracht en troost voor allen die van Matje hebben gehouden en haar 
zullen missen.  
De gedachtenis aan Matje van Overschot-Braam zullen wij meenemen in ons hart. 

 
ds. Wilma van Rijn 

 
VOORUITBLIK DIENSTEN 
 
Dankdag voor gewas en arbeid 
Op zondag 8 november vieren we Dankdag voor gewas en arbeid. We staan stil bij 
en zijn dankbaar voor al het goede dat wij in het leven ontvangen. In deze dienst 
zullen we lezen uit Matteüs 25:14-30, de gelijkenis van de talenten. Wat wordt ons 
gegeven en wat doen wij daar vervolgens mee?  
Wist u dat onze aarde genoeg voedsel voortbrengt om ieder mens elke dag een 
volwaardige maaltijd voor te zetten? Laten we onze dankbaarheid voor alles wat wij 
ontvangen in het leven vormgeven door onze rijkdom te delen. Daarom zamelen wij 
ook dit jaar weer producten in voor de Voedselbank.  
De inzameling van producten is op zondag 8 november, maar ook tijdens de 
inloopochtenden op 4 en 11 november (10.00 – 12.00 uur). Voor producten zie de 
Kerkbrieven van 1 en 8 november. Uw financiële giften zijn uiteraard ook van harte 
welkom. 
          ds. Wilma van Rijn 
 

ANDERE ACTIVITEITEN 
 
Kerststallen gezocht! 
Deze kerst willen wij graag een activiteit organiseren 
voor de gezinnen van onze dorpen.  
Heeft u afgelopen voorjaar ook zo genoten van de 
berenjacht (toen mensen knuffelberen in de 
vensterbanken zetten en de kinderen die konden 
zoeken?). Wij zouden graag hetzelfde willen doen met 
kerststallen.  
Iedereen mag meedoen door op zoek te gaan of een 
eigen kerststal bij het raam te plaatsen.  
Heeft u nu een mooie kerststal, maar woont u op een 
minder zichtbare plek? Of heeft u een mooie locatie 
maar geen stal? We kunnen elkaar vast helpen! 
 
Wanneer?  De adventsperiode.  
Waar? Ieder adres mag meedoen; op een zichtbare plek plaatsen is het leukst.  
Voor wie? Iedereen kan en mag meedoen.       

          ds. Wilma van Rijn 
 
 



 

MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd :   Fam. Stol-Luijt van Halfweg naar Haarlem.     
        Mevr. S.Y. Miedema van Zwanenburg naar Badhoevedorp.               
                   Mevr. J.H.A. Kortenoeven–Bernhard van Zwanenburg naar Almere. 
 
Overleden :  Op 16 september 2020 in de leeftijd van 97 jaar, Mevr. M. van 

Overschot-Braam      
Leo Bakker,  ledenadministratie 

 
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 
  9 november  Mevr. I.J.S. van Os, 82 jaar  
13 november  Mevr. J.C. Steen-van Bueren, 84 jaar 
15 november  Dhr. F. Hoogendam, 90 jaar    
17 november  Dhr. G. van Smeerdijk, 85 jaar  
17 november  Mevr. E.H. Kempe-van Gelder, 86 jaar 
19 november  Mevr. C. Dhont-Groen, 78 jaar 
28 november  Dhr. D. Kalkman, 80 jaar  
30 november  Dhr. G. van Elderen, 88 jaar 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Ventilatie kerkzaal 
Ongetwijfeld zult u wel gehoord hebben over twijfel aan de ventilatie van gebouwen 
en vergaderruimten in deze coronatijd. Reden voor ons als gebouwenbeheerder de 
ventilatie van de kerkzaal onder de loep te nemen. Ons onderzoek, dat wij 
hieronder inhoudelijk uitleggen, toont aan dat onze kerkzaal voor onze 
kerkdiensten voldoet. Toch hebben wij uit voorzorg een paar extra handelingen 
afgesproken. 
In de zomer (buiten stookseizoen) hebben wij de kerkzaal steeds voor de dienst 
actief (tweezijdig) en tijdens de dienst beperkt (eenzijdig) geventileerd met 
buitenlucht door buitendeuren open te zetten. 
In de winter (stookseizoen) is dat niet wenselijk, vandaar de noodzaak dit te 
berekenen. Gelukkig is daarvoor een rekentool (eerstehulpbijventilatie.nl) 
beschikbaar gesteld, waar PKN ook naar verwijst. 
Bepalend zijn: aantal personen, inhoud kerkzaal (m3), duur van de dienst (uur), 
capaciteit mechanische ventilatie (m3/h) en bouwperiode. 
Het hoogste aantal personen tijdens onze kerkdiensten is 50 (meestal variërend 33-
45) 



Onze kerkzaal is 1334 m3, heeft geen mechanische ventilatie en wordt op drie 
manieren verwarmd (vloer-, plintconvectors en nivolairs; resp.vorstvrij, basis- en 
topverwarming). 
Onze andere vergaderruimten hebben een mechanische ventilatie met 
warmteterugwinning (gescheiden luchtstromen), de luchtverversing van de 
koffieruimte is 500 m3/h. 
Wij hebben de tool twee berekeningen laten maken: 

1) Met gesloten deuren (ventilatie ‘0’)-> voldoet aan klasse A voor 50 
personen. 

2) Met openstaande dubbele deur naar koffieruimte (ventilatie ‘500 m3/h’)-> 
voldoet aan klasse A voor 58 personen. 

 
Gemeentezang is niet toegestaan, maar enkele zangers mag wel (max. 5 én 5 m 
afstand tot bezoekers). 
Met 3 zangers in een gewijzigde opstelling (zangers 1 m achter de tafel) voldoen 
wij aan de eisen.  
 
Wij verwachten dat de kerkzaal wel iets minder warm zal zijn dan wij gewend waren, 
maar wij verwachten toch een redelijke opwarming van de kerkzaal. Uit extra 
voorzorg hebben wij nog de volgende aanvullende handelingen afgesproken. 
Extra handelingen: 

1) Schone lucht in de kerkzaal: de koster zal 30 minuten spuien op zaterdag. 
2) Nivolairs (ventilators) worden vóór binnenkomst bezoekers uitgezet. 
3) Extra ventilatie via koffieruimte: tijdens kerkdienst is de dubbele deur naar 

koffieruimte open. 
Wij memoreren dat vanaf 11 oktober ook mondkapjes verplicht zijn in onze kerk 
(voor/na dienst). 
 
Namens de kerkrentmeesters,     Peter Mendrik, voorzitter 
 
 
WERKGROEP ZWO 
 
Zendingserfgoedkalender 2021  
Onlangs is de zendingserfgoedkalender 2021 
uitgekomen, met daarop afbeeldingen van batiks van 
ds. Khristian Aris Widodo (ontwerp) en de Batik 
Workshop Kalipenten (uitvoering) uit Yogyakarta, 
Java, Indonesië. 
Het thema luidt: “Eenheid in verscheidenheid”. Hier 
verbeeld als het samen optrekken in een sfeer van 
tolerantie en wederzijds respect van volgers van de 
grote godsdiensten in Indonesië. Eenheid in 
verscheidenheid is ook het nationale symbool van de 
Indonesische republiek. 

U kunt de kalender voor € 9,= (excl. verzendkosten) bestellen op zendingserfgoed.nl 
onder het kopje zendingserfgoedkalender 2021. 

Hartelijke groeten namens de ZWO-commissie,    Ellen Oostwouder 

 



RAAD VAN KERKEN 
 
Verslag rondwandeling vanuit Halfweg (Brettenpad en Tuinen van West) 10 
oktober 2020 
Op 10 oktober jl. gingen we met 11 wandelaars vanaf het parkeerterrein bij het 
station Halfweg-Zwanenburg ongeveer 13 km lopen. 
We begonnen met het Brettenpad richting Amsterdam langs de Grote Braak en langs 
het volkstuinencomplex tot aan de Abraham Kuyperlaan. Hier gingen we rechtsaf en 
staken we de N200 over. Nu waren we in Geuzenveld waar we weer richting Halfweg 
gingen lopen o.a. langs de Albardagracht. We gingen nu op zoek naar een koffiestop 
en dat lukte bij de Fruittuinen van West. We konden hier koffiedrinken in de kas 
onder de kiwibessenbomen. Nu vervolgden we onze route door de Tuinen van West 
(o.a. het Fluisterbos) naar Halfweg, waar we weer gingen lunchen bij Koffie bij 
Kaatje. Het was een leuke wandeling en het weer viel ook erg mee. Geen regen en 
nu en dan zon. 
 
 

 
 
 
 
De volgende wandeling wordt vanwege de aangescherpte coronamaatregelen tot 
nader orde uitgesteld, helaas. 

Leo Bakker 
 
 

 



 
BAZAAR 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
De boekenmarkt was een succes.  
Ondanks de coronaregels zijn er heel veel boeken verkocht. 
De opbrengst was zelfs voor de commissie een verrassing. 
Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers die ons geholpen hebben, vooral bij het 
klaarzetten en opruimen, nogmaals heel hartelijk bedanken. 
Wij hopen nog vaak een beroep op u te mogen doen. 
 

 
 
Foto: Peter Vreeswijk 

 
Doordat er geen bazaar gehouden kan worden gaan wij door met verkoop van 
spullen digitaal. Dat houdt in dat wij ook doorgaan met verzamelen. 
Elke eerste donderdagochtend van de maand vanaf 9.30 tot 10.30 uur kunt u spullen 
afleveren achter de kerk.  
Wij nemen geen vervuild spul, tv's, printers, telefoons en dvd's aan. 
Boeken zijn weer welkom. 
Wilt u zonder ons medeweten geen spullen bij de deur zetten.  
 
Namens de bazaarcommissie,       Margreet Smit 
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NBG-blogserie over lastige bijbelteksten 
 
Als je alles kwijtraakt, moet je dan nog, net als Job, God prijzen? Of als je 
oprecht naar God zoekt maar Hem niet vindt, wat klopt er dan van Jezus’ 
belofte ‘zoek en je zult vinden’? 
Op zulke vragen gaan het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap (NBG 
en VBG) in, in de blogserie ‘Schurende bijbelteksten’. 
 
‘Als mensen merken dat mooie beloften of uitspraken uit de Bijbel helemaal niet 
kloppen met hun eigen ervaringen, kan dat een reden zijn om af te haken. Ze 
stoppen met bijbellezen of raken zelfs hun geloof in God kwijt’, zegt Anne-Mareike 
Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Zulke bijbellezers willen we helpen 
door hun een ander perspectief op die bijbelteksten aan te reiken.’ 
 
Halleluja roepen 
Auteurs van de blogs in deze serie zijn onder anderen de predikanten Tjaard 
Barnard, Ad van Nieuwpoort, Arie van der Veer en Paul Visser uit Nederland en uit 
Vlaanderen Jannica de Prenter. Vanuit hun eigen persoonlijke en pastorale ervaring 
laten ze hun licht schijnen over bijbelteksten die te mooi lijken om waar te zijn. 
 
Kleurrijk palet 
In het voorjaar van 2019 stelde het Bijbelgenootschap zijn bijbelplatform debijbel.nl 
open voor blogs van schrijvers uit de breedte van christelijk Nederland en 
Vlaanderen. Sindsdien verschenen elke week twee of drie nieuwe blogs die de 
actualiteit, maatschappelijke kwesties of het persoonlijk leven belichten vanuit de 
Bijbel. Dit kleurrijke palet aan blogs is bedoeld om de veelkleurigheid van de Bijbel uit 
de verf te laten komen. De blogs trokken in 2019 ruim 300.000 lezers, bijna vier keer 
zoveel als in eerdere jaren. 
 
Welke tekst schuurt volgens u? 
Wat is voor u zo’n schurende bijbeltekst? Is er een tekst die u altijd al geprikkeld 
heeft, en waar u niet goed mee uit de voeten kunt? Laat het ons weten, dan gaan we 
na of we deze tekst in de serie kunnen meenemen. Stuur uw bijbeltekst naar 
info@bijbelgenootschap.nl onder vermelding van ‘Schurende bijbeltekst voor blog’. 
Wie weet ziet u er een blog over verschijnen. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
Contactpersoon: <naam> 
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nbg-blogserie-over-lastige-bijbelteksten/ 
 


