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kerkdiensten
Zondag 6 juni
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. M. Reinders uit Amsterdam

Zondag 13 juni
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. W.A. van Rijn

Zondag 20 juni
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. G. Neels uit Amsterdam

Zondag 27 juni
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. A. Noordijk uit Monnickendam

Zondag 4 juli
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. W.A. van Rijn
Slotdienst

Oppasdienst
I.v.m. de coronamaatregelen is er voorlopig geen oppasdienst!
TER OVERDENKING
Na de golven
Heeft u wel eens langs het strand gelopen nadat het gestormd heeft, of door de
uiterwaarden heen na een lange periode van hoog water?
Als je dat doet, heb je grote kans dat je een lange strook ziet liggen met alles wat het
water heeft achtergelaten. Het meeste daarvan is organisch materiaal zoals takjes,
zaden, kiezels en schelpen. Maar er ligt ook veel wat van mensen afkomt zoals
visnetten, plastic tasjes, schoenen of flessenpost. Heel soms spoelen er ook hele
bijzondere vondsten aan, spullen met historische waarde bijvoorbeeld. Er zijn dus
ook mensen die er een sport van hebben gemaakt om na de storm naar zee te gaan,
want je weet nooit wat je zult aantreffen!
Het laatste jaar heeft soms ook gevoeld alsof we met een storm te maken hebben
gehad. We moesten veilig thuis blijven, en hadden zelfs te maken met meerdere
golven. Gelukkig lijkt het er steeds meer op dat die storm rustig gaat liggen, dat het
water zakt. Wat is het fijn dat we inmiddels weer met dertig mensen aanwezig mogen
zijn in de kerk. Ook al moeten we nog steeds reserveren, onze handen wassen en de
mondkapjes dragen wanneer we bewegen, want nog niet iedereen is gevaccineerd.
Het is goed dat, ook al is het met veel beperkingen, er steeds meer mogelijk is.
Vol vreugde kijken we de toekomst weer in, maar voor onze gemeente breekt er nu
ook een spannende tijd aan. Want wat is er overgebleven van onze kerk, van onze
gemeenschap? Wat is er mee weggespoeld, wat is kapotgeslagen? Wat is er nog
weer op te knappen en wat is nog als nieuw gebleven? Zijn er ook activiteiten voor
altijd verdwenen? Zijn er dingen uit deze periode die we behouden, welke nieuwe
zaadjes kunnen we met de kennis van nu planten? Veel daarvan is nog niet te

overzien en dat maakt het heel lastig om daar nu wat over te zeggen. Het is dus
belangrijk dat we ook nu nog even geduld hebben, maar ook al naar de toekomst
durven te kijken.

Gelukkig weten we dat de kerk al eeuwenlang ook de moeilijke periodes heeft
doorstaan. En weten we dat we niet alleen van onze eigen daden afhankelijk zijn. Dat
wij gedragen zijn in Gods hand. En als straks het water weer gezakt is, kunnen we
weer naar de vloedlijn, wie weet wat voor moois we daar vinden!
Ds. Wilma van Rijn
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE
In memoriam Thea van Veldhuijsen–Dankelman
Dinsdag 4 mei 2021 is Theresia Arnolda van Veldhuijsen-Dankelman overleden op
93-jarige leeftijd.
Thea was een ondernemende, sterke en zelfstandige vrouw. Zo was ze veel jaren
voorzitter van het koor Internos en deed ze veel voor het pastorale werk in onze
gemeente. Ook in de moeilijke periodes van haar leven bleef ze actief, deed ze
dingen waar ze zelf voldoening uit haalde.
Toen het thuis niet meer ging is ze naar Horizon in Hoofddorp verhuisd. De laatste
maanden van haar leven werd ze liefdevol verzorgd in Huis in de Duinen in
Zandvoort.
Op maandag 10 mei hebben wij afscheid van haar genomen en gedankt voor haar
leven. Daarna hebben we haar naar haar laatste rustplaats begeleid op de
begraafplaats Kleverlaan.
De laatste maanden zei Thea steeds vaker dat ze naar huis wilde. Wat ze daarmee
bedoelde was niet altijd duidelijk. Soms bedoelde ze dat ze naar haar man en haar

‘jongens’ toe wilde. Maar steeds vaker werd er gedacht dat zij een ander soort huis
bedoelde: haar eeuwige huis.
In de dienst lazen we daarom ook woorden uit Johannes 14. De belofte dat Jezus
een plaats voor ons gereed maakt in Gods huis.
We hebben afscheid van Thea genomen in het vertrouwen dat zij nu mag verblijven
in Gods huis, waar het goed is en licht, waar zij zich thuis mag voelen.
De gedachtenis aan Thea van Veldhuijsen–Dankelman zullen wij meenemen in ons
hart.
Ds. Wilma van Rijn
VOORUITBLIK DIENSTEN
Heilig Avondmaal
In juni staat een gebruikelijke dienst van Schrift en Tafel op het rooster.
In verband met de beperkte ruimte in ons kerkgebouw blijft het erg lastig om het
Heilig Avondmaal goed te organiseren.
Daarom delen we ook in juni helaas nog geen brood en wijn met elkaar.
Wel zullen we met woorden en zang stilstaan bij de laatste avond van Jezus met zijn
vrienden, vieren we de liefdevolle gemeenschap die wij delend vormen, en kijken we
uit naar die wereld vol goedheid en liefde.

Ds. Wilma van Rijn

ANDERE ACTIVITEITEN
Kerkelijk huwelijk Dick Meijer & Petra Meijer-Mendrik op zaterdag 19 juni 2021
Een jaar geleden zeiden wij "JA" tegen elkaar in Molen
"De Adriaan" aan het Spaarne in Haarlem. Op zaterdag
19 juni aanstaande is het zover, dan vindt het tweede
deel van onze huwelijksdag plaats, namelijk de
kerkelijke inzegening door ds. Gert van de Meeberg.
Wie had gedacht dat we ons nu nog steeds zouden
bevinden in een soortgelijke tijd met beperkende
maatregelen? Tóch willen we ervan maken wat er van
te maken is.
Helaas kunnen we maar 30 gasten ontvangen in onze
kerk met inachtneming van de maatregelen. Daardoor
wordt de dienst met genodigden en in besloten kring
gevierd en is er helaas na de dienst ook geen
gelegenheid om een receptie te houden.
Wél hebben we besloten de kerkdienst online te zetten
en voor jullie toegankelijk te maken via het welbekende "Kerkdienst gemist"
(Protestantse gemeente Halfweg-Zwanenburg - Kerkdienstgemist.nl), zodat jullie
toch een beetje bij ons kunnen zijn en onze huwelijksdienst tóch mee kunnen
beleven. Deze link zal op zaterdag 19 juni 2021 beschikbaar zijn vanaf de aanvang
van de dienst (vermoedelijk vanaf 15.30 uur) tot twee weken erna. Daarna zal de link
alleen nog beperkt geopend kunnen worden. We zullen in de Kerkbrief een week van
tevoren de exacte tijd van aanvang van de kerkdienst nog doorgeven.
We gaan er een mooi dagdeel van maken en hopelijk tot "online".
Hartelijke groeten van ons,
Dick & Petra Meijer-Mendrik, Demy en Melissa
MUTATIES LEDENBESTAND
Overleden: Op 4 mei 2021 in de leeftijd van 93 jaar, mevr. T.A. van VeldhuijsenDankelman.
Leo Bakker, ledenadministratie
UIT DE KERKENRAAD
Jaarrekeningen 2020
Bij dit Kerkblad ontvangt u een verkort overzicht van de jaarrekeningen met een
toelichting.
De jaarrekeningen 2020 van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn op 21 april
verzonden aan de scriba en de voorzitter van de kerkenraad. Vervolgens is dit
digitaal aan de kerkenraadsleden voorgelegd en voorlopig vastgesteld. De
jaarrekening is op 21 april ook toegezonden aan de controleurs; fijn dat Bas Groen
en Rien Boterman daartoe bereid zijn. De bevindingen en controleverklaring
verwachten wij in de laatste week van mei te ontvangen. De definitieve vaststelling
door de kerkenraad zal na 7 juni plaatsvinden.

De jaarrekening kerkrentmeesters resulteert in € 4.268 onttrekking aan de
reserve, voornamelijk door uitstel van geplande grootonderhoudskosten, minder
kosten pastoraat (mede door langer gebruik te maken van de 0,5 fte kerkelijk werker;
begroot was 0,7 fte predikant voor heel 2020) en minder energieverbruik.
Hoe wordt omgegaan met het uitgestelde onderhoud is verwoord in de toelichting
van de begroting 2021; hiertoe worden gerichte begrotingsvoorstellen ingediend bij
de kerkenraad. Twee voorstellen zijn ingediend. Opdracht voor het
buitenschilderwerk is verleend (1e begrotingswijziging), er zal glasbescherming
geplaatst worden bij de meest kwetsbare ruiten (vandalisme) en ook wordt het
sterraam voorzien van transparante afscherming, maar dat is ter beperking van
vochtoverlast (2e begrotingswijziging).
De jaarrekening diaconie resulteert in € 1.679 toevoeging aan de reserve,
voornamelijk door de goede respons op digitale overmaking en minder activiteiten
vanwege de Covid-19 beperkingen.
Beide jaarrekeningen zijn binnen de begroting gebleven. Helaas kunnen wij geen
gemeenteavond organiseren in deze virustijd om de jaarrekeningen mondeling toe te
lichten, maar vragen daarover kunt u uiteraard wél stellen aan ons.
Vanaf 1 juni t/m zaterdag 7 juni wordt u, als gemeentelid, in de gelegenheid
gesteld te reageren op deze jaarrekeningen. Inzage van de volledige jaarrekening
kan worden aangevraagd, er zal dan een afspraak met u worden gemaakt hoe dit
mogelijk is, onder de beperkingen van dit moment.
Diaconie: G. Kranenburg-de Vos
Kerkrentmeesters: S. Groothuis-van Beek
Namens de kerkenraad,

Peter Mendrik

Paaskaars 2020
Op eerste Paasdag is de nieuwe Paaskaars aangestoken tijdens de morgendienst. U
kon daar helaas alleen via de online uitzending getuige van zijn.
Gelukkig zijn sinds mei de diensten weer met 30 gemeenteleden maximaal te vieren.
De gemeenteleden in de kerk kunnen weer getuigen zijn van het licht van deze
kaars.
Het is inmiddels een traditie om de ‘oude’ Paaskaars bij een gemeentelid te brengen.
De commissie eredienst doet daarvoor een voorstel aan de kerkenraad. Deze neemt
dat voorstel altijd over, omdat er goed wordt nagedacht over de bestemming van
deze kaars.
Dit jaar had de commissie voorgesteld de kaars van 2020 te brengen bij dhr. en
mevr. Groothuis. De kerkenraad stemde van harte in met dit voorstel.
Helaas kwam mevrouw Groothuis te overlijden voordat de kaars bij de familie kon
worden gebracht.
Na even tijd genomen te hebben na de begrafenis heeft Gerda Adolf de kaars bij dhr.
Henk Groothuis gebracht. Hij was er blij mee.
De kerkenraad hoopt dat de kaars tot genoegen zal branden.
Heleen Broerse (scriba)

DIACONIE
Missionair Diaconaal Aandeel (MDA) 2021
Het is weer de tijd van het jaar dat de diaconie u vraagt om mee te doen aan de
giftenactie: ‘Missionair en Diaconaal werk 2021’. Kerk in Actie geeft namens de
kerken in Nederland over de hele wereld steun aan het werk van christelijke kerken
en organisaties, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te
geven.
Het MDA is opgebouwd uit vier onderdelen:
• missionair aandeel binnenland (missionair werk)
• diaconaal aandeel binnenland (diaconaat)
• missionair aandeel buitenland (zending)
• diaconaal aandeel buitenland (werelddiaconaat, kinderen in de knel en noodhulp)
Een enveloppe met brief en acceptgirokaart voor deze actie wordt tegelijk met dit
Kerkblad verspreid.
Namens de diaconie,
Gea Kranenburg

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand juni
2 juni
4 juni
5 juni
9 juni
11 juni
12 juni
15 juni
18 juni
21 juni
23 juni
25 juni
27 juni
29 juni
30 juni

Mevr. J.P. Vogelzang-van Vegten
Dhr. B. Koorstra
Mevr. A.M. Strackké-Visser
Mevr. L.M. Bloos-Vlug
Dhr. G. Joustra, 79 jaar
Dhr. F. Hoogland, 89 jaar
Dhr. C. Oostwouder, 91 jaar
Mevr. M.A. Kromhout-de Bruin
Mevr. W. van Vark-Leijding, 89 jaar
Mevr. C.J. Monster-van Oeveren
Mevr. J.G. Nieuwkoop-Bormann
Mevr. R.R. de Vries-Janzen, 77 jaar
Dhr. G.C. Mastenbroek, 78 jaar
Mevr. A.S. van Lodensteijn-Koetsier

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar
worden in de maand juni
1 juni
4 juni
9 juni
12 juni
12 juni
29 juni

Marit Piso, 13 jaar
Ryan Antonius, 12 jaar
Daan den Blanken, 8 jaar
Liva Berendsen, 2 jaar
Nine Berendsen, 2 jaar
Amber den Blanken, 10 jaar

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

KERKRENTMEESTERS
Ontvangen erfenis
Wij brengen u in herinnering mevrouw C. van Houwelingen; mevrouw is overleden op
13 juni 2020. Mevrouw Van Houwelingen had geen kinderen en heeft testamentair
bepaald wat er met haar nalatenschap moest gebeuren. Bij het opstellen van haar
testament heeft mevrouw Van Houwelingen de kerk en nog drie andere goede
doelen als erfgenaam aangewezen en schenkingen op laten nemen aan personen.
Voor de afwikkeling zijn testamentair twee executeurs aangewezen, namelijk J. Mast
en C.H. van Houwelingen-van Leersum. De afwikkeling van een erfenis kost veel tijd
en zorgvuldigheid. Wij bedanken de executeurs voor hun inzet.
Onze kerk heeft in december 2020 de erfenis uitgekeerd gekregen en heeft
€43.150,-- mogen ontvangen. Namens alle gemeenteleden spreek ik onze
dankbaarheid uit, dat mevrouw Van Houwelingen onze kerk in haar testament heeft
opgenomen.
Namens de kerkrentmeesters,
Peter Mendrik
BAZAAR
Nieuws van de bazaarcommissie
Het is nog onzeker of de bazaar doorgaat dit jaar.
Wat wel doorgaat is de verkoop via internet. Dat houdt in dat wij nog steeds spullen
aannemen.
Donderdagmorgen 3 juni van 9.30 uur tot 10.30 uur kunt u spullen inleveren.
U kunt uw spullen in de loods achter de kerk zetten. Wilt u er opletten dat de spullen
schoon en heel zijn.
Houd bij het inleveren a.u.b. rekening met corona en elkaar.
Namens de bazaarcommissie,

Margreet Smit

DIVERSEN
Bedankt
Hiermede bedanken wij de Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg voor het
fraaie boeket bloemen. Het boeket werd bij ons thuis gebracht door Leo Kranenburg
en zijn echtgenote.
Echt een verrassing!
Met vriendelijke groet,

Anneke en Reinier van Elderen

Hierbij wil ik een bedankje plaatsen voor de prachtige bos bloemen die ik van de kerk
mocht ontvangen.
Hier was ik heel blij mee. Ook voor het medeleven dat ik van veel mensen krijg, via
telefoontjes of bezoekjes of een kaartje.
Het doet je goed in een moeilijke tijd dat je weet dat veel mensen met je meeleven.
Hartelijk dank voor dit alles,

Joke Lem

Op dinsdagavond 8 juni 2021, aanvang 19.30 uur, organiseert het Oecumenisch
Platform Noord-Holland een online ontmoetingsbijeenkomst. Het thema van de
bijeenkomst is: Het licht en donker van corona. Hoe gaan kerken verder na
corona?
U kunt zich aanmelden voor donderdag 3 juni. Enkele dagen voorafgaand aan
de bijeenkomst ontvangt u een link naar de Zoommeeting.
Corona zet ons aan het denken over wat ertoe doet: persoonlijk en als lid van een
geloofsgemeenschap. Reikhalzend kijken we uit naar de versoepeling van de
maatregelen. Hoe zal het verder gaan? Pakken wij de draad op zoals het was of
ervaren we dat het ook anders kan?
Hoe gaan kerkgemeenschappen verder na corona? Brengt het ons dichter bij elkaar?
Wat zijn aandachtspunten en waar liggen kansen? We starten de avond met
inspirerende verhalen van gastsprekers. Daarna gaan we in groepen uiteen om van
gedachten te wisselen. We kijken ernaar uit om samen met u het licht en donker van
corona te verkennen!
Aanmelden kan via onze
website:
https://www.oecumenischpl
atformnh.nl/contact of email
info@oecumenischplatform
nh.nl. Graag aanmelden
voor donderdag 3 juni 2021.
U ontvangt enkele dagen
voor de bijeenkomst de
digitale link naar de
bijeenkomst.

Theologie Voor
Geïnteresseerden
In Amsterdam vindt al sinds
1989 de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG) plaats. TVG wordt
georganiseerd door en is een activiteit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Wat is TVG?
Theologie Voor Geïnteresseerden is een cursus voor iedereen die meer wil weten
over de Bijbel, over wat er allemaal over God en geloof gezegd is en nog steeds
gezegd wordt, over hoe er geloofd wordt in andere godsdiensten. Het is ook een
cursus waar plaats is voor iedereen die naast kennis ook verdieping zoekt van het
geloof en wil nadenken over de plaats van geloof en kerk in een samenleving, waar
geloof en kerk immers allang niet meer vanzelfsprekend zijn.

Voor wie is TVG?
De cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor theologie. Er zijn
geen toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding of lidmaatschap van een kerk.
Er wordt uitgegaan van het willen leren vanuit eigen interesse, samen met anderen.

Wanneer en waar is TVG?
Ook dit schooljaar (eind augustus tot eind april) zal deze cursus weer plaatsvinden,
de collegedagen zijn elke dinsdag van 10:00-12:45 uur in de Thomaskerk in
Amsterdam.
Geïnteresseerd?
Ontvangt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Heleen Broerse of
Wilma van Rijn. Zij sturen u dan de studiegids 2021-2022.

NBV21 vanaf nu te bestellen
Bijbellezers in Nederland en België kunnen vanaf nu intekenen op de NBV21,
de nieuwe, verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling. ‘Wie nu een
exemplaar reserveert, krijgt dat geleverd zodra de NBV21 in oktober verschijnt’,
aldus Stefan van Dijk, manager Ontwikkeling en Uitgeven van het NederlandsVlaams Bijbelgenootschap (NBG). Intekenen kan via de boekhandel en het
NBG.
‘De NBV21 verschijnt in oktober in twaalf verschillende edities bij de NBG-uitgeverij’,
vertelt Van Dijk. ‘Op elk daarvan kan worden ingetekend. Er is een standaarduitgave
met harde kaft, een compacte editie, een luxe editie, een huisbijbel, een
huwelijksbijbel en een kanselbijbel. Veel van de edities zijn er in twee uitvoeringen:
met of zonder de deuterocanonieke bijbelboeken. Naast onze eigen edities verschijnt
er een literaire editie bij Querido en een kunsteditie bij Athenaeum.’
De vormgeving wordt verzorgd door Joost Grootens en de NBV21 wordt gedrukt door
Royal Jongbloed in Heerenveen.
NBV21
De NBV21 is een up-to-date gebrachte versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
uit 2004. Alle sindsdien bij het NBG binnengekomen vertaalsuggesties van lezers
werden beoordeeld. Drie jaar lang heeft een team van vertalers de duizenden
lezersreacties gewogen en is ieder bijbelvers opnieuw getoetst aan de brontekst. Het

resultaat is een verbeterde vertaling: vertrouwd en tegelijk als nieuw. In totaal zijn er
ruim 12.000 verbeteringen aangebracht.
Van de NBV zijn zo’n 2 miljoen exemplaren verkocht. De NBV21 is net als de NBV
een interconfessionele vertaling die de brontekst nauwkeurig weergeeft in natuurlijk
Nederlands. Daarnaast heeft de vertaling speciale aandacht voor het eigen karakter
van elk bijbelboek en de voorleesbaarheid van de tekst.

Intekenen
Intekenen kan via de boekhandel en in de NBG-webshop. De twaalf edities
verschijnen in het najaar en zijn te zien via bijbelgenootschap.nl/aanbieding-nbv21/.
Meer weten over de NBV21? Kijk op NBV21.nl of schrijf je in voor de NBV21nieuwsbrief.
Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Pinksterdienst 23 mei

Alle ingeleverde duifjes in 1 veelkleurig kunstwerk.

