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 Dankdag/werelddiaconaat 7 november

kerkdiensten
Zondag 7 november
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. J. Scheele Goedhart uit Vijfhuizen
Dankdag voor gewas en arbeid
Werelddiaconaat

Maandag 8 november
Eigen Haard

19.00 uur

mevr. J. Pijnaker
Afscheid vrijwilligers

Zondag 14 november
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. M. van Leerdam uit Amsterdam

Zondag 21 november
Prot. Kerk en online

10.00 uur

mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell
Eeuwigheidszondag

Zondag 28 november
Prot. Kerk en online

10.00 uur

ds. W. Zaagsma uit Hillegom
Eerste Advent

Zondag 5 december
Prot. Kerk en online

10.00 uur

mevr. dr. C. Pumplun uit Amsterdam
Tweede Advent

Oppasdienst/kinderdienst
Zie Kerkbrief
TER OVERDENKING

Herfst
Als je naar buiten kijkt zie je hoe de bomen
langzaam van groen naar tinten geel,
oranje en rood veranderen. De
paddenstoelen schieten de grond uit en de
vliegende wintergasten zijn in onze tuin
gearriveerd.
De kaarsjes mogen weer aan, met een
dekentje op de bank en een goed boek
lezen.
Maar de wolken worden ook grijzer, als je
de deur uit gaat zijn handschoenen en een
waterdichte jas geen overbodige luxe.
Het is herfst.

Wanneer we de blaadjes van de bomen af zien vallen en zien hoe de natuur zich
klaarmaakt voor de winter, staan we bijna als vanzelf stil bij loslaten en afscheid
nemen.
Het weer lijkt soms te weerspiegelen wat zich af kan spelen in een mensenleven, het
kan soms flink herfst zijn in ons hart. Het diepe verlangen naar gezondheid, de
eenzaamheid, gebroken relaties, afwijzing, gepest worden of het intense gemis van
een dierbare..
In veel kerken is november de maand waarin
wordt stilgestaan bij de mensen die ons aan
de dood zijn ontvallen. Ook wij zullen hierbij
stilstaan in de kerkdienst van 21 november.
We halen herinneringen op, we staan stil bij
het verdriet.
Maar tussen de regen en de wind, zien we
een straaltje zonlicht. Tussen al het verdriet,
het gemis en de pijn ontvangen we troost en
hoop. Want de Eeuwige laat ons niet los, wij
zijn geborgen in Gods hand. Gods Liefde blijft in alle seizoenen: in de zomers van het
leven, maar ook in de herfst en de winter. De liefde is wat doorgaat, in eeuwigheid.
Wees niet bevreesd wanneer de vlagen gaan,
rondom uw huis - het is uw aards verblijf.
Wees niet bevreesd als ziekte u komt slaan uw lichaam was altijd een aards verblijf.
Zonder bekommernis laat u ontgaan
roem, eer en staat; zij zijn een aards bedrijf.
Maar wees bevreesd wanneer de tranen gaan,
de bevende, om wat is aangedaan
door u.
De liefde is uw eeuwige verblijf.
Ida Gerhardt.
Ds. Wilma van Rijn
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE

In memoriam Marjan Keddeman
Donderdag 7 oktober 2021 is Janna Keddeman overleden op 90-jarige leeftijd
Marjan was een bescheiden, zelfstandige en ondernemende vrouw.
Ze heeft jarenlang gewerkt als docente Engels, dat was haar lust en haar leven. Ook
genoot ze erg van reizen; meerdere keren heeft ze ook als reisleidster mensen
kunnen meenemen.
De laatste paar weken ging het snel achteruit met Marjan.
Na een korte opname in het ziekenhuis mocht ze weer naar thuis toe.

Daar kon ze, met liefdevolle aanwezigheid van familie en de zorg, haar laatste dagen
doorbrengen. Nu mag ze de rust vinden waar ze naar verlangde de laatste dagen.
Op de rouwkaart stond: Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken
[..]. Geliefde woorden uit psalm 139. Deze tekst stond 11 oktober ook centraal in de
afscheidsbijeenkomst in de aula van begraafplaats Zwanenburg.
Marjan heeft tot het laatste toe kunnen leven in het vertrouwen dat God haar kende,
er voor haar was en haar liefhad.
In dat geloof hebben we afscheid van Marjan genomen en haar overgedragen in de
liefdevolle armen van de Eeuwige.
De gedachtenis aan Marjan Keddeman zullen we meenemen in ons hart.
Ds. Wilma van Rijn
VOORUITBLIK DIENSTEN

Dankdag voor gewas en arbeid
Op zondag 7 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. 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 vorm
geven door onze rijkdom te delen.
Daarom zamelen wij ook dit jaar weer
producten in voor de Voedselbank.
U kunt uw producten meenemen naar de
kerkdienst van 7 november. Ook op de
woensdagochtenden 3 en 10 november
(10.00-12.00 uur) wordt er ingezameld.
Blijft u dan ook gelijk voor een kopje
koffie/thee?
Uw financiële giften zijn uiteraard ook van harte welkom.
Commissie eredienst
UIT DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraadsvergadering van 22 september 2021
Opening
Ds. Van Rijn is tijdelijk de voorzitter van de kerkenraad tot een nieuwe is gevonden.
Zij opent de vergadering met gebed: “Wat fijn en goed dat we in levenden lijve
samen kunnen komen. Wilt U bij ons zijn als belangrijke beslissingen moeten worden
genomen.”
Vaste agendapunten
De verslagen, de postlijst, de activiteitenlijst, het zijn de vaste punten die worden
doorgenomen, soms aangepast, en waar nodig besproken.
Er is een nieuwe vrijwilliger gevonden voor de bloemendienst.

De diaconie vertelt dat er een actie van de Voedselbank voor de kinderen is
geweest. De Voedselbank is geen activiteit van de kerk. De diaconie draagt graag bij
waar dat kan.
De Nieuwe Bijbelvertaling is uitgekomen. Ds. Van Rijn wil deze eerst lezen en
vergelijken met die van 2004. Dan kan worden besloten tot eventuele aanschaf. Naar
aanleiding van het gesprek over de Bijbel vertelt ds. Van Rijn dat ze blij is met de
lectoren. Fijn dat er een grote groep is.
Inbreng ds. Van Rijn
De inbreng van de predikant is een nieuw vast agendapunt. Zij vertelt het volgende:
de afkondiging van overlijden komt voortaan voor de voorbeden. Bij een
gastpredikant doet de ouderling van dienst dit. De afkondiging wordt gevolgd door
een lied. Alle ouderlingen ontvangen de tekst van de afkondiging.
Gevraagd wordt hoe de communicatie rond de zwangerschap van ds. Van Rijn zal
verlopen. Bij de eerstvolgende dienst waarin ds. Van Rijn voorgaat deelt zij dit zelf
aan de gemeente mee.
De kerk in coronatijd
Vanaf 25 september wordt de 1,5 meter afstand losgelaten. Wel blijft het advies om
afstand te houden.
Vanaf zondag 10 oktober zijn alle stoelen terug in de kerk. Vanaf zondag 26
september is er wel koffiedrinken na de dienst. De collecteschalen worden nog
gehandhaafd. Dit vanwege de hygiëne.
Nieuwe ambtsdragers
De lijst met namen ligt ter tafel. Deze wordt doorgenomen. Leden die al actief zijn
worden uit de lijst gehaald.
De namen worden in groepjes geclusterd en met de vragenlijst verdeeld. Daarna kan
het bellen starten. Eenieder krijgt bij de namenlijst de vragen mee die moeten worden
gesteld.
Verkiezing moderamen 2021-2022
Elk jaar moet opnieuw worden vastgesteld of het moderamen in de huidige bezetting
kan doorgaan. Het moderamen bestaat uit ds. Van Rijn, mevr. Broerse, mevr.
Gerritse, mevr. Adolf en mevr. Kranenburg. De kerkenraad stemt in met voortzetten
van de huidige bezetting.
Vaststellen roosters 2022
Hoewel het pas september is, wordt al volop gepland voor het nieuwe jaar. Het
preekrooster en het collecterooster worden vastgesteld. Dit met dank aan de
samenstellers. Vooral aan de familie Stoffels is veel dank verschuldigd. Het lukt hun
elk jaar weer voldoende predikanten te vinden om voor te gaan. Zeker nu de
gemeente geen fulltime predikant meer heeft, is dat een mooie prestatie.
Punten uit de colleges en commissies
De diaconie kreeg van een gemeentelid voor €75,= aan collectebonnen voor de
diaconie. Een mooie gift. Er komt een melding van in het Kerkblad.
In de vergadering van de kerkrentmeesters is gesproken over de vervanging van ds.
Van Rijn tijdens haar verlof en hoe dit financieel wordt geregeld. De vervanging van
de 16 weken gaat nu over pastoraat en crisispastoraat. We vragen de PKN hoe dit

normaliter wordt geregeld. Scriba zal vragen wie er consulent is voor de gemeente.
Dhr. Kranenburg, de technisch voorzitter, stelt voor naar het Catharijneconvent in
Utrecht te gaan voor de tentoonstelling over Maria Magdalena. Dit is een mooi
voorstel. Hij denkt aan een zaterdag in oktober of november. Scriba zal een
datumprikker uitzetten.
De Raad van Kerken: pastoor Zweers en ds. Van Rijn vinden het redelijk snel om al
in oktober een dienst te houden.
Er komt een aparte dienst in de beide kerken. Er wordt een filmpje gemaakt dat in
beide kerken wordt vertoond. Mevr. Gerritse is ouderling van dienst. Een organist
moet worden gevraagd. Scriba ondersteunt mevr. Gerritse.
De Raad van Kerken vergadert binnenkort voor de dienst in december.
Commissie Zondagmiddagconcerten: geen bericht.
Sluiting door mevr. Gijzen
Zij leest uit “U die voor mij uitgaat”: ‘Wek in ons’ van Harmke Heuver
Heleen Broerse (scriba)
MUTATIES LEDENBESTAND
Overleden: Op 7 oktober 2021 mevr. J. Keddeman in de leeftijd van 90 jaar.
Leo Bakker, ledenadministratie
DIACONIE

Diaconie in actie
Om als diaconie het “dienen” in praktijk te brengen in onze kerkgemeente, hebben wij
de volgende activiteiten georganiseerd:
De diaconie heeft de plaatselijke Voedselbank een kleine gift gegeven voor de
kinderen van de Voedselbank. De kinderen kregen een overheerlijk ijsje bij de
ijssalon IJspret. Fijn was dat de ijssalon het aantal ijsbolletjes verdubbelde.
Ook is er een project van Kerk in Actie “Zingen in de Kerk”. Hierbij worden aan de
kerken Kerstconcerten aangeboden, waaraan bekende artiesten gratis hun
medewerking verlenen. De kerkgemeentes kunnen hiervoor kaarten verkopen
waarvan de opbrengst dit jaar is bestemd voor de vluchtelingen in Griekenland, die
daar vastgelopen zijn met de winter voor de deur.
Helaas kon onze gemeente hier niet aan deelnemen, aangezien er minstens 250
zitplaatsen moesten worden gerealiseerd. En daarvoor is onze kerkzaal te klein en er
moest ook nog rekening worden gehouden met enige afstand. Jammer, we hebben
nu eenmaal een mooie monumentkerk, maar te klein voor een evenement als dit.
Dus geeft de diaconie bij de speciale Kerk in Actie collecte voor deze vluchtelingen in
november, 250 euro aan dit project. Deze gift hebben wij al gereserveerd in onze
diaconievergadering van 27 september. Uw eigen gift zou daar mooi bij aansluiten en
wij geven u dit graag in overweging. De collecte wordt bijtijds aangekondigd.
Namens de diaconie,

Gré Gijzen

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand
november
2 november
5 november
9 november
13 november
15 november
17 november
17 november
19 november
28 november
30 november

Mevr. J. de Waardt-Vuijst
Dhr. J.W. van der Sluis
Mevr. I.J.S. van Os
Mevr. J.C. Steen-van Bueren
Dhr. F. Hoogendam
Dhr. G. van Smeerdijk
Mevr. E.H. Kempe-van Gelder
Mevr. C. Dhont-Groen
Dhr. D. Kalkman
Dhr. G. van Elderen

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21
jaar worden in de maand november
26 november

Lieke Groeneveld

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

Wie krijgt de bloemen en waarom?
Deze vraag wordt mij nogal eens gesteld. Ik wil u hierbij graag het antwoord geven.
Van ds. Wilma en de ouderlingen krijg ik namen door van gemeenteleden die we
omdat ze ziek zijn, een onderzoek moeten ondergaan of om een andere reden, wel
een bloemetje ter bemoediging kunnen geven.
Daarnaast krijg ik van Leo Bakker (onze ledenadministrateur) lijsten met
verjaardagsdata en huwelijksjubilea.
De diaconie heeft richtlijnen opgesteld op welke leeftijd er bloemen worden gegeven.
Dat is bij 80, 85, 90 jaar en vanaf 90 jaar jaarlijks.
Voor de huwelijksjubilea is dat bij 40, 45, 50, 55, 60 jaar en vanaf 60 jaar jaarlijks.
Mocht u van iemand horen dat hij of zij een moeilijke tijd doormaakt, geef dat dan
graag door aan ds. Wilma, de ouderlingen of aan mij.
`
Janneke Stoffels
WERKGROEP ZWO

Werelddiaconaatzondag op 7 november
Op deze zondag, ook Dankdag, is er extra aandacht voor sterke en weerbare
vrouwen uit Guatemala.
Tussen 1960 en1996 was er veel geweld in Guatemala door een burgeroorlog. Ruim
240.000 mensen kwamen hierbij om het leven. Ondanks dat de oorlog voorbij is, is er
nog steeds veel geweld, vooral tegen vrouwen. Daarom is Cedepca opgericht: het
Evangelisch Centrum voor Pastorale Studies in Centraal-Amerika. Cedepca wil

levens en gewoontes veranderen. Naast een theologische opleiding biedt Cedepca
cursussen aan voor vrouwen. Om hen te versterken. Om vrouwen te stimuleren
actief te worden in hun dorp en kerk. Om op te staan tegen het geweld en onrecht in
hun samenleving.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte op 7 november. Of maak uw gift
over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Guatemala
(Z9109213). Hartelijk dank!
Lees meer op: kerkinactie.nl//vrouweninguatemala.
Spaardoosjes
Op zondag 7 november kunt u ook uw spaardoosjes weer inleveren. Zet u ze alvast
klaar! Als u geen spaardoosje meer heeft of nog maar weinig kleingeld in huis dan
kunt u natuurlijk ook geld overmaken op het bovenstaande rekeningnummer.
Adventskalender 2021
Dit jaar staat in de Petrus-adventskalender het bijbelboek Openbaring centraal. Bij
elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen en
gespreksvragen. De mooi geïllustreerde adventskalender brengt u elke dag een
stapje dichterbij Kerst. U kunt de adventskalender 2021 nu gratis aanvragen via
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/.
Ellen Oostwouder
BAZAAR

Bazaar 2021
Ondanks twee jaar coronaperikelen zijn de bazaaractiviteiten doorgegaan. Goederen
bleven komen en werden schoongemaakt, gesorteerd en ingepakt. Op een creatieve
manier is de bazaarcommissie toch in staat geweest een behoorlijke omzet uit online verkopen aan de kerkrentmeesters over te maken. Zelfs een ‘coronaproef’
boekenmarkt werd in het najaar van 2020 georganiseerd! Het was lang wachten
maar op 2 oktober jl. konden de deuren van het kerkgebouw weer open voor een
echte bazaar, enigszins aangepast, dat wel, maar wel een heuse dorpsreünie waar
bezoekers, na twee jaar terughoudendheid, heel wat hadden uit te wisselen. Om
ruimte en te grote drukte te vermijden waren er nog geen oliebollen en het rad
draaide minder rondjes dan gewoonlijk en ook de horeca was beperkt tot koffie en
thee met wat lekkers, maar de gezelligheid was van ouds! Speelgoed, Waterlooplein,
boeken, kleding, antiek, handwerken, sieraden, een kersthoek; er was van alles te
vinden! Een ‘kenner’ zat geruime tijd de sieraden onder een loep te beoordelen; hij
had zeker een goede dag! Een ander had twee jaar lang stuivers gespaard (5eurocentmunten), een zak vol waar alles wat hij kocht mee werd betaald. Sommigen
kwamen meerdere keren op de dag binnen. Bemoedigend dat een groot aantal
vrijwilligers zich meldde om te sjouwen, te slepen, de kerkzaal om te bouwen, de
stands te bevolken, het rad te draaien en de koffie te schenken. Bemoedigend ook
dat we, ook nu weer, een prachtig bedrag kunnen overmaken aan de
kerkrentmeesters. Het zou natuurlijk heel bijzonder zijn wanneer we over 7 jaar
kunnen vieren dat de eerste bazaar 100 jaar geleden werd georganiseerd, zo oud
bijna als het kerkgebouw zelf! Dank voor uw bijdrage aan deze bazaar, als
medewerker of gast! Zonder u geen bazaar!
De bazaarcommissie

ZWANENBURG-HALFWEG GEDENKT

Zwanenburg-Halfweg Gedenkt 2021 op 30 oktober
Geen echte “Lichtjesavond” want de herdenking vindt nu overdag plaats.
Vorig jaar kon deze herdenk-/gedenkavond wegens corona niet doorgaan.
Op het moment dat de commissie begint met de voorbereidingen voor deze avond
was er dan ook nog geen duidelijkheid over mogelijke versoepelingen.
Nu er intussen wel een versoepeling van de regels heeft plaatsgehad, is de tijd veel
te kort om de avond zoals we dat samen waren gewend
en alles eromheen alsnog te organiseren.
Toch willen wij graag iedereen de gelegenheid geven
even stil te staan om herinneringen te koesteren aan
hen die ons recent, dan wel langer geleden zijn
ontvallen.
De begraafplaats aan de Kerkhoflaan zal op zaterdag 30
oktober a.s. daarvoor de gehele dag van 10.00 tot 16.00
uur via het grote hek toegankelijk zijn.
Op het voorplein zullen zoals gebruikelijk weer gerbera’s
en rode kaarsen aanwezig zijn om deze op het graf te
leggen/te zetten ten teken van herinnering.
Voor informatie zal bij de ingang een tent aanwezig zijn
om uw vragen te beantwoorden.
Namens Begraafplaats Houtrijk en Polanen te Zwanenburg,

Jan van Gelder

DIVERSEN
Beste allemaal
Heel hartelijk bedankt voor al die mooie bloemen en alle andere attenties.
Mijn ziekte zal nooit weggaan maar iedere dag extra is er één.
Liefs, Erna Kamper-van Mulligen
Bedankt
Hierbij onze hartelijke dank voor het mooie boeket bloemen dat wij mochten
ontvangen ter ere van ons 50-jarig huwelijk.
We zijn blij en heel erg dankbaar dat we dit hebben mogen halen. Het is een hele
mijlpaal.
Onze kamer is een kleine bloemenwinkel met 15 boeketten, ‘Pluk n Bloom’ is
misschien jaloers.
Met hartelijke groet, Dick en Elly Giljam
Bedankt
Wij willen graag bedanken voor het mooie herfstboeket. Het was gezellig met Bas en
Tineke, die het ons kwamen bezorgen.
Ook hartelijk dank voor de kaarten en telefoontjes en natuurlijk voor de mooie
tekeningen van Michelle.
Met vriendelijke groet , Ger en Janny van Smeerdijk

UITNODIGING
55+middagen in Vijfhuizen
Hierbij de lijst met de 55+middagen in de Poterne, achter de Verbondskerk.
De middagen beginnen om half drie en eindigden om half vijf.
Alleen als er een maaltijd bij is, dan wordt het zes uur.
Voor alle gasten en bezoekers van de 55+ middagen: we denken dat het er weer
goed uitziet en u mag zelf komen kijken en luisteren.
Iedereen is van harte welkom!
Wel proberen we afstand te houden en we volgen de adviezen op.
17 nov.

Deze middag mogen we weer Martin en Emmy de Bruin ontvangen.
Zij komen weer met hun oud-Hollandse snoepkraam en vertellen over
het ontstaan van die oude lekkernijen. Deze keer met de Sintsnoepjes
en -koekjes in de hoofdrol. Ook met zang, sketches en een quiz.

15 dec.

De kerstmiddag, ook om half drie, maar tot zes uur.
Over deze middag hoort u nog. Wij zijn deze middag aan het uitwerken.

19 jan.

De heer Harnold Smit komt ons de papierknipkunst laten zien.
En wij mogen het ook zelf gaan proberen. Best spannend wat u ervan
terecht brengt.

16 febr.

Van half drie tot zes uur de traditionele kien of bingo of hoe u het ook
wilt noemen. En de erwtensoepmaaltijd!

16 mrt.

Mevr. Lydia Mussche-Zwart is beiaardier en komt met een
kamerbeiaard, met als verschil geen bronzen klokken maar xylofoonachtige klanken. De presentatie is gevarieerd met een concert en een
lezing, en een uitleg over het instrument.

20 apr.

Een programma voor de meesten van u vol met jeugdherinneringen.
Mevr. Annemarie Fokker heeft een mooie verzameling boekjes van
W.G. van der Hulst. Ook heeft zij foto’s, beelden enz. en vertelt zij
over zijn leven. Ze houdt zelfs hele tentoonstellingen over hem.

11 mei.

De uitgaansdag!! Zet u deze datum vast in uw agenda.
Hierover hoort u nog meer.

Namens het bestuur een hartelijke groet,

Pieta Rip-Zekveld

GOEDE VERHALEN OM IN DE KERSTSFEER TE KOMEN
Het kerstgevoel kun je in verschillende verhalen vangen en dat is precies wat de
kerstbundel van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) beoogt; van een
fabel die zich afspeelt in de stal van Bethlehem tot een kerstverhaal uit oorlogstijd.
De verzameling kerstverhalen in de bundel is zeer divers en biedt dus aan elk wat
wils.
De kerstbundel opent met een interview met VVP-voorzitter Alke Liebich. Zij verbleef
als vrijwilliger enkele maanden in een
vluchtelingenkamp. Hoe wordt daar Kerst gevierd?
Dominee Karl van Klaveren schreef een column
waarin hij ons kerstgevoel verbindt met
consumentisme. Want het oude tafereel van de os en
de ezel is tegenwoordig veranderd in een megastal.
Terecht stelt hij de vraag: hoeveel hebben we
eigenlijk nodig om gelukkig te zijn?
Schrijfster Nelleke Vietör schreef een actueel verhaal
waarin corona een hoofdrol speelt; maar ook dan kan
het kerstgevoel oplichten. Het is een ontroerend
verhaal over omzien naar elkaar.
Verder bevat de kerstbundel gedichten, een recept
voor een vredige kersttaart, nog meer verhalen en veel mooie afbeeldingen. Een
diverse verzameling die ons wil inspireren en ons in de kerststemming wil brengen.
De Kerstbundel is dit keer dikker dan voorgaande jaren, maar de (verzend)kosten
blijven gelijk. De bundel kost per stuk € 2,75 exclusief portokosten. Vanaf 20
exemplaren wordt de prijs € 2,50 en vanaf 50 exemplaren € 2,00.
U kunt bestellen:
via de website: https://www.vrijzinnig.nl/publicaties/kerstbundel/item/kerstbundel2021-kom-in-de-kerststemming.html, via e-mail: info@vrijzinnig.nl of per telefoon:
030-8801497

