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kerkdiensten 
 
Zondag 2 januari 
Online    10.00 uur mevr. ds. M. Reinders uit Amsterdam 
      Nieuwjaarsdienst 
Zondag 9 januari 
Online    10.00 uur ds. R. Wattel uit Hoofddorp 
 
Zondag 16 januari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W. van Rijn-Fennell 
      Jeugddienst 
Zondag 23 januari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur dr. R.J. Bakker uit Amsterdam 
 
Zondag 30 januari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. T. de Vries-Meijer uit Overveen 
 
Zondag 6 februari  
Prot. Kerk en online 10.00 uur mevr. ds. W. van Rijn-Fennell of  
   dhr. E. Oostwouder 
 
Oppasdienst 
Zie Kerkbrief.   
 
TER OVERDENKING 
 
Aftellen 
Tien..negen...acht.. Veel van ons zullen de laatste seconden van 2021 aandacht 
hebben geschonken. Misschien zelfs met een oliebol en wat bubbels. Op naar een 
nieuw jaar, met nieuwe kansen en hopelijk meer mogelijkheden!  
 
Voor Robert en mij begint 2022 ook met aftellen. Wij tellen 
echter in weken: nog maar tien weken te gaan tot de uitge- 
rekende datum, nog maar vijf tot mijn zwangerschapsverlof.  
Nog maar zoveel weken om alles klaar te maken in huis, om  
alles goed af te ronden in de gemeente en Robert op zijn  
werk (hij neemt de aanvullende dagen geboorteverlof).  
 
Maar net als met het nieuwe jaar is het ook een tijd van  
verwachting.  
Aftellen tot een nieuw begin, een nieuwe fase in het leven.  
We weten nog niet wat ons te wachten staat, wat er allemaal 
op ons af zal komen.   
 
Misschien is 2022 voor u ook wel een jaar van verandering. Beginnen met een 
nieuwe baan of stoppen met werken, (achter)kleinkinderen op komst, verhuizen, 
partners loslaten omdat ze teveel zorg nodig hebben. Het zijn veranderingen die we 
aan zien komen, maar waarvan we geen idee hebben hoe het zal zijn.  
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Maar de meeste veranderingen komen onverwacht. Het leven maakt vaak 
wendingen en keringen die we niet kunnen plannen of voorbereiden.  
Sommige veranderingen zijn prettig en fijn, andere zijn moeilijk en doen ons verdriet. 
Of we nu wel of niet van veranderingen houden, we hebben er mee te maken en 
moeten er onze weg in vinden.  
 
Wat is het dan fijn om te weten dat de Ene ons nabij blijft, te midden van de 
verandering. Wat er ook gebeurt in ons leven, we hoeven het niet alleen te dragen. 
Dat betekent trouwens niet dat ons beeld van God niet zal veranderen. Misschien 
juist wel als we te maken hebben met grote veranderingen in ons leven.  
Toch blijft God de God van toen, nu en later. Gods naam blijft: Ik ben die ik ben. 
Hoe onze levens ook lopen, God zal met ons meegaan.  
 
Laten we ons daar ook in 2022, ook met alle verwachtingen, veranderingen en alle 
onzekerheden aan vast blijven houden.  

Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE 
 
In memoriam Irène van Os 
Op donderdag 11 november is Irène Josine Simonne van Os overleden. Twee dagen 
na haar 83e verjaardag. 
Irène was een lieve, bescheiden vrouw. Heel zorgzaam ook. Ze heeft jaren haar 
moeder in huis gehad en zo voor haar kunnen zorgen. Dochter Josien heeft ook altijd 
bij Irène gewoond en zo konden zij voor elkaar zorgen. 
De gezondheid van Irène is jaren een probleem geweest, maar het was iets waar ze 
nooit over klaagde, ze onderging het. Ook over het verdriet dat ze had, sprak ze 
nooit. 
De laatste maanden van haar leven ging Irène steeds meer in haar eigen wereld 
leven. Gelukkig kon ze ook de laatste dagen van haar leven, met extra zorg van 
buiten, in haar vertrouwde omgeving blijven om daar te sterven. 
Bij de afscheidsbijeenkomst in crematorium Haarlemmermeer, zijn door haar 
kleinkinderen de kaarsen rond Irène ontstoken. Naast de herinneringen van de 
kinderen en een vriendin, mocht ik een korte overdenking houden naar aanleiding 
van Johannes 8: 12 “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in 
de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft”. 
In het geloof dat Gods licht altijd over ons schijnt hebben we afscheid van Irène 
genomen. 
De gedachtenis aan Irène van Os mogen we meenemen in ons hart. 

Cora Gerritse 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Er zijn geen mutaties. 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Vanwege de nieuwe maatregelen rond corona werd er ditmaal weer via internet 
vergaderd. Ook kon daardoor een aantal zaken geen doorgang vinden. Het afscheid 
van de vertrekkende ambtsdragers bijvoorbeeld en de gebruikelijke borrel na afloop. 
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Ook het bezinningsmoment moest worden doorgeschoven. Hopelijk gaat dat nog wel 
een keer lukken. 
 
Opening en vaste agendapunten 
Ds. Van Rijn opent de vergadering met lezing van een tekst van Lamotte: “Hoop 
begint in de duisternis. Je geeft niet op.” 
De technisch voorzitter, dhr. L. Kranenburg, heet allen welkom. In het bijzonder 
verwelkomt hij dhr. Berger. Hij bedankt hem voor zijn aanbod lid te worden van de 
diaconie. Daarnaast is hij blij dat dhr. Berger ook de taak van voorzitter wil vervullen. 
Na mededelingen, vaststelling van de agenda, de post, bespreking van notulen en 
verslagen en de actielijst kwamen de inhoudelijke punten aan bod. 
 
Nieuwe ambtsdragers 
Er is weer druk rondgebeld in de gemeente. De oogst van een aantal positieve 
reacties is er wel, voor de kerkenraad echter mager. Toch is de kerkenraad blij met 
elk aanbod dat binnenkomt.  
 
Inbreng ds. Van Rijn 
Ds. Van Rijn wil met Pinksteren beginnen met de nieuwe Bijbelvertaling NBV21. Dhr. 
Broerse zal de komende maanden mensen interviewen over een inspirerende tekst 
uit deze vertaling. Dit als aanzet tot het gebruik van deze Bijbel. Er worden ook 
mensen uit de RK-kerk benaderd. Zo wordt het een oecumenische activiteit. 
Ds. Van Rijn stelt haar zwangerschapsverlof aan de orde. Ds. Jan Scheele Goedhart 
heeft toegezegd de consulenttaken op te willen pakken.  
De consistorie en het moderamen bespreken hoe de 16 weken verlof pastoraal 
worden ingevuld. De zondagse diensten zijn geregeld.  
Ds. Van Rijn vertelt dat zij kennis heeft gemaakt met de Ghanese hulppastoor van 
de RK-kerk.  
Er zijn in samenwerking met de RK pastores filmpjes gemaakt voor de 
adventsperiode. 
 
Corona 
De kerkenraad bespreekt de gevolgen van nieuwe maatregelen in de aanpak van 
corona. Men vreest een nieuwe lockdown. 
Bekeken wordt welke activiteiten in zo’n situatie wel of niet kunnen doorgaan. De 
gemeente wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld. 
 
Kerkenraadsuitje 
Jaarlijks gaat de kerkenraad een middag met de leden op stap. Voor dit jaar was 11 
december gepland. Het leek erop dat het uitje nog door kon gaan. Inmiddels weten 
we dat ook dat niet is gelukt. 
 
Vaststelling Begroting Kerkrentmeesters en Diaconie voor het jaar 2022 

De begrotingen van kerkrentmeesters en diaconie worden besproken. In het 
Kerkblad van december heeft u daar alle informatie over ontvangen. Er is 
gelegenheid geweest om op die begrotingen te reageren. 
Als einddatum was daar 12 december voor gesteld. 
(Op 12 december heeft de kerkenraad tijdens een korte bijeenkomst na de dienst de 
begrotingen vastgesteld. Er waren geen aanmerkingen vanuit de gemeente 
binnengekomen die tot wijziging leidden.)  
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Dhr. Kranenburg, bedankt de kerkrentmeesters en mevr. Kranenburg voor de 
opstelling van de begrotingen. Mevr. Gerritse en mevr. Klokman hebben een 
toelichting gegeven op de begroting van de kerkrentmeesters en mevr. Kranenburg 
heeft een toelichting gegeven op de begroting van de diaconie. 
 
Punten uit de colleges en subcommissies 
De vertegenwoordigers uit de gremia doen verslag van hun activiteiten. 
Er is een middag geweest voor de contactpersonen. Het was een fijne middag. De 
inloopochtenden beginnen een succes te worden. Er komen geregeld mensen.  
De Actie Kerkbalans is opgestart. 
Op 16 januari wordt een jeugddienst gehouden. Deze is mede voorbereid door 
jongeren uit de gemeente. De optie voor onlinedienst staat open. 
Het wordt moeilijk om de oecumenische diensten in beide kerken te houden. Er is 
voor de RK-kerk nog een verplichting vanuit het bisdom de eucharistie te vieren. Dat 
is jammer, maar het is goed te koesteren wat er nog wel gezamenlijk kan. 
De activiteiten voor de zondagmiddagconcerten worden voorzichtig weer opgepakt. 
Men denkt aan een eerste concert in april 2022. 
 
Rondvraag en sluiting 
Een aantal zaken wordt nog afgestemd en dan kan de vergadering worden 
afgesloten. Dhr. Monster sluit deze keer met een gebed uit het boekje Vaste grond: 
”Fluister tot mij. Dat U met mij op weg bent.” 

Heleen Broerse (scriba) 
 
Vacaturelijst 2022 1ste kwartaal: goed nieuws! 
Het is een half jaar geleden dat het vacatureoverzicht in het Kerkblad heeft gestaan. 
Er kan worden gemeld dat de lijst met vacatures wat korter is geworden. Drie 
vacatures zijn in de afgelopen maanden vervuld.  
Op 12 december werd Bas Berger opnieuw bevestigd als diaken. Hij gaat in de 
diaconie de functie van voorzitter vervullen, waarmee een al lang bestaande 
vacature werd ingevuld. Bas maakt daarmee niet alleen onderdeel uit van de 
kerkenraad, maar neemt daarmee ook zitting in het moderamen (het dagelijks 
bestuur van onze protestantse gemeente). Het is fijn voor onze gemeente dat Bas 
Berger deze stap heeft gezet en wij wensen hem veel wijsheid toe bij zijn 
werkzaamheden voor de diaconie en onze gemeente. Gea Kranenburg heeft 
daarmee haar plaats als ad interim voor de diaconie in het moderamen afgestaan. 
Gea, bedankt voor jouw medewerking aan dit college! 
Een tweede vacature die van de lijst verdwenen is, is die voor samensteller van de 
Kerkbrief. Petra Meijer-Mendrik stelde zich daarvoor beschikbaar. Cora en 
ondergetekende zijn blij met haar komst. In januari gaat zij daarmee beginnen. 
Tevens is januari het moment van introductie van een apart e-mailadres dat is 
aangemaakt voor berichten die bestemd zijn voor de wekelijkse Kerkbrief. Dit  
e-mailadres is kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. Dit e-mailadres staat nu dus 
maandelijks in het colofon van het Kerkblad bij de naam van de samensteller van de 
Kerkbrief. 
De derde vacature die uit de lijst is verdwenen, is die van het verjaardagfonds. Itie 
Joosse heeft al eerder in het Kerkblad geschreven dat er twee nieuwe medewerkers 
waren bij gekomen. Fijn dat deze zich hebben aangemeld. Maar als u zin heeft om 
zich daarbij aan te sluiten, dan kunt u zich melden bij Itie. 
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De vacaturelijst is nog niet leeg. Als u/jij interesse heeft in 1 van de functies, dan is 
een voorbereidend gesprek altijd mogelijk! De onderstaande personen voor 
informatie horen graag van u/jullie! Zij staan altijd klaar om u/jullie te woord te staan 
en te vertellen over wat de taken inhouden. 
 

Vacature: Taak: Informatie: 

Kerkenraad Voorzitter Leo Kranenburg 

Kerkrentmeesters Voorzitter  
Secretaris 

Peter Mendrik 

Ouderlingen Voorzitter 
Wijkwerk, organiseren wijk-
avonden, ouderling van dienst 

Grietje Monster 

Geluid en Beamer Regelen van geluid/beeld 
kerkdienst 
Regelen van beamerpresentatie 

Onno Bart  

Autodienst Ophalen en wegbrengen naar en 
van de kerkdienst 

Bas Monster 

 
Met vriendelijke groet én de allerbeste wensen voor 2022! 

Leo Kranenburg 
 

Kerkbriefnieuws: nieuwe medewerkster en vast e-mailadres! 
Petra Meijer-Mendrik heeft het team van samenstellers van de Kerkbrief versterkt. 
Cora Gerritse en Leo Kranenburg zijn blij met haar komst. Deze maand begint Petra 
met de Kerkbrief zoals in het colofon valt te lezen. 
Om het u en jullie gemakkelijker te maken om berichten in te sturen is er nu een vast 
e-mailadres voor de kerkbrief aangemaakt. Dit e-mailadres is 
kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl 
Met vriendelijke groet,                                                                          Leo Kranenburg 

 

WIJKNIEUWS 
 
In de wijk Zwanenburg-West hebben wat wisselingen plaats gevonden. 
Mevr. Gré Hoogland en mevr. Annemarie van Tol gaan stoppen met het wijkwerk. 
Mevr. Ada Boterman is bereid gevonden om in die wijk mee te gaan draaien als 
contactpersoon. Ook wil zij in andere wijken wel bezoekjes gaan afleggen. 
Wij zijn blij dat ze dat op zich wil nemen en danken haar daarvoor. 
Wij willen mevr. Hoogland en mevr. Van Tol bedanken voor hun jarenlange inzet in 
de wijk. En alle goeds toewensen. 
 
Een hartelijke groet vanuit de wijkteams,                                               Gerda Adolf 
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DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand januari 
  3 januari Dhr. L. van Andel 
  5 januari  Dhr. C.A. van Oeveren 
  5 januari  Mevr. T. de Graaf-Cuperus  
  7 januari  Dhr. P.L. Versluis  
  9 januari  Mevr. M.S.E. Joustra-de Raadt  
11 januari  Mevr. A.P. Mendrik-Bonhof 
13 januari  Dhr. M. Vlasveld  
14 januari  Mevr. G.M. Wolse-de Rooij 
17 januari  Dhr. W. Mastenbroek  
18 januari  Mevr. H.A. Meerens-Koetsier  
26 januari  Mevr. E. van Staaveren-Lammerts  
28 januari  Dhr. P. van Staaveren  
30 januari  Dhr. J. Gravemaker 
 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand januari 
11 januari  Fabienne Brigitte Jonker 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
Vakanties met aandacht 2022 
“Wat was het fijn dat we afgelopen jaar, vanaf eind juni, weer vakantieweken 
mochten organiseren. 
We kijken dan ook uit naar onze vakantieweken in 2022.  
Wij hopen dat jij mensen in jouw omgeving wil informeren en enthousiast wil maken 
om een week als gast of als vrijwilliger in een van onze mooie 
vakantieaccommodaties door te brengen”. 
Dit zijn de eerste zinnen van een brief die ik van het Vakantiebureau kreeg. 
Vakanties met aandacht zijn heel bijzondere vakanties. 
Meer dan 25 jaar heb ik mij daar als vrijwilliger voor ingezet. Elke keer was het 
fantastisch om met vrijwilligers een week met aandacht te organiseren. Mensen voor 
wie vakantie niet vanzelfsprekend is. Gasten te zien genieten van al wat mogelijk 
was. Mantelzorgers ontlasten van de dagelijkse zorgen. Mensen zien opbloeien, het 
was elke keer weer geweldig. 
De nieuwe gids 2022 is binnen. U kunt zich aanmelden en het zelf ervaren.   
U kunt er genieten van de rust, mooie omgeving, comfort van het hotel en van 
heerlijk eten. Uitstapjes, avondprogramma’s en nog veel meer. Wat er zo bijzonder 
aan is, zijn de aandacht en tijd die vrijwilligers voor u hebben. Dag en nacht staan ze 
voor u klaar.   
Er zijn altijd voldoende vrijwilligers aanwezig waaronder gediplomeerde 
verpleegkundigen en verzorgenden. Dat betekent dat indien u zorg nodig heeft, deze 
tijdens de vakantie gecontinueerd wordt door de zorgvrijwilliger, ook ‘s nachts. Er zijn 
hulpmiddelen aanwezig zoals tillift, douchestoel, rolstoel etc. 
In deze vakantieweken is iedereen van harte welkom.   
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De open protestants christelijke identiteit komt tot uiting door de aanwezigheid van 
een pastor of geestelijk verzorger, deze gaat ook voor in de zondagse viering. 
Wordt u nieuwsgierig, ik kom graag bij u langs met een vakantiegids. Werk je in de 
zorg of lijkt het je wat om vrijwilliger te worden ook daar heb ik informatie over.   
 
Tot slot: Laat het licht schijnen in een ander  
 
Door het geven van:  Een glimlach                         Maar ook : 
                               Een knipoog                              Zie de glimlach 
                                         Een luisterend oor                      Zie de knipoog 
                                       Leg een hand op een schouder. Laat toe het luisterend  
         oor 
                                        Je zult zien het doet wonderen!   Voel de hand op je  

Schouder 
Laat het licht schijnen in 
jezelf 

Een goed 2022 gewenst.                        Wim en Margreet Smit 
 
Rondbrengen Kerkbrieven, Bloemendienst en Autodienst 
Bedankt  
Namens de diaconie willen wij de gemeenteleden bedanken voor het rondbrengen 
van de Kerkbrieven en het verzorgen van de bloemen die zondags in de kerk staan. 
Maar er zijn dit jaar ook een paar gemeenteleden gestopt met het wegbrengen van 
de Kerkbrieven en het verzorgen van de bloemendienst.  
Hierbij bedanken wij Klaas van den Berg voor het jarenlang wegbrengen van de 
Kerkbrieven en het regelen van de autodienst en het rijden van de mensen naar de 
kerk en naar huis. 
Gré Hoogland, Selma de Fouw en Gerda Adolf willen wij bedanken voor de jaren dat 
zij de bloemen verzorgd hebben voor de kerk. 
Voor de opengevallen plek hebben we Hanny de Boer bereid gevonden om de 
Kerkbrieven rond te brengen waarvoor dank. 
Voor de bloemendienst gaan Anke Kluijt, Grietje Monster en Tineke Berger de 
opengevallen plekken opvullen waarvoor dank. 
Als u gebruik wilt maken van de autodienst op zondag kunt u contact opnemen met 
Bas Monster. 
Namens de diaconie,                                                                              Bas Monster 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Actie Kerkbalans 2022  
Van zondag 16 januari tot zaterdag 29 januari wordt de actie Kerkbalans 2022 
gehouden.  
Het thema is dit jaar net als vorig jaar Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
Nog steeds met de coronabeperkingen proberen we kerkdiensten te blijven houden 
en verbonden te blijven. We proberen zo goed mogelijk het gemeente-zijn door te 
laten gaan. 
Het komende jaar hebben we uw financiële steun ook weer hard nodig en we hopen 
dat u uw toegezegde bedrag ten opzichte van vorig jaar kunt en wilt verhogen. 
De actie Kerkbalans wordt momenteel voorbereid door de kerkrentmeesters. De 
envelop voor deze actie ontvangt u in de week van 16 januari. Hierin vindt u meer 
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informatie over de actie. Een week later, in de week van 23 januari, wordt het 
toezeggingsformulier weer bij u opgehaald.  
Welk bedrag u ook geeft, wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking aan 
deze actie. 
Namens de kerkrentmeesters,                                                          Cora Gerritse 
 
Verjaardagsfonds 
Het verjaardagsfonds heeft, zoals alles in deze coronatijd, een vreemde tijd 
doorgemaakt: een poosje helemaal gestopt, een tijdje alleen de kaart in de 
brievenbus gedaan en daarna langzamerhand toch weer gaan aanbellen. Dit wel op 
het moment dat elke medewerkster voor haarzelf besliste wanneer dit mogelijk was. 
Ook de busjes tellen deden we in kleine groepjes. In april van dit jaar was al een 
eerste opbrengst van € 337,80. Dit is via Annelies Klokman overgemaakt. Recentelijk 
zijn de busjes opnieuw geteld. Dit keer was de opbrengst € 832,50. Totaal dus  
€ 1.170,30.  Dit bedrag is via Annelies overgemaakt naar de rekening van de 
kerkrentmeesters. Een mooi resultaat vinden wij: Gré, Ria, Dina, Astrid, Gerda en 
ondergetekende. Allen hartelijk dank voor het lopen en de gulle gevers voor hun 
bijdrage. 
Met vriendelijke groet,                                                                              Itie Joosse 
 
COMMISSIE EREDIENST 
 
Liturgie enthousiastelingen gezocht  
In verband met mijn zwangerschapsverlof worden enkele vieringen komend jaar 
voorbereid door gemeenteleden. Ben jij/bent u liefhebber van liturgie? Vind je het 
leuk om na te denken over liederen en teksten die mensen kunnen inspireren?  
De commissie eredienst staat te springen om uw/jouw hulp!  
 
Wilt u/wil jij meehelpen? Meld je dan aan bij Ria Bakker. 

Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
BEZORGING VAN HET KERKBLAD 
 
In het Kerkblad van oktober 2021 schreef ik naar aanleiding van het vertrek van de 

fam. Van den Berg: 

“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”. 

Met groot plezier kan ik nu melden dat mevr. Renske Jonker-Vrooland dit bericht 

heeft opgepakt en bereid is deze taak op zich te nemen. We zijn blij en dankbaar dat 

zij dat wil gaan doen.  

Opnieuw wil ik ook onder uw aandacht brengen dat elf keer per jaar de 24 lopers M/V 

op pad gaan om het Kerkblad bij u te bezorgen.  

Als gemeente zijn en blijven we hen dank verschuldigd voor hun trouwe inzet, door 

weer en wind, jaar in jaar uit!. 

Met vriendelijke groet,           Jan M. de Waal.  
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DIVERSEN 
 
Bedankt! 
Ook dit jaar werden wij weer verrast door de vele kerstkaarten vanuit de gemeente.  
Wij willen via deze weg iedereen die ons een kaartje heeft gestuurd hartelijk danken.  
Het was hartverwarmend om te ontvangen.  

Wilma en Robert 
Winterconcert verplaatst 
In het Kerkblad van december was aangekondigd dat er op 19 december een 
winterconcert, uitgevoerd door muziekverenigingen Eensgezindheid en De Wester, 
zou plaatsvinden. 
Door de coronaregelingen kon dat helaas niet doorgaan. 
Gelukkig kon een nieuwe datum worden gevonden bij de muziekverenigingen. En dat 
geldt ook voor het Dorpshuis. 
Op zondagmiddag 20 februari bent u welkom in het Dorpshuis in Zwanenburg om 
te genieten van een mooi winterconcert. 
De kerstliederen zijn uit het programma gehaald. Daar zijn mooie andere 
muziekstukken voor in de plaats gekomen. 
Het concert, waarin ook het opleidingsorkest Muzi Cool optreedt, begint om 
14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar in de zaal, of via info@eensgezindheid-halfweg.nl. 
 
NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP 
  

 
 
Boekhandelaar Anouk Kanbier (uit Kampen) over de Bijbel:  
‘Het mooiste cadeau dat je kunt geven’ 
 
‘Doe mij er maar zes, voor mijn kinderen.’ De klanten hebben veel 
belangstelling voor de NBV21, de nieuwe Bijbel, merkt Anouk Kanbier. Ook 
Anouk zelf is er blij mee. Waarom – en wat maakt haar zo creatief en gepas-
sioneerd voor het grote verhaal over het leven dat in de Bijbel te vinden is? 
Volgens Kanbier is deze Bijbel ‘het ideale cadeau om te geven aan je kinderen of 

kleinkinderen.’ Zoals de man deed die er meteen zes bij haar kocht. Kanbier: ‘Hoe 
mooi is dat: het Woord van God doorgeven in de nieuwe versie aan de nieuwe 
generatie. Onze klanten zijn positief over de NBV21. Een theoloog uit onze 
klantenkring vertolkte het heel mooi: “De NBV21 is een eerbiedige en kostelijke 
vertaling die je geloofsinzichten op veel punten verdiept en soms ook oude 
problemen oplost door toepassing van gedegen kennis van taalkundige 
ontwikkelingen”.'  
Tegen ieder die een cadeau zoekt, zegt Kanbier: ‘De NBV21 is het mooiste 
geschenk dat je kunt geven. Koop lokaal en kom gezellig langs. Wij van de 
boekhandel zijn héél goed in mooi inpakken. Laat uw mooiste geschenk op z’n 
allermooist inpakken!’ 
(Bron: Infoberichten dec-jan van Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 


