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 Zondagmiddagconcert 8 mei 
 Boekenmarkt 14 mei 



 

kerkdiensten 
 
Zondag 1 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. M. Reinders uit Amsterdam 
 
Woensdag 4 mei 
Prot. Kerk en online  19.00 uur  mevr. H. Terwijn en mevr. J. Pijnaker 

Oecumenische dienst voorafgaand 
aan Dodenherdenking 

 
Zondag 8 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. M. van de Bunt uit  
       Biddinghuizen 
 
Zondag 15 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. R.J. Bakker uit Amsterdam 
 
Zondag 22 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  dhr. M. Kruimer uit Huizen 
 
Donderdag 26 mei 
Prot. Kerk en online     geen dienst 
       Hemelvaartsdag 
 
Zondag 29 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. G. van de Meeberg uit Nieuw- 
       Vennep 
       Doopdienst 
 
Zondag 5 juni 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
       Pinksterdienst 
 
 
Oppasdienst 
Zie Kerkbrief 
 
 
TER OVERDENKING 
 

Een kerk van iedereen 
Ik was tot mijn 16e echt een onderdeurtje. En daarbij was ik niet snel, niet behendig 
en ook niet sterk. Met als gevolg dat ik samen met die net iets te dikke jongen en dat 
stille meisje steevast als laatste werd gekozen als er teams gemaakt werden. Ik ben 
nu 1,87 meter, maar ik kan dat gevoel van toen nog zo oproepen. Ergens niet bij 
horen, dat is niet leuk. Ik ben liever inclusief. 
Inclusief is tegenwoordig erg in de mode. Het wordt overal bijgehaald, alsof we bang 
zijn dat we anderen uitsluiten. Tegelijkertijd zie je ook, als een soort tegenbeweging, 
mensen die hun eigenheid juist sterk benadrukken. En daardoor bewust anderen 



 

buitensluiten. Iemand die ergens anders vandaan komt, iemand die anders is, 
iemand die zich anders gedraagt, wordt dan gezien als een bedreiging van die 
eigenheid. 
Wat je in de samenleving ziet, kom je ook tegen in de kerk. Die al 2000 jaar worstelt 
met het idee dat God alle mensen liefheeft. Dat zie je bijvoorbeeld in het begin, bij 
iemand als Paulus, die eerst heel exclusief dacht en christenen vervolgde, en 
vervolgens een hartstochtelijk pleitbezorger werd van inclusiviteit. Hij ging geloven 
dat in het principe van Jezus alle verschillen tussen mensen wegvallen. 
Dat verschillen tussen mensen, ook christenen, er toch nog steeds toe doen, dat 
wordt momenteel pijnlijk duidelijk in de oorlog in Oekraïne. De Russisch-orthodoxe 
patriarch Kirill preekt een exclusieve boodschap. En ik word daar koud van. Maar ik 
word net zo koud van verhalen van nieuwkomers bij ons in de kerk, als ze vertellen 
dat ze door niemand worden aangesproken. Dan voelen ze zich verloren. Waarom 
lukt het ons niet om die liefde van God, die de hele wereld omvat, waar te maken? 
Het troost me dat Jezus het zelf ook heeft moeten leren. Hij werd aangesproken door 
een buitenlandse vrouw, vanwege haar doodzieke dochter. Maar Jezus blafte haar af 
en zei: ‘Ik ben alleen gekomen voor de mensen van mijn eigen volk.’ Maar de vrouw 
liet zich niet als een hond wegsturen en hield vol. Toen Jezus haar grote geloof zag, 
ging hij overstag. 
Ik zie hierin een scharniermoment in het evangelie. Van exclusief naar inclusief. En 
zouden we Jezus daarin niet moeten volgen? Dat wij over onze eigen vooroordelen 
en angsten stappen, en de ander gaan zien als een mens, geliefd door God. En elke 
keer als dat lukt, licht het koninkrijk van God een beetje op. 

Ds. Gerrit van Dijk, Grote Kerk in Driebergen-Rijsenburg 
(overgenomen van de website: petrus.protestantsekerk.nl) 

 
WIJ GEDENKEN 
 
Berend Joustra (1939-2022) 
Op 14 maart 2022 is na een periode van afnemende gezondheid thuis aan de 
Iepenlaan op 82-jarige leeftijd Berend Joustra overleden. 
Kort na zijn geboorte verhuisden zijn ouders met hem uit Friesland naar het 
westen, waar betere bestaansmogelijkheden waren. Vijftig jaar heeft hij zijn 
dagelijks werk volbracht, waarvan de langste tijd als chauffeur op bestel- en 
vrachtwagens en tenslotte als bestuurder van een bus voor reizigers die 
tussen Schiphol en hotels pendelden. 
Veertig jaar was hij een actief lid van de Toneelvereniging ‘Kunst na arbeid’ 
en hij was ook een liefhebber van zingen. Toen hij na een hartstilstand succesvol 
gereanimeerd was, moest hij alle gewone dingen zoals praten en lopen opnieuw 
leren, maar zijn stem is daarna niet meer op oude sterkte gekomen. 
Lange tijd was hij verbonden met de kerk in Lijnden, ‘Geloof en liefde’, waar hij 
nog koster is geweest. Later werd de kerk aan de Wilhelminastraat zijn thuis, 
waar op 21 maart onder grote belangstelling de uitvaartdienst is gehouden. Dat er 
voor alles een tijd is, zoals we lazen in Prediker, zoals voor baren en sterven, sprak 
ons extra aan, omdat uw eigen dominee met zwangerschapsverlof is en ik haar heb 
vervangen bij dit afscheid. Zijn kleinzoon heeft voor een bijzonder eerbetoon gezorgd 
door zijn grootvader met de vrachtwagen (met grootmoeder Ria naast hem in de 
cabine) naar de kerk te brengen en vandaar naar Westgaarde, waar de crematie 
heeft plaats gevonden. 

R.J. Bakker 



 

Gerrit van Smeerdijk (17 november 1935-31 maart 2022) 
Op 31 maart overleed aan de Friedalaan, in zijn vertrouwde omgeving Gerrit van 
Smeerdijk. Gerrit werd daar ook geboren en was bij velen bekend als dorpsgenoot en 
als handelaar in groenten en fruit. Samen met zijn vrouw Janny kregen zij twee 
kinderen, Gerard en Renate, en twee kleinkinderen Jeroen en Daphne. Gerrit was 
een man die leefde voor zijn bedrijf maar ook wist te genieten van de rustdagen en 
de vakanties. Samen met Janny organiseerde hij graag een feestje of uitje. Het was 
altijd belangrijk voor hem dat velen daarin meedeelden. Hij investeerde in relaties en 
vriendschappen. Gerrit hield ervan een goed verhaal te vertellen met een vleugje 
humor, een eigenschap die hij tot in zijn laatste uren wist te behouden. Enkele jaren 
geleden werd Gerrit ziek en begin dit jaar wist hij dat het sterven aanstaande was. 
Samen met Janny bereidde hij zijn afscheid voor, zocht liederen en teksten uit. Een 
van de teksten was de tekst boven de kaart: ”De mens wikt maar God beschikt” . Zo 
had hij het in het leven ervaren. Wij mensen kunnen veel bedenken en plannen 
maken maar het gaat vaak anders. Gerrit vertrouwde erop dat God de aanwezige is 
in het leven en dat met God erbij het leven goed is, dat je niet tekort komt. In de 
samenkomst in de kerk voorafgaande aan de begrafenis lazen we het verhaal van de 
vijf broden en twee vissen. Een verhaal dat paste bij die ervaring en bij Gerrits 
manier van leven: Als je deelt van wat je hebt, als je je leven deelt met anderen, dan 
vermenigvuldigt het zich en word je heel rijk, ja “schathemeltjerijk”! 
Na de samenkomst hebben we Gerrit begraven op de begraafplaats te Zwanenburg. 
We wensen Janny, de kinderen en kleinkinderen en allen die Gerrit zullen missen de 
ervaring dat God de aanwezige is en Hij hen omringt met troost en liefde. 
 

Gretha Bregman-Hoving 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd :   Dhr.  H. Groothuis binnen Zwanenburg 

 
Overleden :  Op 14 maart 2022 dhr. B. Joustra in de leeftijd van 82 jaar  

         Op 31 maart 2022 dhr. G. van Smeerdijk in de leeftijd van 86 jaar  
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Lector worden? 
Al een jaar maken we in de dienst gebruik van lectoren. Een lector verzorgt de 
lezingen tijdens de vieringen in onze kerk. Het ontlast de voorganger tijdens de 
dienst, zodat deze even rust kan nemen voor de preek. Daarnaast versterkt het de 
betrokkenheid van gemeenteleden bij de diensten. 
Er is inmiddels een mooie groep van lectoren beschikbaar. 
Misschien hebt u de oproep van ruim een jaar geleden gemist, misschien dacht u dat 
u daar niet geschikt voor was. En, misschien merkt u nu dat dat best wel meevalt. 
Wilt u, wil jij ook op deze manier een bijdrage geven aan de diensten? Van harte 
welkom. Meld dit bij onze dominee, of bij mij. Ik geef graag uitleg en zet u/jou op de 
lijst. Droog oefenen kan ook. Dan help ik ook daar graag bij. 
 

Heleen Broerse (scriba) 



 

Paasontbijt 
Met een groep van 34 mensen hebben we op paasmorgen genoten van een heerlijk 
ontbijt. Gezellig aan tafel kletsend en etend van het lekkere paasbrood, het brood 
met zoet en hartig beleg, de eieren en andere lekkernijen, vloog de tijd om.  
Met de vele hulp was alles net op tijd weer opgeruimd voordat de kerkdienst begon. 
 

 
 

 
 

Cora Gerritse 
 



 

UIT DE RING HOOFDDORP 
 
Oproep vanuit de protestantse gemeentes in de Haarlemmermeer 
Beste gemeentes in de Haarlemmermeer, 
Als gemeentes willen we samen de handen uit de mouwen steken voor de 
vluchtelingen uit Oekraïne. 
Er is overlegd met de gemeente Haarlemmermeer. We zijn uitgenodigd om  met 
elkaar rond de tafel te gaan en te overleggen over wat er nodig is en wat de kerken 
kunnen doen. 
 
Contact met Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer 
De ongeveer 1000 vluchtelingen (onder hen veel kinderen en jongeren) wonen voor 
het grootste deel in verschillende hotels in de Haarlemmermeer. De organisatie 
Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer heeft ons gevraagd of wij vrijwilligers hebben 
die in twee hotels een ochtend of een middag willen zitten. De vrijwilligers fungeren 
als vraagbaak (hoe kom ik bij de dokter), maar ook als luisterend oor. We hebben de 
vrijwilligers die eerder actief waren in de actie rond de opvang van gestrande 
vrachtwagenchauffeurs uit Oekraïne gevraagd om opnieuw mee te werken en dat 
loopt heel redelijk. 
Er is behoefte aan speciale activiteiten voor kinderen. 
 
Taakverdeling 
Om een en ander handig te organiseren splitsen we ons hulpwerk voorlopig in drie 
taken. De taken zijn: 1. De vrijwilligers voor de hotels 2. Kinderactiviteiten 3. De 
kleding en spullen. 
 

1. De vrijwilligers voor in de hotels. Dat loopt heel redelijk. Coördinatie ligt bij 
Els van der Zee (elsvdzee@quicknet.nl). Eventueel moeten er op een 
gegeven moment nog wat extra vrijwilligers komen, maar de komende week 
gaat hier heel veel goed. Hoe het na Pasen is weten we niet, maar dat zien 
we tegen die tijd. 

2. De kinderactiviteiten. Een van de hotels ligt op een steenworp afstand van 
de Levend Evangelie Gemeente (LEG). Ook het andere hotel ligt daar niet 
heel ver vandaan. De LEG is gevraagd of ze mogelijkheden zien om de 
kinderactiviteiten te coördineren. Uiteraard kunnen zij om vrijwilligers uit 
andere kerken vragen. 

3. De spullen. Er ligt op dit moment al een lijst met spullen, maar wij 
vermoeden dat er de komende tijd een continue vraag naar specifieke 
spullen zal blijven. Je kan daarvoor niet zomaar een oproep gaan doen aan 
gemeentes/parochies om spullen te leveren, want dan gaat alles door elkaar 
lopen en je kan niet constant gemeentes blijven vragen. 
 

Concrete vraag: 
Als u bij één van de activiteiten wilt meewerken, meldt u zich bij Coen Wessels, 
predikant van de Protestantse gemeente in Hoofddorp: c.wessels@pghoofddorp.nl  
 
 
 
 
 



 

DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand mei  
  1 mei  Mevr. T. Swager-Kamminga 
11 mei  Mevr. J. Bakker-Joustra  
16 mei  Mevr. J. Rieder-Klaassen  
17 mei  Mevr. J.W. van Smeerdijk-Wijma 
18 mei  Mevr. E. Tavenier-Breedveld 
23 mei  Mevr. J.M. van Tol-van der Ree  
23 mei  Dhr. D. de Graaf 
27 mei  Dhr. J. den Haan 
 

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand mei 
28 mei  Nina van Boxel 
31 mei  Sara Groeneveld 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 
 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
 

Missionair Diaconaal Aandeel (MDA) 2022 
Het is weer de tijd van het jaar dat de diaconie u vraagt om mee te doen aan de 
giftenactie ‘Missionair en Diaconaal werk 2022’. Kerk in Actie geeft namens de 
kerken in Nederland over de hele wereld steun aan het werk van christelijke kerken 
en organisaties, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te 
geven. 
Het MDA is opgebouwd uit vier onderdelen: 
• missionair aandeel binnenland (missionair werk) 
• diaconaal aandeel binnenland (diaconaat) 
• missionair aandeel buitenland (zending) 
• diaconaal aandeel buitenland (werelddiaconaat, kinderen in de knel en noodhulp) 
Een enveloppe met brief en acceptgirokaart voor deze actie wordt tegelijk met dit 
Kerkblad verspreid. 
 
Namens de diaconie,        Gea Kranenburg 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
 Over ons Kerkblad, de kosten daarvan en de vrijwillige bezorgers  
Ook in de afgelopen  periode (april 2021 t/m april 2022) zijn de bezorgers (M/V) weer 
elf keer bij u aan de deur geweest voor de bezorging van het Kerkblad, soms ook 
nog met een enveloppe van de kerk. Het zijn er vijf en twintig die dat geheel 
belangeloos doen en daar moeten we als kerkelijke gemeente erg dankbaar voor 
zijn. Vier daarvan hebben zich in het afgelopen jaar nieuw aangemeld om ontstane 
vacatures in te vullen. 
U moet zich wel realiseren dat er kosten verbonden zijn aan de productie van het 
blad en daarvoor ontvangt u jaarlijks eind april een verzoek voor een bijdrage, ook nu 



 

weer. Anders dan vorige jaren is dat er geen acceptgiro meer bijgesloten is, de 
banken stoppen daarmee. Wij vragen u om de betaling zo nodig op een andere 
manier te regelen. 
Hierbij een fragment uit de bijgesloten brief: 
“Zoals bekend wordt sinds 2014 het Kerkblad op elk pastoraal adres bezorgd. 
De bedoeling is om daarmee alle leden te informeren over het reilen en zeilen en het 
wel en wee van onze gemeente. Juist in deze bijzondere tijd is dat van groot belang.  
Er is geen abonnementensysteem, maar eenmaal per jaar wordt van u een vrijwillige 
bijdrage gevraagd. 
We vertrouwen erop dat deze aanpak bij zal dragen aan de vitaliteit van onze 
gemeente. 
Het jaarlijkse adviesbedrag voor de hoogte van de  bijdrage is al jarenlang 
vastgesteld op € 20,--. In het vertrouwen dat dit jaar, in verband met de stijgende 
kosten en de toestand van de kerkelijke financiën, een groter deel van de huidige 
250 lezers een bedrag zullen bijdragen, hebben we besloten het adviesbedrag te 
handhaven op € 20,--.  
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening NL25 RABO 0373 7090 80 t.n.v. 
Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg, inzake Kerkblad.  
Als u, naar uw vermogen minder dan het adviesbedrag of niets kunt bijdragen, dan 
kunt u dit betalingsverzoek ter zijde leggen en zullen we met plezier het Kerkblad bij 
u blijven brengen.  
De financiële administratie van het Kerkblad wordt, na het vertrek van Margarita van 
den Berg naar Heerhugowaard, verzorgd door Cora Gerritse. 
De contactpersoon voor de bezorging gaat in de loop van dit voorjaar veranderen 
van Jan M. de Waal in Ine van der Meer. 
In de colofon van de komende Kerkbladen kunt u zien wanneer dit is ingegaan”. 
 
Namens de kerkrentmeesters vraag ik u vriendelijk, maar ook indringend, nauwgezet 
te overwegen om positief te reageren op de uitnodiging om bij te dragen. 
 
 Met vriendelijke groet,        Jan M. de Waal  
 
NIEUWE BIJBELVERTALING 2021 
 
Petra Meijer-Mendrik: ‘God is er altijd voor ons’ 
Wat is jouw favoriete Bijbeltekst? Aan welke gebeurtenis in jouw leven is die tekst 
verbonden? En hoe hebben de vertalers van het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap anno 2021 die tekst nieuwe woorden gegeven?  
De Bijbeltekst van deze maand is de trouwtekst die Dick Meijer en Petra Mendrik op 
19 juni 2021 meekregen van ds. Gert van de Meeberg: “Wij hebben lief gehad, 
omdat God ons het eerst heeft liefgehad.” (1 Johannes 4:19). Wij kregen de Bijbel 
in Gewone Taal cadeau voor ons trouwen, omdat we die vertaling graag wilden 
hebben. Daarin staat diezelfde tekst geschreven als “Wij leven in liefde, omdat 
God ons eerst heeft liefgehad.” Persoonlijk vind ik deze nog net iets mooier, omdat 
“Wij leven in liefde” de tegenwoordige tijd aangeeft. In de nieuwste vertaling van het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap staat het zo: “Wij hebben lief omdat God 
ons het eerst heeft liefgehad.” ‘De NBV-vertaling geeft ook de tegenwoordige tijd 
aan lees ik, die vertaling is inderdaad ook mooi. Het deel uit de NBV-vertaling "Wij 
hebben lief" geeft nog meer de wisselwerking tussen ons en God weer dan "Wij 
leven in liefde" uit De Bijbel in Gewone Taal, erg mooi’, vindt Petra.   



 

‘Die tekst voelen Dick en ik allebei heel sterk’, verduidelijkt zij. ‘Blij en dankbaar dat 
we samen met onze meiden Demy en Melissa een nieuw gezin mogen vormen. 
Bijzonder is het dat Dick en ik elkaar al heel lang kennen en dat we door onze 
levensomstandigheden naar elkaar toegegroeid zijn. Wij geloven dat God ons bij 
elkaar heeft gebracht en voelen sterk dat het zo moest zijn.’ 
Petra weet het zeker: ‘Door liefde te geven, ontvang je liefde terug. Maar dit gaat 
nooit vanzelf. Er is altijd een inspanning voor nodig. Ook kan je niet altijd iets 
terugverwachten in ruil voor wat je geeft. De liefde tussen mensen houdt de band 
sterk en maakt dat je opnieuw kracht krijgt om door te gaan. Niet alleen de liefde 
tussen twee geliefden of binnen het gezin, maar ook de liefde en aandacht die je 
hebt voor de mensen om je heen.’ 
‘Zo kan je zomaar onverwachts iemand blij maken door iets kleins als een glimlach, 
een praatje, een "goede morgen" of noem het maar op. De liefde van God werkt niet 
alleen door mensen, maar ook door zijn Schepping, de natuur en de dieren.’ Zo 
wordt zij blij van een vogel die z'n hoogste lied zingt of de mooie bloesems van 
struiken en bomen in deze lentetijd. 
‘We mogen liefde van God ontvangen en deze weer doorgeven aan de mensen om 
ons heen. Vervolgens mogen wij God weer liefhebben en dankbaar zijn voor de 
mensen om ons heen. Een mooie wisselwerking zonder eindigheid, een cirkel of het 
oneindigheidssymbool "infinity" (een liggende 8). Het feit dat we ook altijd bij God 
terecht kunnen vanwege zijn oneindige liefde voor ons mensen, geeft troost, Hij is er 
altijd voor ons.’ 
‘Tijdens het voorbereiden van onze trouwdienst vorig jaar vergeleken wij de band die 
we met elkaar hebben binnen ons gezin met een dik touw, waarvan wij ieder een 
streng zijn. Als je die strengen samenbindt, krijg je een dik stuk touw, wat sterk is, 
omdat de krachten en dus de liefde gebundeld zijn.’ 
‘Ik ben een gevoelsmens en leef vanuit mijn hart. Een mens kan natuurlijk niet leven 
zonder zijn gedachten, maar als ik iets sterk voel, is het beter om naar dat gevoel te 
luisteren, heb ik ervaren, en je hart te volgen. Zo denk ik bijna nooit "had ik maar". Zo 
wens ik iedereen veel liefde en kracht toe, om het zo met elkaar te kunnen delen.’ 
 

 
 
Petra Meijer-Mendrik is een bekend gemeentelid. Samen met haar man Dick Meijer, een van 
onze organisten, en de kinderen Demy en Melissa Sieraad. Melissa is een van onze vaste 
geluidstechnici. Het gezin woont in Haarlem (Schalkwijk). Demy helpt bovendien bij de 
kinder-/oppasdienst en Demy en Melissa draaien ook mee bij de koffiedienst. Over een 
betrokken gezin gesproken. 

 
Ook meedoen aan deze rubriek? Bel of mail me dan!   Ben Broerse 



 

 
RAAD VAN KERKEN 
 
Rondwandeling Zoete Inval – Spaarndam           
Op zaterdag 2 april werd er door 7 wandelaars een 
rondwandeling gemaakt vanaf De Zoete Inval naar 
Spaarndam. Er werd koffie gedronken in Spaarndam en 
geluncht bij De Zoete Inval. Het was een mooie, maar koude 
dag. Deze keer geen uitgebreid verslag, omdat ik er niet bij 
was. 
 
De volgende wandeling zal op zaterdag 7 mei a.s. zijn. Opgeven kan voor woensdag 
4 mei a.s. bij Marijke Nuis, tel. 020-4976027. 

Leo Bakker 
 
ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 
Terug van weggeweest: Zondagmiddagconcert    
Na twee jaar van ‘stilte’ openen op 8 mei violiste Jorinde Gray en pianist Duco 
Burgers de nieuwe serie Zondagmiddagconcerten in onze Protestantse kerk. 
Zij spelen kamermuziek van onder andere Beethoven en Piazzolla. Het belooft 
een mooi concert te worden met muziek die velen zal aanspreken.    
Het Zondagmiddagconcert begint 8 mei om 14.30 uur (kerk open 14.00 uur) en de 
entree bedraagt € 7,50 inclusief een drankje na afloop van het concert. Kaartverkoop 
in de kerk. Voor kinderen tot en met 12 jaar is geen entree verschuldigd.  
 
Muzikaal en literair geschoold   
Pianist Duco Burgers, geboren in 
1991, begon op 6-jarige leeftijd met 
pianospelen. In 2001 was hij een 
van de jonge winnaars van de 
jaarlijkse compositiewedstrijd van 
het Nederlands Blazersensemble 
met het stuk De Kloof, dat op het 
Nieuwjaarsconcert in het 
Concertgebouw te Amsterdam werd 
uitgevoerd. In 2009/2010 volgde hij 
de vooropleiding van het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Vanaf 
2012 studeerde hij aan het Utrechts 
Conservatorium waar hij in 2018 
cum laude afstudeerde. Duco 
combineerde deze opleiding met 
een studie Duits. Zo kan Duco zijn 
muzikale interesses met zijn literaire 
belangstelling verenigen.  
 
Royal College of Music in Londen 
Violiste Jorinde Gray begon op 7-jarige leeftijd met vioolspelen. Op haar 15de werd 
ze aangenomen in de Jong Talentenklas van het Amsterdams Conservatorium. 



 

 
 
In de jaren die daarop volgden won zij 
twee keer de prijs voor beste vertolking 
van een hedendaagse compositie op het 
concours van Stichting Jong Muziektalent 
Nederland en het Prinses Christina 
Concours. Haar bachelor volgde zij aan 
het Utrechts Conservatorium waarna zij 
haar studie vervolgde aan The Royal 
College of Music te Londen voor haar 
Master of Performance. Met steun van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds en 
particuliere sponsors studeerde zij af in 
2021. 
 
 

Programma 8 mei  
Jorinde en Duco spelen van de Duitse componist Beethoven (1770-1827) Sonate 
Nr.5 op.24 Frühling. Van de Franse componist Darius Milhaud (1892-1974) Suite 
pour piano, Op.8. Verder een selectie uit de Spaanse tango's van de Argentijnse 
componist Astor Piazzolla (1921-1992) en tenslotte van de Spaanse violist en 
componist Pablo de Sarasate (1844-1908) Zigeunerweisen.   
 
Geniet van lichtklassiek 
De leden van de commissie Zondagmiddagconcerten hopen van harte dat de vele 
trouwe bezoekers van voor de coronaperiode opnieuw hun weg weten te vinden naar 
de reeks concerten in onze kerk. Kom vooral en neem gezellig familieleden, vrienden 
en buren een zondagmiddagje mee uit. En bent u nooit geweest? Probeer het 
gewoon en u zult de laagdrempelige concerten van licht klassieke muziek vast gaan 
waarderen. Het concert duurt ongeveer een uur. De eerstvolgende concerten van dit 
jaar zijn (onder voorbehoud) gepland op zondag 9 oktober en 20 november 2022.  
Nu en dan: iedereen is van harte welkom! 
 
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten,    Ben Broerse 
 
 
BAZAAR 
 
Nieuws van de bazaarcommissie. 
Op zaterdag 1 oktober zal de bazaar gehouden worden. 
In de maand mei houden we geen inzameling. Dit i.v.m. 5 mei en de boekenmarkt.  
De eerstvolgende donderdagmorgen waarop u spullen kan inleveren is donderdag 2 
juni. 
 
Zaterdag 14 mei zal de boekenmarkt gehouden worden van 9.00 tot 15.00 uur. 
Het is een hele klus om alle boeken op zijn plaats te krijgen. Hulp daarbij is erg 
welkom! 
Donderdagmorgen 12 mei willen wij de tafels klaarzetten en de boeken naar binnen 
rijden. Om deze klus te klaren zijn wij op zoek naar sterke mannen en vrouwen. 



 

Komt u ons helpen? Wij beginnen om 9.00 uur en zorgen voor koffie met wat lekkers. 
Vrijdagmorgen 13 mei vanaf 9.00 uur gaan we de boeken uitstallen. Daar kunnen wij 
heel veel hulp bij gebruiken. Ook dan is er koffie met wat lekkers. 
Zaterdag na de boekenmarkt om 15.00 uur mogen de overgebleven boeken weer 
naar de opslag. Daar zijn weer sterke mensen voor nodig. 
Heeft u/heb jij tijd of vindt u/vind jij het leuk om te helpen kom a.u.b., wij kunnen alle 
hulp goed gebruiken. 
 
Namens de bazaarcommissie,          Margreet Smit 
 
UIT DE OUDE DOOS 
 
Padvinderij in de koffiezaal 
Ons gemeentelid Dina van der Werff wist dat ze ergens een foto had liggen die prima 
in deze Oude Doos-rubriek zou passen. Na even flink zoeken vond zij het album met 
de betreffende foto. Het is een zwartwit foto uit 1971, op 10 januari om precies te zijn.  
 
Waar gaat de foto over? 
Eind jaren zestig en 
begin jaren zeventig 
maakte padvinderij 
Rijnland gebruik van de 
achterzaal van de 
Nederlands Hervormde 
kerk in Halfweg. Het 
ging om de 
meisjesafdeling; de 
jongens hadden een 
houten loods langs de 
Spaarndammerdijk tot 
hun beschikking. Op die 
bewuste 10 januari 1971 
werd Dina, toen elf jaar 
jong, lid van de 
padvinderij. En zoals dat daar gebruikelijk was en is, gaat dat met enig ceremonieel 
gepaard. Het inwijdingsritueel bestond onder andere uit het afleggen van de eed en 
het omgehangen krijgen van een officieel koord van de padvinderij Rijnland. Dina 
vond het toen best spannend: ‘ik was eigenlijk te groot voor de welpen en te jong 
voor de padvinders. Maar omdat mijn ouders niet al na een jaar weer een nieuw 
uniform wilden kopen, werd ik meteen padvinder. Het uniform heb ik nog steeds; het 
hangt in mijn slaapkamer.’ De groepsleidster links is mevrouw Ende en rechts staat 
Feja van Ham. Later kwam Judith Zondervan ook in de leiding. Wie weet de namen 
van de andere twee meisjes? We horen het graag. Herkent u trouwens de 
gemetselde schouw in de Hervormde kerk? Dina, bedankt voor je foto. Heeft u ook 
foto’s uit het verleden van onze gemeente in Halfweg/Zwanenburg? En wilt u die 
laten zien in ons Kerkblad? Laat het me weten!  

     Ben Broerse  
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Vluchtelingen in de Bijbel: Adam en Eva 
Door Anne-Mareike Schol-Wetter 
Wist je dat er heel veel verhalen in de Bijbel staan over vreemdelingen en 
vluchtelingen? In deze serie belichten we er een aantal. Waarom gaan de 
hoofdpersonen op pad? Wat treffen ze aan in hun nieuwe thuisland? Raken ze 
God onderweg kwijt, of komt hij juist in het onbekende heel dichtbij? En wat 
voor spiegel houden ze ons voor, in hun angst en wantrouwen tegenover het 
onbekende, maar ook in hun moed en hun vaardigheid datgene vast te houden 
waar het werkelijk om gaat? 

In deze eerste blog het verhaal van Adam en Eva, of, zoals de tekst zegt, ‘de man en 
zijn vrouw’. Het begint eigenlijk te mooi om waar te zijn. De man en zijn vrouw wonen 
in een tuin die God zelf heeft aangelegd, met aanlokkelijke bomen en een rivier om 
alles te bevloeien (Genesis 2:9-10). Voor de eerste lezers van Genesis staat dit 
haaks op hun dagelijkse ervaring: de strijd om voldoende water en de eeuwige 
onzekerheid of hun velden morgen, volgende maand, volgend jaar weer voldoende 
zouden opleveren. 

Om de verbazing compleet te maken, zijn de man en zijn vrouw naakt – en ze 
schamen zich niet. In de Oud-oosterse cultuur, waarin overwonnen vijanden werden 
uitgekleed om hun schande zichtbaar te maken, is dit een opvallende tegenstelling. 
In Eden was alles anders! 

Maar dan gaat het mis. Een slang, een verboden vrucht en wat gestamelde excuses 
verder zien we de man en zijn vrouw buiten de tuin terug. Aangekleed. Zwoegend 
voor hun dagelijkse bestaan. Verdreven uit de tuin die ze hadden mogen bewonen. 
Vervreemd van de God die hen daar had geplaatst. Langzaam maar zeker beginnen 
hun ervaringen te lijken op die van de meeste mensen in de tijd van de Bijbel. Ze zijn 
niet langer ‘de mens en zijn vrouw’, maar Adam en Eva, een hardwerkend echtpaar 
met de nodige opvoedproblemen. Heel gewoon. Toch? 

Maar – en daar gaat het om – hun ervaringen buiten de tuin zijn het 
tegenovergestelde van ‘gewoon’! Honger, schaamte, geweld en dood horen 
volgens Genesis 2 en 3 niet bij de tuin waarin God de mensen geplaatst had. Ze 
horen bij de ballingschap die begon toen het eerste mensenpaar uit de tuin werd 
verdreven, en die duurt tot op vandaag. 

Het verhaal van Adam en Eva kan helpen om het geloof in een goede God te rijmen 
met het dagelijkse, vaak harde bestaan. Maar het zadelt de lezer ook op met een 
eeuwig gevoel van heimwee. Een gevoel van heimwee dat verbinding geeft met de 
vluchtelingen van nu. Want wie Genesis 3 en 4 gelezen heeft, voelt aan dat 
ontheemd zijn niet is beperkt tot inwoners van AZC ’s. Het is de basis van mens-zijn 
buiten de tuin. 

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GEN.2.9-GEN.2.10
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GEN.2
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GEN.3
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GEN.3
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GEN.4


 

 
DIVERSEN 
 
Bedankt! 
Wat zijn wij enorm overweldigd door het grote aantal lieve kaarten die we van jullie 
hebben ontvangen. Elke keer waren we blij verrast na het klepperen van de 
brievenbus. 
Jackie, Robert en ik beginnen langzaam aan elkaar te wennen en onze weg te 
vinden samen. En we hopen dat ze snel mag kennismaken met de warme 
gemeenschap waar ze in mag opgroeien.   

Ds. Wilma 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Oecumenische ontmoetingsdag 
 

Op verhaal komen over duurzaamheid 
 

Contextueel Bijbellezen 
 

Vrijdag 13 mei 2022 
 

11.00 tot 15.00 uur (inloop 10.30 uur) 
 

Taborkerk 
 

Maasstraat 2, 1442 RV te PURMEREND 
 

 
Kiezen voor duurzaamheid lijkt een logische keuze: minder vlees eten, gebruik van 

groene energie, afval recyclen, korter douchen, enzovoort. Maar kiezen voor 

duurzaamheid kan ook een lastige keuze zijn en soms grote gevolgen hebben voor 

jezelf, maar ook voor het dorp, de wijk of stad waar je woont. Hoe kiezen we dan? 

 

Op verhaal komen over duurzaamheid 

Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over 

de lastige keuzes rond duurzaamheid en over de rol die we als kerken/oecumenische 

beweging daarin te spelen (kunnen) hebben. Deze dag wordt geleid door Jacobine 

Gelderloos en Hette Domburg. Beiden hebben veel ervaring met het contextueel 

bijbellezen. 

 



 

Aanmelden kan tot dinsdag 10 mei 2022 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. U ontvangt een week voor bijeenkomst een 
bevestiging.  
 
De uitnodiging en het programma kunt u vinden op de website van het Oecumenisch 
Platform Noord-Holland: Oecumenisch platform NH - Nieuws 
 
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met 
Kor Berghuis, info@oecumenischplatformnh.nl. Telefoon: 06-55884486. 
 

 
Vrolijk en kleurrijk concert van muziekvereniging Eensgezindheid  
Gelukkig: het kan weer. We zijn blij u te kunnen uitnodigen voor een vrolijk 
voorjaarsconcert. Na twee jaar lang alleen maar studeren, mogen we nu weer laten 
horen wat we kunnen. 
 
Op zondagmiddag 22 mei is er een voorjaarsconcert met als thema: Kleur. 
 
Er wordt muziek gespeeld waarvan alle nummers iets met kleur te maken hebben. 
De locatie is dit keer niet in een van beide dorpen. Helaas is er op dit moment geen 
geschikte ruimte voor ons.  
We spelen in de Pelgrimskerk in Badhoevedorp, ook een heel fijne locatie. 
U bent van harte uitgenodigd te komen luisteren.  
Kaartverkoop via info@eensgezindheid-halfweg.nl of aan de zaal. 
 
Nog even alles op een rijtje: 
Datum: 22 mei, aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. 
Adres: Pelgrimskerk, Havikstraat 5 te Badhoevedorp. 
 
Hartelijke groet,        Heleen Broerse 
 
 
 
 
 
 


