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In dit nummer: 
 

 Veertigdagentijd 

 Uit de Oude Doos 
 
 



 

kerkdiensten 
 
Zondag 6 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur   mevr. dr. C. Pumplun uit 
        Amsterdam 
        1e zondag veertigdagentijd 
 
Zondag 13 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur   ds. L. Rasser uit Amsterdam 
        2e zondag veertigdagentijd 
        Biddag voor gewas en arbeid 
 
Zondag 20 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur   mevr. dr. C. Pumplun uit 
        Amsterdam 
        3e zondag veertigdagentijd 
 
Zondag 27 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur   mevr. G. Bregman-Hoving uit  
        Woubrugge 
        4e zondag veertigdagentijd 
 
Zondag 3 april 
Prot. Kerk en online  10.00 uur   ds. A.J.O. van der Wal uit 
        Hoofddorp 
        5e zondag veertigdagentijd 
 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie Kerkbrief 
 
 
TER OVERDENKING 
 

Vooraf 
 

De toekomst van de Heer is daar 
en voor zijn voeten uit 

gaan vrede en rechtvaardigheid 
als bruidegom en bruid. 

 
De trouw zal bloeien als een roos 

en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 

neerdalen in de tijd. 
 

Lied 767: 1, 2 
 



 
 
“Alles komt goed”. We zeggen deze woorden soms wel erg makkelijk tegen elkaar. 
Want we weten dat de realiteit weerbarstiger is. Het is niet altijd makkelijk om te 
geloven in een hoopvolle toekomst. Zeker niet in een geteisterd land als Libanon, het 
land dat centraal staat in de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie. 
 
Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn 
en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar al iets van te laten 
zien. Door er voor elkaar te zijn geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat 
alles goed komt. 
 
De voorkant van de 
veertigdagentijdkalender verbeeldt 
die woorden: de (levens)weg 
omzoomd door de symbolen Alfa 
en Omega. Vanuit de verte straalt 
het licht van een hoopvolle 
toekomst ons al tegemoet.- hoop 
die alles te maken heeft met het 
vreugdevolle feest van Pasen. Als 
teken van het Leven dat de dood 
overwint, ontspruiten langs de 
levensweg al wat jonge takjes. 
 
Deze kalender neemt je mee op 
weg naar Pasen. Voor iedere dag is 
er een Bijbeltekst met een korte 
overdenking, een vraag om over na 
te denken of een oproep om aan de 
slag te gaan, afgewisseld met 
vastentips, gebeden en liederen. 
 
Een gezegende tijd op weg naar 
Pasen toegewenst! 
 
Op de hoogte blijven van de 
nieuwste inspiratie bij de 
Veertigdagentijd? Abonneer je op 
de wekelijkse Petrus-nieuwsbrief, via petrus.protestantsekerk.nl/nieuwsbrief. 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Pastoraat tijdens het verlof van onze predikant 
Tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Wilma van Rijn-Fennell zijn er 4 uren per 
week pastoraat beschikbaar ter vervanging. 
Dominee Gonja van 't Kruis uit Rijsenhout heeft zich daarvoor beschikbaar gesteld. U 
hebt al kennis kunnen maken met haar tijdens de dienst van 13 februari jongstleden. 
Zij ging toen voor de eerste maal in onze gemeente voor. We zijn erg blij met haar 



aanbod. Zij is haar werk gestart op 21 februari en is beschikbaar tot het einde van 
het verlof van onze dominee. 
Gerda Adolf is haar contactpersoon namens de kerkenraad. Voor aanvraag van 
pastorale hulp kunt u het bekende telefoonnummer gebruiken. Dit nummer wordt 
tijdelijk door Gerda Adolf beheerd. Het nummer staat in het colofon van het Kerkblad. 
 
Met een hartelijke groet,    Heleen Broerse-Boterman, scriba  
 
UIT DE CLASSIS 
 

 
 

Vacature afgevaardigde naar de classis 
Namens het Breed Moderamen wordt het volgende aan u voorgelegd. 
Per 1 mei 2022 ontstaat een vacature betreffende een afgevaardigde vanuit de ring 
Hoofddorp naar de classis. 

Volgens de verkiezingsregeling classis Noord-Holland moet een nieuwe 
afgevaardigde voorgedragen worden door de kerkenraden binnen de ring.   
Om een evenredige verdeling te hebben van de ambten wordt voor de ring 
Hoofddorp een ouderling of gemeentelid gezocht. 
Als een gemeentelid wordt voorgedragen zal deze dan wel als ambtsdrager met 
bijzondere opdracht bevestigd moeten worden. 
Indien u belangstelling hebt voor deze functie, kunt u met mij contact opnemen. Dit 
graag voor 10 maart. Ik stuur u dan de officiële brief van het Breed Moderamen toe. 
 

Heleen Broerse ( scriba) 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd: Dhr. R. Zeldenrijk van Zwanenburg naar Halfweg (correctie). 
          Dhr. E. Uijldert van Zwanenburg naar Tiel. 
 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand maart  
 
  1 maart  Mevr. L.A. van Dieren  
  2 maart  Dhr. J. Kortenoeven  
  4 maart  Mevr. E.C. den Braber-Kooij  
  5 maart  Dhr. H. Hoeve  
  7 maart  Mevr. A.H. Oldenburg-de Fouw  
  7 maart  Dhr. H. Swager  
11 maart  Dhr. C.A. van Ojik 
23 maart  Mevr. M.W. Goedhart-de Joode  
25 maart  Mevr. J.H. Lem-Ravensbergen  



29 maart Dhr. C.H. Kleefsman  
30 maart  Mevr. M. van Blaaderen-de Vos  
31 maart  Mevr. M. Gijzen-Hillmann  
 
ZWO-COMMISSIE 
 
40-dagentijdcampagne "Alles komt goed?!"  
‘Alles komt goed!’. Dat kan gemakkelijk klinken, en voor veel mensen op deze wereld 
is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, 
want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om 
daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te 
geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we 
de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goed komt. Doet u mee? 
De 40-dagentijdcampagne loopt van 2 maart tot en met 16 april. In de  
40-dagentijdcampagne staat iedere week een ander project op het collecterooster. 
Hierover leest u meer in de Kerkbrieven.  
Het paasproject, Kansen voor jongeren in een achterstandswijk in Libanon, is het 
hoofdproject van de campagne en daarmee ook het spaardoel van de vastenactie 
die aan de campagne is gekoppeld.  

Op de website van Kerk in Actie vindt u alle informatie over de activiteiten die 
georganiseerd kunnen worden tijdens de 40-dagentijd: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-
campagnes-40dagentijd/. Hierbij alvast een aantal suggesties: 

 Vastenactie: doe als gemeente mee met de vastenactie en bestel hiervoor de 
gratis vastenactiekaarten. Meer hierover lees je op kerkinactie.nl/vasten. 

 Veertigdagentijdkalender: bestel deze inspirerende uitgave, om elke dag met 
gebeden, gedichten en korte meditaties toe te leven naar Pasen. 
Gemeenteleden kunnen de kalender zelf bestellen via 
https://www.protestantsekerk.nl/bestellen/thema/pasen/ 

 Brochure bloemschikken: in de brochure ‘Liturgisch Bloemschikken’ vindt u 
schikkingen voor de zondagen in de 40-dagentijd, de vieringen in de Stille 
Week en voor Pasen. Bestel de brochure via 
protestantsekerk.nl/bloemschikken 

 Passion-40daagse: doe mee aan de Passion-40daagse, en organiseer, net 
als gemeenten in heel Nederland een kleinschalig concert met een paaswake 
om even stil te worden. Meer info: zingenindekerk.nl/passion 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie,   Ellen Oostwouder 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans 2022. 
Vooral grote dank aan de lopers die hebben gezorgd dat alle enveloppen zijn 
rondgebracht en daarna de antwoordenveloppen weer hebben verzameld, zodat ik 
de toezeggingen in het systeem heb kunnen invoeren.  
Ook een hartelijke dank aan u als gever. We zijn blij dat u ook dit jaar financieel wilt 



bijdragen om de werkzaamheden van onze kerk 
in Halfweg-Zwanenburg door te laten gaan.  
We kregen toezeggingen voor een totaalbedrag 
van € 62.794,=. Dit is een mooi bedrag, waar 
we blij mee zijn.  
Als u nog geen bijdrage heeft toegezegd, dan 
hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. 
Het kan nog! 
Het rekeningnummer is: NL 47 RABO 0373 7090 72 
Namens de kerkrentmeesters,       Cora Gerritse 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Uitbreiding redactie 
Sinds vorige maand is de redactie van ons Kerkblad uitgebreid. Het nieuwe 
redactielid is Ben Broerse. Vorige maand hebben we uitgebreid met hem gesproken. 
Hij zal met name zorgen voor de “verrijking” van het Kerkblad door middel van 
nieuwe artikelen. De redactie is erg blij met zijn komst. Wij denken dat het Kerkblad 
voor u en jullie als lezers aantrekkelijker gaat worden. Vorige maand stond er al een 
artikel van zijn hand in naar aanleiding van de nieuwe uitgave van de Bijbel, NBV21. 
Deze maand zult u nog een nieuw artikel ontdekken. 
Wij hopen op een vruchtbare samenwerking met Ben en heten hem van harte 
welkom in ons midden. 

Gerard Kluijt, Annelies Klokman, Gea Kranenburg, Ria Bakker 
 
NIEUWE BIJBELVERTALING 2021 
 
José Pijnaker: ‘Zonder de liefde is het leven niets’ 
In het vorige Kerkblad vertelde Ria Bakker over haar favoriete Bijbeltekst. 
Daarbij vergeleek zij deze tekst uit de Statenvertaling met de meest recente 
vertaling van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap uit 2021, kortweg 
NBV21. Dit keer komt een parochielid uit de Rooms-katholieke traditie aan het 
woord: José Pijnaker. Welk Bijbelgedeelte ligt haar het meest nauw aan het 
hart?   
Dit jaar zijn José en Peter Pijnaker 40 jaar getrouwd. Eveneens 40 jaar lang runnen 
zij hun groentewinkel op de Zwanenburgerdijk. Niet vreemd dat José hun trouwtekst 
centraal wil stellen: de Eerste Brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, de 
verzen 1 tot en met 13. José zegt daarover: ‘Geloven en hopen zijn heel belangrijk 
voor mij, maar de liefde moet de boventoon voeren. Goed en lief zijn voor de 
medemens, daar draait alles om. Dat vertelt de Bijbel ons hier heel nadrukkelijk en in 
prachtige woorden. Als de liefde er niet is, is het leven niets. Ook in je relatie. Dat 
besef ik helemaal nu we vieren dat we 40 jaar zijn getrouwd. In beide vertalingen 
wordt de rol van de liefde prachtig verwoord.’  
José gebruikt altijd de Kerk Editie van de Katholieke Bijbelstichting. ‘Uit de nieuwe 
vertaling van het NBV heb ik als lector in onze parochie nog niet voorgelezen. Maar 
ik ga hem voortaan ook gebruiken, alleen al om de verschillen in woordgebruik te 
kunnen doorgronden. In vers 11 zie je zo’n opvallende verandering: ‘man’ is ‘mens’ 
geworden. Ook vers 12 is in de nieuwste vertaling heel anders verwoord. Die 
verschillen dwingen je om zelf goed na te denken over de bedoeling van Paulus.  



Als ik voorga in Eigen Haard haal ik er tijdens de voorbereiding ook vaak de 
Jongerenbijbel bij. Daarin zijn de verhalen korter en bondiger verteld. Dat helpt me 
enorm bij de uitleg.’   
 
José Pijnaker (61) is getrouwd met Peter. Samen hebben zij twee kinderen en vier 
kleinkinderen, waarvan er drie 
binnenkort eerste communie 
doen. ‘Ik ben ook trots op onze 
oudste kleindochter die het 
heilig vormsel gaat doen dit 
jaar, een bevestiging van haar 
keuze voor het katholieke 
geloof.’ José is geboren aan de 
Osdorperweg (gemeente 
Amsterdam), maar altijd in 
Halfweg naar school gegaan: 
eerst naar het kleuterhuis bij de 
Zusters, daarna naar de St. 
Jozefschool. Zij voelt zich 
kerkelijk helemaal vertrouwd in 
de parochie O.L.V. Geboorte, 
want zij is hier gedoopt, heeft 
er communie gedaan en is hier 
getrouwd. Peter zingt wekelijks 
in het kerkkoor. José gaat, nu 
de coronamaatregelen zijn 
versoepeld, graag weer 
zondags naar de kerk. Op tafel 
liggen de haar vertrouwde Kerk 
Editie van de Katholieke 
Bijbelstichting en nieuw voor 
haar, de meest recente vertaling van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, de 
NBV21.  
 

Ben Broerse   
  

Wil je jouw favoriete Bijbeltekst en verhaal ook delen? Neem dan contact op met Ben 
Broerse.  
  
 
BAZAAR 
 
Nieuws van de Bazaarcommissie. 
Als alles goed gaat zal op zaterdag 1 oktober de bazaar gehouden worden. 
Een datum die u alvast in uw agenda kan zetten. 
Voordat het zover is moet er nog heel wat water door de Ringvaart stromen. 
U kunt elke eerste donderdag van de maand spullen brengen vanaf 9.30 uur tot 
10.30 uur. De spullen moeten schoon en heel zijn anders nemen wij ze niet aan. 



Wat wij niet ook aannemen zijn: radio's, computers, telefoons, videobanden en 
printers. Wat boeken betreft nemen we boeken van voor 1980, encyclopedieën, 
woordenboeken, studieboeken en boeken die er gehavend uitzien niet aan.   
Namens de bazaarcommissie,  

              Margreet Smit 
 
 UIT DE OUDE DOOS 
 
Oude koeien uit de sloot halen?  
Als leden van de samengesmolten Hervormde en Gereformeerde kerk hebben we in 
de afgelopen jaren heel wat kerkelijke activiteiten ontplooid. Denk aan de start- en 
slotzondagen, de kinderkerstvieringen, het clubwerk, de tienerdiensten, 
bejaardenmiddagen, vrouwen- en mannenverenigingen, gespreksgroepen, 
groothuisbezoeken, contacten met Kunszentmiklós in Hongarije, catechisatie en nog 
veel meer.  
Aan deze kerkelijke activiteiten hebben we vaak mooie herinneringen, alleen al 
omdat we toen nog een stuk jonger waren… Hoe leuk is het dan om deze 
herinneringen levend te houden met behulp van foto’s? U heeft vast wel thuis een 
doos met losse foto’s of mooi gerangschikt in albums. Zitten daar ook foto’s bij van 
kerkelijke activiteiten? Van dat leuke clubkamp, van die geslaagde jeugddienst of dat 
gezellige uitje van het gemeentediaconaat? Deel ze dan met de lezers van het 
Kerkblad in de nieuwe rubriek ‘Uit de Oude Doos’. 
 
Zelf doe ik de aftrap met een nostalgische foto uit mijn ‘oude doos’. De foto dateert 
uit 1975.  
 

 
 



 
U ziet hier een groep jongelui die samen een kerkelijke vriendenclub vormden. In 
totaal zo’n 10 tot 15 jongeren tussen de 18 en 21 jaar. Zondags dronken we na de 
morgendienst koffie in de torenkamer van de Gereformeerde kerk en 
’s avonds bespraken we er serieuze thema’s. Daarnaast trokken we er vaak samen 
op uit. Deze foto is op tweede Pinksterdag 1975 genomen. We hebben met een deel 
van de groep een busje gehuurd en zijn gezellig naar Brabant gereden. In de bossen 
bij Chaam maakten we een wandeling. Op de foto rusten we even uit en zien we 
vooraan Jan Tamerus. Zittend op de bank v.l.n.r. Jelle Quak, Bas Groen, René 
Klaassen, Theo de Boer en ondergetekende. Op de rugleuning zit Teatske Quak. 
Herkent u ze? Andere leden van de groep waren bijvoorbeeld Heleen Boterman, 
Watze de Boer, Jacqueline van Dijk, Henri Tamerus, Sippie Bekker en Tineke de 
Raadt.  
 
Heeft u ook een leuke foto? Mail dan naar Ben Brorse. Natuurlijk krijgt u uw foto’s 
weer netjes terug. Doet u mee? 
 

Ben Broerse 
 
NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP 
 
 

 
 

Veertigdagenboekje ‘Samen op weg naar Pasen’  
 
Wie in de veertigdagentijd – vanaf 2 maart – bewust vanuit de Bijbel wil 
toeleven naar Pasen, kan inspiratie halen uit het dagboek Samen op weg naar 
Pasen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het boekje bevat 
een Bijbelleesplan over het thema ‘bevrijding’ en is gratis aan te vragen bij het 
NBG. 

 
'De Veertigdagentijd is vanouds een periode van vasten, 
ontbering en reflectie. We kozen voor het thema bevrijding 
omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nu niet, maar ook niet in 
de tijd van de Bijbel’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd 
Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Vrijheid heeft veel kanten. Je kunt je 
lichamelijk vrij bewegen, maar je toch geestelijk gevangen 
voelen, en omgekeerd. Ik hoop dat dit boekje mensen helpt om 
stil te staan bij de vraag waar en hoe zij vrijheid of onvrijheid 
beleven. En dat ze op het spoor komen van de bevrijding waar 
de Bijbel over vertelt.'  

 
Bevrijding 
Het leesplan in het boekje volgt Bijbelteksten over bevrijding. Anne-Mareike Schol-
Wetter: ‘Dat gebeurt aan de hand van de twee grote bevrijdingsverhalen uit de Bijbel. 



Allereerst de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij in Egypte. Daarover lees je 
onder meer Exodus 12. Daarop volgt de periode dat de Israëlieten leerden wat het 
betekent om als vrije mensen te leven in het beloofde land. Vervolgens kom je bij het 
tweede grote bevrijdingsverhaal uit de Bijbel: de bevrijding die Jezus brengt. 
Bevrijding van de dood, maar ook van wat ons tijdens ons leven in de greep kan 
houden. Daarbij lees je onder meer Lucas 22 en 23 en in de brieven van Paulus. In 
al deze bevrijdingsverhalen gaat het om 'bevrijding van': van slavernij, zonde, dood of 
beslommeringen. Maar het gaat ook om 'bevrijding tot': tot leven in vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Deels is dat al werkelijkheid en kun je dat ervaren, deels is het 
er nog niet en kijken we ernaar uit.’ 
 
Specificaties en bestelformulier  
Het boekje telt 64 pagina’s en bevat voor elke dag een Bijbeltekst, een mini-
overdenking en een vraag om de Bijbelpassage met je leven te verbinden. 
Voor meer informatie en het bestelformulier zie: bijbelgenootschap.nl/40dagen. 
 

 
 

‘Beloofd land in zicht’ 

Voor gezinnen met kinderen is er het gratis boekje ‘Beloofd land in 

zicht’,  behorend bij de kinderdienstmethode Bijbel Basics. Het 

boekje brengt de reis van de Israëlieten naar het beloofde land en 

het paasverhaal over Jezus in beeld met levendige verhalen, 

verrassende opdrachten en een kijktafel. 

 
 
 
 
 
 

Sta op, o God, en maak het waar 
wat heel uw kerk bezingt: 

dat heel uw schepping weer ontwaakt 
uit haar betovering. 

 
Want groot zijt Gij en daden groot 

zijn door uw hand gedaan: 
het graan ontkiemt ternauwernood, 

het sterft om op te staan. 
 
 

Nu is de dag van oogsten daar, 
het hoogste van de tijd; 

een koning als een korenaar 
staat op in majesteit. 

 
Lied 767 vers 4, 5, en 7 

 


