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Startzondag 12 september

kerkdiensten
Reserveren voor het bijwonen van de eerstvolgende kerkdienst kan vanaf maandag
12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Telefonisch bij onze scriba Heleen Broerse: 0634871173.
Zondag 5 september
Prot. Kerk en online

10.00 uur

dhr. F. Toetenel uit Zaandam

Zondag 12 september
Prot. Kerk en online

10.00 uur

mevr. ds. W.A. van Rijn
Startzondag

Zondag 19 september
Prot. Kerk en online

10.00 uur

mevr. ds. M. Gehrels uit Amsterdam

Zondag 26 september
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam

Zondag 3 oktober
Prot. Kerk en online

10.00 uur

mevr. ds. W.A. van Rijn

Oppasdienst
I.v.m. de coronamaatregelen is er voorlopig geen oppasdienst!
TER OVERDENKING
Een warm welkom
Zoals u hopelijk wel weet, is de kerk elke
woensdagochtend open om binnen te
lopen.
Sinds er weer koffie geschonken mag
worden, wordt er ook een spandoek aan
de kerkmuur opgehangen: De kerk is
open – Welkom.
Het is al een enkele keer gebeurd dat
een voorbijganger dankzij deze uitnodiging even naar binnen liep. Een meneer die
foto’s kwam maken van het gemaal, een jong stel dat wachtte op de makelaar en
een kraamverzorgster op de terugweg van de prullenbakken.
De een kwam enthousiast naar binnen, de ander voorzichtig nieuwsgierig. We
deelden verhalen met elkaar en spraken over het kerkgebouw.
Het klinkt eigenlijk heel logisch: Als de kerkdeuren open staan, mag je uiteraard even
naar binnen komen.
Velen van ons voelen zich thuis in de kerk. We vinden het prettig om elkaar te
ontmoeten. We ervaren er Gods goedheid en gastvrijheid.
Toch is dat het laatste anderhalf jaar een stuk moeilijker geweest dan normaal. De
kerkdeuren die gesloten werden, verplicht een plekje reserveren, een tijd lang niet
kunnen zingen en nog steeds geen koffie drinken. De spontaniteit en

ontspannenheid zijn in veel aspecten verdwenen, en de open armen zijn vervangen
door reinigingsgel.
Aan de andere kant zijn we dankbaar dat we inmiddels wel weer samen kunnen
komen, dat we mogen zingen, dat we vanuit huis met beeld en geluid toch de dienst
kunnen meevieren. Het zijn belangrijke aspecten om iets van Gods goedheid te
ervaren.
Hoe het komende seizoen er uit zal zien, welke mogelijkheden we zullen hebben
voor kerkdiensten en activiteiten is nu nog onduidelijk. Toch mogen we erop
vertrouwen dat God haar weg met mensen wel weet, ook al is het voor ons niet
helder.
Maar met dat vertrouwen komt ook een uitdaging. Laten we dit nieuwe seizoen extra
ons best doen gastvrij te zijn. Voor mensen die nooit in de kerk komen, voor hen bij
wie de drempel hoog is geworden door vervelende ervaringen, maar ook voor wie
kind aan huis is in de kerk. Laten we bewust omgaan met ons zijn en ons handelen
en zo bijdragen Gods goedheid en open armen zichtbaar te maken bij de mensen
om ons heen.
Ds. Wilma van Rijn
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE
In memoriam Maarten Oostwouder
Woensdag 7 juli 2021 is Gijsbert Maarten Oostwouder overleden op 59-jarige leeftijd.
Maarten was de zoon van Cees en Tini Oostwouder en woonde de laatste jaren in
Rijsenhout.
Maarten heeft jarenlang gewerkt in het beheer van marktkramen.
Hij was een harde werker, een lieve vader, een betrokken man en zorgzame zoon.
Hij was meestal geen grote prater, maar stond altijd voor mensen klaar. Als hij even
kon hielp hij graag.
Op woensdag 7 juli is zijn hart onverwachts gestopt. Reanimatie mocht niet meer
baten. Het afscheid nemen kwam voor velen van ons te vlug.
Op maandag 14 juli is in besloten kring afscheid van Maarten genomen.
Onze gedachten en gebeden blijven uitgaan naar Cees en Tini, naar Maartens vrouw
Karin en zijn kinderen, en iedereen die van hem heeft gehouden. Dat zij Gods
nabijheid mogen ervaren in tijden van verdriet en gemis.
De gedachtenis aan Maarten Oostwouder zullen wij meenemen in ons hart.
Ds. Wilma van Rijn

In memoriam Gerrie van Elderen-Rosenboom (1935-2021)
Op 29 juli 2021 waren we in uw kerk in Halfweg om afscheid te nemen van Gerrie
van Elderen-Rosenboom, die heel onverwacht in het ziekenhuis in Haarlem moest
worden opgenomen en daar is ingeslapen. Zo kwam er abrupt een einde aan haar
buitengewoon actieve leven, dat begon op een boerderij in het Zuid-Hollandse Ter
Aar, waar zij opgroeide met twee zussen en een broer. Toen zij en haar verloofde

wilden trouwen, was er geen eigen huis beschikbaar en begonnen ze hun huwelijksleven door in te wonen bij haar grootvader. Later betrokken ze een eigen boerderij in
Rozenburg en daarna vestigden zij zich aan de Raasdorperweg, waar zij met de
kinderen en hun gezinnen een grootfamilie vormden bij de bloemenkwekerij. De
bloemen in de tuin hebben altijd haar hart gehad en de familie vertelde dat zij meer
buiten dan binnen leefde om daarmee bezig te zijn. Binnen stelde zij prachtige
boeketten samen van droogbloemen.
Het geloof speelde een belangrijke rol in haar bestaan en dat kon zij uiten door op
het orgel haar lievelingsliederen te spelen, waarvan wij er een aantal onder begeleiding van Hans Jütte in de afscheidsdienst hebben gezongen. Zij had de regie van het
familieleven in handen, maar wist daarbij ieder de eigen vrijheid te laten. De trouwtekst uit Psalm 37 die aanmoedigt om in vertrouwen op de Heer de weg door het
leven te gaan, is voor haar altijd een leidraad gebleven. Zij maakte ingrijpende verliezen mee in het gezin, die samen zo werden doorstaan, dat er moed was om met de
lege plaatsen verder te gaan.
Mevrouw Van Elderen is aan de aarde toevertrouwd op de begraafplaats in Zwanenburg.
We bidden voor haar man en voor de kinderen en hun aanhang om dit grote
verlies te kunnen dragen. Het kan niet anders of deze liefhebbende vrouw zal worden gemist, ook in de familie van het geloof waartoe zij behoorde.
Ds. R.J. Bakker
STARTZONDAG
Startzondag koffiedrinken bij elkaar
Mist u het gezellig koffiedrinken na de dienst ook zo?
Het onderling contact, de dienst nabespreken, de nieuwtjes van de week doornemen,
vragen hoe het gaat. Velen van ons ervaren het als een wezenlijk onderdeel van de
kerkdienst.
In het kerkgebouw met een grote groep koffie drinken is nog even niet mogelijk, maar
bij elkaar op de koffie komen kan natuurlijk wel!
Daarom nodigen wij u van harte uit om zondag 12 september bij elkaar op bezoek
te gaan.
Wie doet er mee?
We zoeken mensen die elkaar willen ontmoeten.
Misschien een oude bekende, maar misschien ook een nieuw gezicht.
We zoeken zowel mensen die op bezoek willen gaan als mensen die graag
gastheer/vrouw willen zijn.
Hoe gaat het in z’n werk?
U meldt zich aan bij Heleen Broerse, van Heleen krijgt u te horen aan wie u
‘gekoppeld’ bent.
U neemt met elkaar contact op om de details te bespreken.
Tenslotte (en het allerbelangrijkste): u maakt er samen een goed samenzijn van.
Welke gegevens moet ik doorgeven?
– Wilt u op bezoek, gastheer/vrouw zijn of maakt het u niet uit?

– Uw telefoonnummer.
– Uw adres.
– Eventueel andere details zoals een allergie.
We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen en zo een goede start van het seizoen.
En wie weet smaakt het naar meer…
Ds. Wilma van Rijn
MUTATIES LEDENBESTAND
Overleden:

Op 23 juli 2021 mevr. G. van Elderen-Rosenboom in de leeftijd
van 86 jaar.
Op 10 augustus 2021 dhr. W. Mels in de leeftijd van 82 jaar.

Voorkeurslid:

Mevr. A. de Ruiter-van der Wilt.
Leo Bakker, ledenadministratie

UIT DE KERKENRAAD
Noodkreet – en vervolg
In het Kerkblad van juli las u dat wij in augustus u persoonlijk wilden benaderen met
de volgende vraag: “Wat kunt u nu of in de toekomst betekenen voor de kerk om een
levende kerkgemeenschap te blijven in Halfweg-Zwanenburg?”
Vanwege de vakantie is dat niet gelukt. De actie is verschoven naar deze maand,
september.
U hebt daardoor wel alle gelegenheid gekregen goed na te denken over uw of jouw
eventuele bijdrage.
Onderstaand nog een stukje uit de brief die we hebben gepubliceerd. Dit als
geheugensteun voor iedereen.
“We vallen met de deur in huis: onze kerk heeft een groot probleem. En dat probleem
is dat drie kerkenraadsleden binnenkort moeten aftreden. Niet omdat zij geen goed
werk doen, maar omdat de kerkorde van de PKN voorschrijft dat zij na een
ambtsperiode van 12 jaar hun taak moeten neerleggen. Verlenging is niet meer
mogelijk.
Met hun vertrek krijgt onze gemeente dus te maken met een bestuurlijk probleem.
Waarom? Omdat de functies van beide voorzitters en de ouderling onmisbaar zijn
voor de continuïteit van ons kerkenwerk. Want wie bestuurt er straks, wie helpt
besluiten te nemen, wie leidt de vergaderingen? Het is daarom zaak dat we op korte
termijn drie gemeenteleden vinden die de taken overnemen.
Nu denkt u meteen: dat werk is niets voor mij, daar ben ik toch niet geschikt voor?
Dat dachten deze gemeenteleden 12 jaar geleden misschien ook... En kijk eens wat
zij in alle bescheidenheid voor onze gemeente hebben betekend?
Daarom doen we een dringend beroep op u: ga bij uzelf te rade en vraag u af wat ú
voor onze gemeente kunt betekenen. Als voorzitter of als ouderling? U bent tot meer
in staat dan u denkt, zeker samen met de andere ervaren ouderlingen, diakenen,
kerkrentmeesters en dominee. Want de kerk besturen doen we sámen.”

Corona – nog even geduld
Helaas heeft de regering de 1,5 m regel nog niet afgeschaft. Dat betekent dat we nog
even geduld moeten hebben. Aanmelden voor de dienst blijft nog even nodig. Maar
20 september is een nieuwe datum waarop meer vrijheid gegeven kan worden.
Natuurlijk alleen als het Covid-19 virus echt is teruggedrongen.
Laten we daarop hopen. Houdt u de Kerkbrief in de gaten. En mogelijk kunnen we na
20 september weer ‘gewoon’ naar de kerk en koffiedrinken na de dienst.
Heleen Broerse (scriba)
DIACONIE
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand september
1 september
2 september
2 september
10 september
14 september
18 september
20 september
23 september
24 september
24 september

Dhr. T. de Vente
Mevr. C. Kranstauber-van den Broek
Mevr. M. Sikkel-de Jong
Dhr. J. Malipaard Sr.
Dhr. K.C. Schouten
Mevr. G. Kortenoeven-Keddeman
Dhr. A.N. Bloos
Dhr. J.C. van Blaaderen
Dhr. B. Hopman
Mevr. S.R. de Fouw-van Heerde

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar
worden in de maand september 2021
12 september

Fleur Marylene Mels

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
KERKRENTMEESTERS
Solidariteitskas en Kerkrentmeesterlijk Quotum 2021
September is de maand dat we u een bijdrage vragen voor de Solidariteitskas en het
Kerkrentmeesterlijk Quotum. Wat deze actie inhoudt leest u in de brief die ook dit jaar
bij het Kerkblad is gevoegd.
Wij zijn als PKN gemeente verplicht hiervoor jaarlijks een bedrag te betalen. Onze
vraag aan u is daarom of u € 30,00 zou kunnen en willen meedragen. Uw bijdrage is
meer dan welkom.
Hierbij wil ik alle bezorgers van het Kerkblad bedanken voor het extra werk om deze
brieven rond te brengen. En ook een hartelijk dank aan iedereen die in het
voorbereidende werk met deze actie is bezig geweest.
Mogen wij weer rekenen op uw solidariteit? Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens de kerkrentmeesters,

Cora Gerritse

BAZAAR
Nieuws van de bazaarcommissie
Op zaterdag 2 oktober zal de jaarlijkse bazaar gehouden worden in en rond de kerk,
rekening houdend met wat er mogelijk is in verband met het coronavirus.
Vanaf 9.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom.
Het zal er wat anders uitzien dan u gewend bent maar het wordt zeker de moeite
waard om te komen, rond te kijken en te genieten van een kopje koffie met wat
lekkers.
Om de bazaar te realiseren zijn er vrijwilligers nodig vooral voor het zware werk.
Op donderdagmorgen om 9.30 uur hebben wij hulp nodig van sterke mannen en
vrouwen om tafels en dozen naar binnen te brengen.
Vrijdagmorgen 1 oktober vanaf 9.00 uur willen wij de tafels inrichten, ook daar
kunnen wij veel hulp bij gebruiken.
Op zaterdag 2 oktober van 9.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom om het
resultaat te bewonderen en uw slag te slaan.
Spullen voor de bazaar kunt u inleveren op donderdag 2 september van 9.30 tot
10.30 uur.
Na 2 september kunt u tot januari alleen inleveren na telefonisch overleg.
Wij nemen geen radio’s, computers, videobanden, telefoons, kapot en/of vuil spul,
encyclopedieën en oude boeken met bruine randen aan.
De bazaarcommissie ziet u graag op 2 oktober in de kerk.
Namens de bazaarcommissie :

Margreet Smit

RAAD VAN KERKEN
Rondwandeling vanuit Halfweg door
Recreatiegebied Spaarnwoude (+ 13 km)
Op zaterdag 3 juli jl. verzamelden zich 12 wandelaars
bij het station van Halfweg-Zwanenburg. Er werd een
rondwandeling gemaakt door het recreatiegebied
Spaarnwoude. We liepen langs de spoorlijn
Batterijweg-Vinkebrug-Oude Notweg richting
Haarlemmerliede. Bij Halfweg kwamen we eerst langs
het gebied Spaarnwouderveen en Batterij, een
bijzonder veenweidegebied. In de sloten langs het spoor waren ook zwanenbloemen
te zien. En in de bermen was het een rijkdom aan wilde bloemen. Bij
Haarlemmerliede gingen we eerst even linksaf om koffie te drinken bij De Zoete
Inval; we kregen er een aardbeientaartje bij van een wandelaar die jarig was
geweest.
Vervolgens wandelden we weer verder door het recreatiegebied richting
Spaarnwoude, waar we een rondje om het mooie kerkje liepen, de Stompe Toren. De
kerktoren stamt uit de 13e eeuw; het kerkje zelf is uit de 18e eeuw. Nu liepen we door
naar het gemaaltje in de Houtrakpolder (onderdeel van het recreatiegebied). We
kwamen nu al gauw bij Crayestein (boerderij waar jaren geleden een

informatiecentrum was) en liepen door het bos naar Koffie bij Kaatje, waar we gingen
lunchen.

Foto Marjo Bart

We gaan op zaterdag 4 september opnieuw wandelen. De route wordt nog bekeken.
Kosten: € 20,--. Opgeven kan voor woensdag 1 september a.s. bij Marijke Nuis.
Leo Bakker

Afscheid van pastor Fons Litjens
Op zondag 4 juli nam Fons Litjens vanwege zijn emeritaat afscheid als pastor van de
parochies MeerLiede. Dit gebeurde in een eucharistieviering in de Onze-LieveVrouw-Geboortekerk in Halfweg. Het afscheid werd ingeperkt door de nog bestaande
coronabeperkingen, maar vanwege de jarenlange goede samenwerking tussen Fons
en onze Protestantse gemeente in de plaatselijke Raad van Kerken, was er ook
ruimte voor een afvaardiging van onze kerkenraad naar deze dienst. Gea en ik
mochten daarbij namens de Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg
aanwezig zijn.

In zijn overweging verplaatste pastor Fons zich naar de synagoge van Nazareth ten
tijde van Jezus. Hij ging daar voor, maar Jezus kwam binnen en Fons zou zijn plaats
als voorganger afstaan. Hij stelde zichzelf de vraag waar hij (Fons) zou gaan zitten:
op de stoel van de voorganger, bij de discipelen van Jezus of bij de inwoners van
Nazareth incl. de familie en vrienden van Jezus? Fons ziet zichzelf als een leerling
van Jezus en beschouwt zichzelf als nooit uitgeleerd.
Als u wilt weten waarvoor Fons uiteindelijk kiest dan verwijs ik u naar deze link waar
de overdenking van Fons kan worden beluisterd (10.28 min.):
Overweging - eucharistieviering afscheid pastor Fons Litjens - 4 april 2021 - YouTube
Na afloop van de viering waren er toespraken van Bram Koenders die een digitaal
receptieboek overhandigde en van pastoor Bernard Zweers, die Fons een cheque
overhandigde namens de gemeenteleden van de MeerLiede parochies met een
bedrag van maar liefst € 8.355,00. Dit cadeau gebruikt Fons o.a. om een al lang
gekoesterde wens te realiseren: een bedevaart te gaan maken naar Nidaros
Domkirke of Kathedraal van Trondheim in Noorwegen waar de heilige Olav
Haraldsson begraven ligt.

Na deze woorden en het dankwoord van Fons (“ik wens jullie vrede en alle goeds”)
volgde er een minutenlang applaus, waarna Fons naar buiten liep. Daar konden de
genodigden afscheid nemen van Fons en konden wij onze cadeaus van de
Protestantse gemeente aan Fons overhandigen. Dat waren een olijfboom en een
ingelijste afdruk van het logo van de Raad van Kerken. Daar was Fons verguld mee.

Foto Peter Vreeswijk

In juli kreeg ik bovenstaande foto gemaild van Fons met daarbij het verzoek om zijn
dank en de groeten aan onze gemeente over te brengen.
Met vriendelijke groet,

Leo Kranenburg

NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP

Eenzaamheid, hoop en vergeving. Zomaar wat thema’s waarmee iedereen in
zijn leven te maken krijgt. Over zulke thema’s gaat het ook in de Bijbel. Maar
misschien kun je ze niet zo een-twee-drie vinden.
Daarom hebben we een aantal van deze onderwerpen voor je op een rijtje
gezet. Het overzicht is niet alleen leerzaam. Het kan je ook helpen bij

levensvragen. Of je kunt de informatie gebruiken om een ander te helpen.
Neem snel een kijkje. Uitgelicht is voor dit Kerkblad het onderwerp “hoop”.
Hoop, hopen
Iedereen hoopt weleens ergens op. Op mooi weer tijdens de vakantie, op een
overwinning bij een wedstrijd of op een goede afloop van een zware operatie. In de
Bijbel lees je ook nog over een ander, fundamenteler soort hoop: de hoop dat
ondanks alles wat ons overkomt, ons leven niet uit Gods hand valt.
Hoop, geloof en liefde
In de brief aan de Hebreeën is hoop een belangrijk thema. Hoop wordt daar
vergeleken met een anker dat mensen een vast oriëntatiepunt voor hun leven biedt
(Hebreeën 6:19). Het geeft een vaste grond. Hoop is dan heel nauw verbonden met
geloof en vertrouwen. Geloven is: zeker zijn van de dingen waar je op hoopt
(Hebreeën 11:1).
In de eerste brief aan de Korintiërs legt de apostel Paulus een verband tussen hoop,
geloof en liefde. Hij vertelt dat de belangrijkste van deze drie de liefde is (1 Korintiërs
13:13). Maar dat betekent niet dat geloof en hoop onbelangrijk zijn. Liefde helpt juist
om te geloven en te hopen (1 Korintiërs 13:7).
Hopen op God
In de Bijbel zijn hoop en verwachting nauw verbonden met God. Mensen geloven en
vertrouwen dat God hen kent en naar hen omziet. Daarom vestigen ze in moeilijke
situaties hun hoop op God:
‘Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.’ (Psalm 25:5)
‘mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd. (Klaagliederen
3:24)
‘Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.’ (Klaagliederen
3:26)
‘Een weduwe die helemaal alleen staat, houdt haar hoop op God gevestigd en
blijft smeken en bidden, dag en nacht.’ (1 Timoteüs 5:5)
Mensen stellen in de Bijbel hun hoop op God en Jezus. Deze hoop gaat samen met
de verwachting dat het aardse leven niet ophoudt, maar dat er meer is. De dood en
de opstanding van Jezus geven hoop dat wij zelf ook uit de dood op zullen staan.
‘Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in
zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf
uit de dood op te staan.’ (Filippenzen 3:10-11)
Dit artikel is te vinden op debijbel.nl (het is mogelijk om een gratis account aan te
maken op deze website, waardoor je toegang krijgt tot o.a. tal van interessante
artikelen).

