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kerkdiensten 
 
Zondag 3 oktober  
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn 
 
Zondag 10 oktober 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. G. Bregman-Hoving uit Woubrugge 
 
Zondag 17 oktober 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  voorganger nog niet bekend 
      Oecumenische dienst (?) 
 
Zondag 24 oktober 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. J. van Popering uit Aalsmeer 
 
Zondag 31 oktober 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn 
 
Zondag 7 november 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. J. Scheele Goedhart uit Vijfhuizen 
      Dankdag voor gewas en arbeid 
 
Oppasdienst 
I.v.m. de coronamaatregelen is er voorlopig geen oppasdienst!  
 
TER OVERDENKING 
 
Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is   
 
Terwijl ik deze kopij schrijf, pak ik langzaamaan een 
tas in voor een weekendje weg.  
Ik ga met twee vrienden naar de Biesbosch om daar 
een paar dagen in een trekkershut te vertoeven en 
vogels te spotten. Twee dingen moeten dus uiteraard 
ingepakt worden: een verrekijker en de ‘vogelbijbel’, 
het vogelboek van de ANWB.  

       Bron: Pixabay   
  

Erg doorgewinterde vogelaars zijn we niet, maar we maken er vast een goed 
weekend van.        
Ook mijn telefoon gaat mee, met een app die vogelgeluiden kan determineren 
(Birdnet heet het). Je zet even de microfoon aan, laat zien in welke seconden je wat 
hoorde en ‘plop’ je krijgt te zien welke vogel je hoort. Dit is trouwens niet aan te raden 
in het late voorjaar als alle vogels op zoek gaan naar een partner, want dan hoor je 
tussen de bomen het bos niet meer. Maar het is leuk en leerzaam om met behulp 
van zo’n app te leren hoe elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.  
 
In de gemeente geldt ook dat ieder vogeltje zo zijn/haar eigen zang heeft. De ene 
persoon is luid en opvallend, de andere stil en op de achtergrond. De ene gezond en 



 

fit, de andere vleugellam geslagen. De ene vogel blijft bijna continu rond het kerkelijk 
‘erf’ zwermen terwijl de andere een echte seizoensbezoeker is. Soms heb je een 
dwaalgast en natuurlijk ook een enkele vreemde vogel. Vogels van allerlei pluimage 
komen samen in de kerk. Een kakofonie van gekwetter kan dat opleveren.  
 
Met zo’n diverse gemeente als de onze is het belangrijk dat we allemaal een beetje 
vogelaar zijn voor elkaar. Wat voor vogel heb ik voor me, welke mens tegenover me? 
Wat voor (spirituele) voeding heeft hij/zij nodig, hoe kunnen we een veilig nestje voor 
iemand creëren, hoe komt de zang het beste tot zijn recht? Want dan kunnen al die 
stemmen samen een schitterend concert opleveren dat de grootheid van de 
Schepper bezingt.  
:  
 
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE 
 
In memoriam Wim Mels 
Op dinsdag 10 augustus 2021 is Willem Mels overleden op 82-jarige leeftijd.  
Wim was een lieve, betrokken en bescheiden man. Hij was iemand die het liefst een 
beetje op de achtergrond bleef. Wim was iemand die altijd geïnteresseerd was in 
anderen. Vooral de levens van zijn kinderen en kleinkinderen werden op de voet 
gevolgd. Wim was al langere tijd ziek, maar de laatste maanden werd duidelijk dat er 
voor Wim geen mogelijkheden waren om zijn ziekte af te remmen. Uiteindelijk is hij in 
de nacht na zijn verjaardag thuis overleden.  
Op de rouwkaart staat: De weg gaat verder dan de horizon, het einde van de 
pelgrimstocht is bereikt. Op maandag 16 augustus hebben we bij het einde van zijn 
levensweg stilgestaan en gedankt voor zijn leven. Daarna hebben we hem naar zijn 
laatste rustplaats begeleid op de begraafplaats Kleverlaan. 
Wim heeft altijd een passie gehad voor de natuur en duurzaamheid. In de natuur, 
turend naar de wolken in de lucht, was waar hij het goddelijke ervoer. Daarom lazen 
we in de dienst ook uit Psalm 136, een tekst waarin de psalmschrijver zich 
verwondert over de schoonheid van de schepping en daarin Gods eeuwigdurende 
trouw ervaart.  
In dat geloof hebben we afscheid van Wim genomen en hem overgedragen in de 
trouw en de liefde van de Schepper, in de armen van de Eeuwige.  
Moge de herinnering aan Wim Mels ons allen tot zegen zijn.  

Ds. Wilma van Rijn 
 
Just married.. 
Wanneer u dit leest ben ik officieel geen Wilma van Rijn meer maar Van Rijn-Fennell 
(Fennell spreek je trouwens uit zoals je “kennel” zegt).  
Want 23 september 2021 zullen Robert en ik, heel klein, voor de wet trouwen!  
In het gemeentehuis zijn 10 gasten welkom en daarna gaan we met onze gezinnen 
en beste vrienden samen eten.  
We houden het nu heel klein, maar in de zomer van 2022 zullen we nog de zegen 
vragen over ons huwelijk en een feest houden. Dat hebben we een jaar uitgesteld 
vanwege de maatregelen die in juli golden. Hopelijk kunnen tegen die tijd ook onze 
overzeese vrienden aanwezig zijn. 
 
Ik schrijf dit al wat eerder, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we een hele mooie 
dag zullen hebben.  



 

 

 
 

                                                                                         Wilma van Rijn (-Fennell) 
 
 

Berichtje uit de Rietvinck 
Zoals u waarschijnlijk weet, woont Anneke de Ruiter-van der Wilt sinds eind januari in 
woonzorgcentrum De Rietvinck in Amsterdam (vlakbij de Haarlemmerpoort). 
Inmiddels heeft zij hier haar draai gevonden en voelt zij zich er thuis in haar gezellige 
kamer met balkon. Het is een leuk huis met vriendelijke behulpzame 
zorgmedewerkers. Bijna iedere ochtend worden er diverse activiteiten georganiseerd 
waar Anneke aan meedoet. 
Als voorkeurslid van onze gemeente voelt zij zich nog steeds verbonden met 
Halfweg/Zwanenburg. Zij zou het erg leuk vinden om "oude” bekenden uit de 
gemeente weer eens te zien en/of te spreken, herinneringen op te halen en bij te 
kletsen. Wilt u haar een keer bezoeken, hartelijk welkom! 
Adres:  Woonzorgcentrum De Rietvinck 
             Vinkenstraat 207F 
             1013JR Amsterdam 
Parkeren kan in de Willemspoort (parkeergarage onder de AH op het 
Haarlemmerplein). 
Bel a.u.b. even met Joanneke Mels-de Ruiter of Anke Kluijt-Goede. 
 
                                                                                                 Anke (namens Anneke) 



 

 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Deze maand geen mutaties. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand oktober 
 
  6 oktober Mevr. C. Korthals 
  8 oktober Dhr. O. van Vugt  
10 oktober Mevr. A. de Ruiter-van der Wilt 
16 oktober Dhr. L.M. Otto  
21 oktober Dhr. A. Vork 
22 oktober  Mevr. C.A.T. van Tol-Kuiper  
23 oktober  Mevr. S.C.M. van den Doel-van Schie  
27 oktober  Dhr. R. van Elderen  
31 oktober  Mevr. A.C. Schouten-Kars  
 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand oktober 
   
19 oktober Henzio Hartsuiker 
24 oktober  Josephine Stoffels 
27 oktober Cosette Stoffels 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 

 
KERKRENTMEESTERS 
 
Margarita bedankt! 
Lang heeft Marg als kerklid taken gedaan in en voor onze kerk. Bekend zijn de 
collectebonnen, die zij al ging verzorgen op verzoek van de heer Nijk. Later zijn de 
financiën van het Kerkblad daarbij gekomen en is zij betrokken bij het college van 
kerkrentmeesters. Kort geleden had zij de coördinatietaak voor het schoonmaken 
(samen met Anke) op zich genomen. Door haar verhuizing stoppen deze taken nu 
voor haar.  
Gelukkig is Hanny de Boer bereid gevonden de collectebonnen en de mede-
coördinatie van de schoonmaak over te nemen. Het Kerkblad blijft een taak voor ons 
college. Namens al onze kerkleden danken wij Marg voor haar inzet. Wij zullen haar 
als enthousiast en actief gemeentelid missen, maar wij begrijpen dat zij onze 
gemeente niet zal vergeten. Marg en Klaas veel levensvreugde toegewenst in jullie 
nieuwe woonplaats. 

Het college van kerkrentmeesters  
 
 



 

 
RAAD VAN KERKEN 
 
Rondwandeling Haarlemmermeerse Bos (+ 10 km)  
Op zaterdag 3 september jl. verzamelden zich 11 
wandelaars op het bekende parkeerterrein bij de 
Keizerskroon in Halfweg. Met 3 auto’s reden we via de 
Drie Merenweg naar het parkeerterrein bij restaurant La 
Floria (Paviljoen Haarlemmermeerse Bos). We wandelden 
o.a. langs Big Spotters Hill, Expohal (bij Vijfhuizen) en 
daarna een groot rondje om de vijver. We dronken koffie 
met traktatie (van 2 wandelaars die jarig waren geweest) bij Papa’s Beach House.  
 
We liepen ook over een spannende hangbrug, we zagen veel mooie bloemen en we 
maakten een groepsfoto. Vervolgens via leuke kabouterpaadjes en een 
kinderspeelplaats weer verder. Het was een mooie afwisselende wandeling met aan 
het eind een heerlijke lunch bij La Floria. 
 
 

 
  Foto Marjo Bart 

 
 
We gaan op zaterdag 9 oktober opnieuw wandelen. De route wordt nog bekeken. 
Kosten: € 20,--. Opgeven kan voor woensdag 6 oktober a.s. bij Marijke Nuis 
. 

Leo Bakker 



 

 
 
BEZORGING KERKBLAD EN KERKBRIEF 
 
Over de bezorging van ons Kerkblad en onze Kerkbrief 
Het is u bekend dat onze Protestantse gemeente alleen functioneert door de inzet 
van vele vrijwilligers M/V. Bijna allen doen dat zo onopvallend mogelijk en gedurende 
vele, vele jaren.  
 
Voor twee van hen komt daar nu verandering in want Margaritha en Klaas van den 
Berg gaan ons in oktober verlaten. Dit is een gemis voor onze gemeente maar wij 
wensen hen al het goede toe in hun nieuwe woonplaats Heerhugowaard. Wij danken 
jullie beiden voor je jarenlange inzet in vele taken op ons kerkelijk erf. 
 
Voor twee van hun taken is Hanny de Boer-Rodenburg van harte bereid om deze 
over te nemen. Het betreft de maandelijkse bezorging van 14 Kerkbladen in haar 
woonwijk en elk jaar in de maand november wekelijks de bezorging van 20 
Kerkbrieven, verspreid over de beide dorpen in onze gemeente. We zijn blij dat ze dit 
wil en kan doen.  
 
Voor de vacature in de maandelijkse distributie van 75 Kerkbladen naar 7 bezorgers 
M/V door Klaas hoop ik op korte termijn een oplossing te kunnen melden. 
 
Rest mij u opnieuw onder de aandacht te brengen dat elf keer per jaar, door weer en 
wind de 24 lopers M/V op pad gaan om het Kerkblad bij u te bezorgen.  
Als gemeente moeten we dankbaar zijn voor hun trouwe inzet,  jaar in jaar uit! 
 
Met vriendelijke groet,                   Jan M. de Waal 
 
 
BAZAAR 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
Zaterdag 2 oktober a.s. van 9.00 uur tot 16.00 uur zal de bazaar gehouden worden in 
de kerk. 
2 oktober is de eerste zaterdag waarop, na anderhalf jaar, een groot deel van de 
coronamaatregelen niet meer van toepassing is. Bij het organiseren van de bazaar 
hebben wij nog rekening gehouden met de toen bestaande coronaregels. Wij gaan 
deze regels niet veranderen omdat dat op korte termijn niet haalbaar is. 
 
Wel kunt u, als u ingeënt bent, naast elkaar bij het rad gaan zitten en in de 
koffieruimte iets drinken met wat lekkers erbij zonder 1,5 meter afstand te houden.  
Ook al is het een bazaar in een sober jasje, wij hopen u te mogen ontmoeten om er 
met elkaar een gezellige dag van te maken.  
 
Namens de bazaarcommissie,          Margreet Smit  
 



 

BAZAAR 
Zaterdag 2 oktober 2021 

Van 9.00 tot 16.00 uur 

 
Waterlooplein, Antiek en Curiosa, Speelgoed, Boeken, 

CD’s en platen, Electronica, Handwerken, Sieraden, 

Rad van Avontuur en nog veel meer. Ook is er een 

koffie/theehoek ingericht. 

 

 
 

U bent welkom in de kerk in Halfweg aan de Wilhelminastraat 15 

 



 

DIVERSEN 
 

 
 
De NBV21 – de verbeterde Nieuwe Bijbelvertaling – wordt op 13 
oktober gepresenteerd in diverse edities. Naast de verschillende 
edities die het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap laat drukken, 
verschijnen er twee culturele edities: een literaire uitgave bij Querido 
Facto en een voor kunstliefhebbers bij Athenaeum. Ook komt er een 
essaybundel over de Bijbel. 
De twee culturele edities van de NBV21 benadrukken het literaire karakter van het 
Oude en Nieuwe Testament, doordat de tekst, anders dan in de meeste 
bijbeluitgaven, in één brede kolom is opgemaakt. In beide edities zijn alle 
bijbelboeken opgenomen die joden, protestanten, katholieken of lutheranen als 
gezaghebbend beschouwen (‘canonieke’ en ‘deuterocanonieke’ boeken). 
De Bijbel voor lezers bevat een verklarende woordenlijst en cultuurhistorische 
inleidingen die de lezer helpen om de weg te vinden in de achtergronden van de 
Bijbel. De inleidingen zijn geschreven door oudheidkundigen en 
bijbelwetenschappers uit Nederland en Vlaanderen. Deze uitgave is bedoeld voor 
lezers en voor iedereen met interesse in religie- en cultuurgeschiedenis. 
De Bijbel voor kunstliefhebbers verschijnt in full colour in twee delen, rijk geïllustreerd 
met Nederlandse en Vlaamse meesters uit de 16e en 17e eeuw, geselecteerd door 
kunsthistoricus Sabry Amroussie. Directeur Ann Demeester van het Frans Hals 
museum schreef het voorwoord. 
 
NBV21 
De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling voor 
Nederland en Vlaanderen. Toen de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 uitkwam, beloofde 
het NBG een revisie omdat dat nodig en waardevol is. De NBV21 heeft veel te 
danken aan opmerkingen van betrokken lezers. De NBV21 is daardoor de Bijbel 
vóór en ván de 21e eeuw.   
 
Essaybundel 
Ter gelegenheid van de presentatie van de NBV21 verschijnt de bundel Een gesloten 
tuin, een verzegelde bron met tien essays over de betekenis van de Bijbel in 
de 21e eeuw geschreven door Désanne van Brederode, Arnon Grunberg, Kristien 
Hemmerechts, Guus Kuijer, Fik Meijer, Christine Otten, Piet Gerbrandy, Anne Vegter, 
Annelies Verbeke en Frank Westerman.  
 
Specificaties 
De Bijbel voor lezers telt 2000 bladzijden en kost € 45,=. De Bijbel voor 
kunstliefhebbers telt 2400 bladzijden en kost € 89,90.  
Een gesloten tuin, een verzegelde bron telt 174 bladzijden en kost € 20,=.  
 
Bron: bijbelgenootschap.nl 



 

 
Persbericht 

 
Amsterdam, 29 augustus 2021 

Oecumenische ontmoetingsdag 
 

“Waar is God in de crisis?” 
 

Vrijdag 29 oktober 2021 
 

11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur 
 

Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood 
 

Hoogeweg 65, 1581 PL HEILOO 
 

We hebben te maken met een pandemie, een klimaatcrisis en een 
vluchtelingencrisis. Ook in ons persoonlijke leven kennen we moeilijke 
momenten. Komt het allemaal wel goed? Waarom overkomt mij of 
anderen dit? In hoeverre geeft het geloof steun?   
 
We zijn benieuwd naar uw ervaringen. 
 
Geloofsgesprek 
Aanleiding is het proefschrift van ds. Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp. Hij is 
op zoek gegaan naar de ware aard van de mens en heeft onderzoek gedaan naar de 
betekenis van ‘zonde’ in een tijd waarin velen niet meer geloven in ‘God als persoon’, 
maar wel openstaan voor het ‘goddelijke’.  
 
Op 29 oktober gaan we met elkaar in gesprek: op zoek naar ons diepste zelf en naar 
wat ons drijft als mens, juist in moeilijke tijden. 
 
Aanmelden kan tot maandag 25 oktober 2021 via het contactformulier of door te 
mailen naar info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoetingsdag. Als u met 
meerdere mensen komt, vermeld dit dan ook. Er is ruimte voor maximaal 30 
personen. U ontvangt een week voor bijeenkomst een bevestiging.  
We volgen de Corona richtlijnen van het RIVM. 
 

De uitnodiging en het programma kunt u vinden op de website van het Oecumenisch 
Platform Noord-Holland: oecumenischplatformnh.nl/nieuws 
 
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met 
Kor Berghuis, info@oecumenischplatformnh.nl. Telefoon: 06-55884486. 

 
 
 



 

 

Persbericht 
 
Klimaatpelgrimstocht 2021: Gewoon gaan! 
Op zondag 10 oktober komt de oecumenische pelgrimstocht voor 
klimaatgerechtigheid naar Hoofddorp. De Joannes de Doperparochie en de Ark 
zullen als groene kerken hen ontvangen. 
 

Rond 17.00 uur heten de kerken de 
pelgrims van harte welkom en geven 
zij hun onderdak. Ze worden 
ontvangen in de Joannes de 
Doperkerk aan de Kruisweg in 
Hoofddorp. De volgende morgen 
worden de pelgrims om 9 uur 
uitgezwaaid en lopen een aantal 
mensen nog een stukje met hen mee 
op hun laatste etappe in Nederland, 
naar de boot in IJmuiden.  
 

 
 

De pelgrims lopen naar de 26e Wereld klimaatconferentie in Glasgow in Schotland. 
De tocht begon in augustus 2021 in Zielona Góra in Polen en eindigt in november in 
Glasgow. Van 30 september tot 11 oktober lopen de pelgrims door Nederland. De 
groep bestaat uit Poolse, Duitse, Zweedse en Nederlandse pelgrims.  
Met deze pelgrimstocht willen de kerken aandacht vragen voor klimaatverandering 
en onze rol daarin. Schoolklassen, kerken en andere groepen kunnen zich aansluiten 
en delen van de route mee wandelen. Zo geven we meer gewicht aan de 
bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk.  
Deze pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en 
Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. Zie voor verdere informatie: 
groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/. Via deze site is opgeven mogelijk voor zover 
nog van toepassing. 
 

Route door Nederland:  
1-10 Borne-Goor; 2-10 Goor-Colmschate; 3-10 Colmschate-Apeldoorn; 4-10 
Apeldoorn-Voorthuizen; 5-10 Voorthuizen-Amersfoort; 6-10 Actiedag in Amersfoort; 
7-10 Amersfoort-Zeist; 8-10 Zeist-Maarssen; 9-10 Maarssen-Amsterdam Zuidoost; 

10-10 Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp; 
11-10 Hoofddorp-IJmuiden. 
 
 

 

 

 

Meer informatie: 
Aarnoud van der Deijl, tel. 023-2000192 / 
06-17970959, e-mail: 
klimaatpelgrimage@hjoannesdedoper.nl  

mailto:klimaatpelgrimage@hjoannesdedoper.nl

