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kerkdiensten 
 
Zondag 4 september  
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Startzondag 
Zondag 11 september 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. A. Molendijk uit Heemstede 
 
Maandag 12 september 
Eigen Haard   19.00 uur mevr. R. van Neerbos 
 
Zondag 18 september 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. L. Rasser uit Amsterdam 
 
Zondag 25 september 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
 
Zondag 2 oktober 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. R. Wattel uit Hoofddorp 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie Kerkbrief. 
   
 
TER OVERDENKING 
 
Aan tafel! 
Sinds Robert en ik in de 
Polanenstraat wonen, eten we bijna 
alle maaltijden aan tafel. Bij hoge 
uitzondering kiezen we ervoor om 
eens pizza of patatjes te eten op de 
bank, meestal in combinatie met 
een film die we graag willen zien.  
Enkele jaren geleden was dat wel 
anders. Toen ik alleen woonde, at ik 
bijna nooit aan tafel. Een boterham 
werd meestal naar binnen 
geschoven terwijl ik e-mails 
beantwoordde en de avondmaaltijd 
was vaak met de tv aan, om de stilte 
te verdrijven.  
Alleen (te moeten) eten komt ook regelmatig aan de orde in gesprekken die ik heb 
met mensen. Sommige mensen kunnen het heel goed, voor anderen is de 
avondmaaltijd één van de moeilijkste momenten op de dag.  
Samen aan tafel de maaltijd delen staat voor gezelligheid, met mensen die je 
dierbaar zijn, een moment om de gebeurtenissen van de dag door te nemen, te 
praten over wat je bezighoudt. Eten is zoveel meer dan alleen je dagelijkse voeding 
binnen krijgen.  
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De schrijvers van de Bijbel lijken die gedachte ook te hebben, want er zijn heel wat 
bijbelverhalen waarin gegeten wordt. Er worden mensen uitgenodigd voor maaltijden, 
er wordt tijdens de maaltijd gediscussieerd of over de gasten gedebatteerd, of de 
maaltijd wordt gebruikt in spiegelverhalen om een boodschap door te geven.  
 
Ook in kerken worden heel wat maaltijden samen genuttigd. Eten schept 
verbondenheid, je leert elkaar beter kennen. Samen eten voedt niet alleen het 
lichaam, maar ook de ziel.  Het jaarthema van De Protestantse Kerk Nederland is 
daarom dit jaar ‘aan tafel!’. Het is een uitnodiging aan onze gemeente om vorm te 
geven aan dit thema.  
 
We hopen dat we dit ook kunnen doen dit seizoen.  
We beginnen goed op zondag 4 september bij de startzondag. Na een feestelijke 
kerkdienst (m.m.v. trompettist Kors Oostwouder) delen we samen de lunch.  
 
En denk je nu: “Ik heb een goed idee met dit thema!” Neem vooral contact met me 
op, dan kunnen we het samen handen en voeten geven! 

ds. Wilma van Rijn 
 
TERUGBLIK  
 
Terugblik viering van de liefde  
Na een jaar uitstel konden wij 23 juli 2022 
eindelijk onze liefde vieren. Wel een beetje 
anders dan we twee jaar terug hadden 
bedacht,  omdat we deze dag nu met z’n 
drieën vierden. 
Wat was het fijn om in onze ‘eigen’ kerk de 
liefde te kunnen bezegelen met al onze 
dierbaren en de gemeente. En wat zijn we 
door jullie verwend! De lieve kaarten, de 
goede zorgen voor de receptie, de gezellige 
versiering en natuurlijk het gulle cadeau dat 
we van jullie ontvingen. 
 
Na de kerkdienst hebben we het feest 
voortgezet in het ‘Oude Slot Heemstede’; na 
een vrolijk onthaal hebben we samen 
gegeten. De feestavond begon met een 
Ceilidh, Schots volksdansen; de voetjes 
gingen dus flink van de vloer! Het was al met 
al mede dankzij jullie, een geweldige dag!
      
         Fotografie Sylvia Jennifer 

 
We zijn inmiddels onze zoektocht naar een bakfiets gestart. 
Het zal helaas nog wel even duren voordat we er ook echt op kunnen fietsen, want 
de   leveringstijden zijn lang. Maar we hopen snel door de dorpen te fietsen en naar 
jullie te zwaaien! 

Robert, Wilma & Jackie 
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MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Er zijn geen mutaties.   

Leo Bakker, ledenadministratie 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 
Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 4 september 
Op zondag 4 september start het nieuwe kerkelijk seizoen. We willen deze dag ook 
gebruiken om na de dienst een maaltijd met elkaar te gebruiken. Het kan gelukkig 
weer na twee jaar covidmaatregelen. We denken te starten rond 12.00 uur na de 
koffie. 
U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. 
We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of kopen, 
zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten? Te denken valt aan het koken 
van soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen, fruit, melk of karnemelk 
kopen. 
U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de kerk. 
Daarbij kunt u aangeven wat u wilt bijdragen. 
Ook als u niets kunt voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd voldoende 
zijn. 
We hopen op een gezellige en volle kerkzaal. 
Met een hartelijke groet,                                                       Heleen Broerse, scriba 

 

Uit de kerkenraadvergadering van 22 juni 2022 

De junivergadering is als vanouds bestemd voor afronding van het werkjaar en 
voor een gezellig moment ter afsluiting. 

 
Opening en vaste agendapunten 
Dhr. Kranenburg zit de vergadering voor als technisch voorzitter (Vz.). Hij heet allen 
welkom. Hij is blij dat ds. Van Rijn-Fennell na haar verlof weer mee kan vergaderen. 
Ds. Van Rijn-Fennell opent met gebed: “We zijn dankbaar dat we kunnen nadenken 
over de toekomst van de gemeente. Wees ons nabij hierin. Het blijft spannend nu 
corona nog steeds overal opduikt. Zegen ons in ons werk”. 
 
De agenda wordt zoals opgesteld vastgesteld. 
Naar aanleiding van een vraag uit de vorige vergadering over het niet gebruiken van 
de collectezakken tijdens de dienst wordt gevraagd of dit is besproken bij de 
kerkrentmeesters. Er is tijdens de vergadering van dit gremium geen uitspraak 
gedaan. Corona steekt nog wel steeds meer de kop op. Voorlopig blijft de situatie 
zoals die is. Er komt een stukje over in de Kerkbrief. Scriba zorgt daarvoor.  
Voor het avondmaal zijn twee extra houders voor de glaasjes wijn gemaakt door dhr. 
Hoogland. Deze kunnen nu in het vervolg worden gebruikt om de wijn rond te delen. 
Ds. Van Rijn-Fennell deelt mee dat de NBV-21 nu officieel in gebruik is genomen. 
 
Andere verslagen en post- en actielijst  
De verslagen van moderamenvergaderingen en de post- en actielijst geven geen 
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bijzonderheden. Opvallend is dat er steeds meer post voor de diaconie is bestemd. 
Er is blijkbaar veel nood die om extra hulp vraagt. 
 
Inbreng ds. Van Rijn-Fennell 
Ds. Van Rijn-Fennell geeft aan dat zij ook dit jaar zich anders heeft voorgesteld dan 
bij haar start in de gemeente. Door haar verlof heeft zij ook geen werk kunnen doen, 
zoals het plan was. Terugkijkend geeft ze aan dat zij zich tijdens de zwangerschap 
door haar werk heeft geworsteld. Het was qua gezondheid geen goede tijd. Het 
bezoeken van gemeenteleden loopt nog niet zoals zij wenst. Het blijft lastig 
afspraken te maken. Mensen melden zichzelf niet gauw. Ze hoopt ook nu het 
groepswerk op te kunnen starten. Daar lijkt nu ruimte voor te komen. 
 
Mevr. Gijzen vraagt of het plan voor de jarigen nog doorgaat. Dat gaat gebeuren. 
Daar wordt in september mee begonnen. T.a.v. de woensdagochtenden wordt 
bekeken hoe dit verder te organiseren. Op 6 juli wordt dat besproken. In de zomer is 
een periode van rust tot september. 
 
Ds. Van Rijn-Fennell is blij dat het weer begint te lopen. Het voelt wel als eindelijk 
beginnen.Een coronavrij jaar gaat het niet worden. Het is belangrijk daarop te 
anticiperen. Het blijft een vraag over mentale rek en het nemen van goede 
beslissingen.  
Ds. Van Rijn-Fennell heeft de examenkandidaten bezocht. Ze waren blij met haar 
bezoek. 
Ds. Van Rijn-Fennell laat het huwelijk van haar en Robert graag kerkelijk inzegenen 
op 23 juli. Zij vraagt of deze dienst onder verantwoordelijkheid van de kerk in 
Halfweg-Zwanenburg kan. De kerkenraad geeft daar toestemming voor.  
 
Verlenen decharge aan de penningmeesters 

Op 12 juni is een korte vergadering van de kerkenraad geweest. Daar zijn de 
jaarrekeningen over 2021 vastgesteld. Mevr. Klokman en mevr. Kranenburg wordt 
decharge verleend voor de financiën over 2021. 
De CCBB heeft al gereageerd op de jaarrekeningen. Er is geen aanleiding tot 
reageren. 
Er is een dankbrief gestuurd naar de heren Groen en Boterman voor hun werk tijdens 
de controle van de boeken van diaconie en kerk. 
 
Vergaderrooster 2022-2023 

Het nieuwe rooster wordt vastgesteld en verspreid. 
 
Ambtsdragers: september 2022 
Vz. meldt dat er volgens hem geen ambtsdragers aftreden. Mevr. Gijzen denkt dat zij 
wel aftredend is. Scriba zal de lijst actualiseren. Helaas zijn er geen nieuwe 
kandidaten beschikbaar voor het werk in de kerkenraad. 
 
Het werk in de kerk 
Pastoraat: voortaan wordt de naam pastoraat gebruikt in plaats van consistorie. 
De Paaskaars is bestemd voor mevrouw Joke Lem.  Dhr. Berger brengt hem bij haar. 
Ds. Van Rijn-Fennell prijst de warmte binnen de gemeente. Er wordt goed naar 
elkaar omgekeken. 
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Er zijn geen mededelingen over het werk van de andere gremia of commissies. Van 
de meeste is het werk al afgerond. 
 
Rondvraag 
Tijdens de rondvraag komen de volgende zaken aan bod: 
De bloemen uit de kerk: de boeketten zijn niet altijd even mooi. Dit wordt opgepakt. 
Er wordt gevraagd naar de opbrengsten van de boekenmarkt en de bazaar. Waarom 
worden deze niet meer gemeld in Kerkblad of Kerkbrief? Mevr. Klokman neemt daar 
actie op. 
De verslagen van activiteiten in de kerk worden gemist in het Kerkblad. Ook dat 
wordt opgepakt. 
Mevr. Gijzen is blij dat de autodienst weer is ingesteld. 
 
Sluiting door de voorzitter 
Hij leest het gedicht “Zolang er hoop is” van Henry Nouwen. 
Daarna sluit hij de vergadering en wenst allen een mooie vakantietijd toe.  

 
Na deze vergadering is er nog een gezellig samenzijn bij de familie Broerse in de 
tuin. Het is mooi weer. 

Heleen Broerse (scriba) 
 

DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand september 
 
  1 september  Dhr. T. de Vente  
  2 september  Mevr. C. Kranstauber-van den Broek 
  2 september  Mevr. M. Sikkel-de Jong  
10 september  Dhr. J. Malipaard sr.  
14 september  Dhr. K.C. Schouten  
18 september  Mevr. G. Kortenoeven-Keddeman  
20 september  Dhr. A.N. Bloos  
23 september  Dhr. J.C. van Blaaderen 
24 september  Dhr. B. Hopman  
24 september  Mevr. S.R. de Fouw-van Heerde  
25 september  Mevr. S.M. Hoeve-Blok 
 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand september 
 
18 september  Bo van Lit 
30 september  Bryce Mutimbairi 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
 
 



7 
 

KERKRENTMEESTERS 
 
Solidariteitskas en kerkrentmeesterlijk quotum 2022 
September is de maand waarin we u een bijdrage vragen voor de solidariteitskas en 
het kerkrentmeesterlijk quotum. Wat deze actie inhoudt leest u in de brief die ook dit 
jaar bij het Kerkblad is gevoegd.  
Wij zijn als PKN gemeente verplicht hiervoor jaarlijks een bedrag te betalen. Onze 
vraag aan u is daarom of u € 30,00 zou kunnen en willen meedragen. Uw bijdrage is 
meer dan welkom. 
Mogen wij weer rekenen op uw solidariteit? Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Namens de kerkrentmeesters,                                                                Cora Gerritse  
 
OPEN KERK 
 
De inloop gaat weer van start! 
We zijn blij om te melden dat de inloop weer gaat 
beginnen. Vanaf donderdag 1 september bent u 
van harte welkom in de kerk tussen 10:00 uur en 
12:00 uur.  
 
Wel zijn er enkele wijzigingen: 
Vanaf september zal de inloop plaatsvinden op elke 
1e en 3e donderdag van de maand.  
U kunt zoals gebruikelijk een praatje maken en een 
kopje koffie of thee drinken en een kaarsje aansteken, maar om de sfeer te verhogen 
zullen er ook andere activiteiten worden aangeboden zoals een legpuzzel, diamond 
painting of een spel.  
Zoals altijd kunt u op de eerste donderdag ook uw producten voor de bazaar 
inleveren (in oktober, november en december alleen na telefonisch overleg). 
  
We hopen op donderdag 1 september velen van u te begroeten! 

Team inloop 
 
BEZORGING KERKBLAD 
 
Over de bezorging van het Kerkblad  
Aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen hierbij enige informatie over de 
wijzigingen in de organisatie van de bezorging. 
Ingaande deze maand is het contact voor de bezorging overgegaan van 
ondergetekende naar Ine van der Meer. In de colofon van dit blad zijn haar gegevens 
ook vermeld.  
In verband met deze toegenomen inzet van Ine heeft Stephanie van der Bijl uit de 
Julianastraat zich bereid getoond de bezorgwijk 4 met daarin 12 adressen over te 
nemen. 
De taak van Ine is onder meer het verwerken van de maandelijkse mutaties in de 
lijsten van de 23 wijken en het daarbij horende totaaloverzicht voor de verdeling. 
Bij haar worden door de drukker maandelijks de (nu 250) bladen bezorgd.  
Zij bezorgt daarvan 68 bladen bij Jan van Gelder, 73 bladen bij Renske Jonker-
Vrooland, 64 bladen bij Henk Swager en 45 bladen bij Jan de Waal.  
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Zij verdelen de bladen vervolgens over de 23 lopers en deze gaan vervolgens door 
weer en wind op pad om het Kerkblad bij u te bezorgen.  
Als gemeente moeten we dankbaar zijn voor hun trouwe inzet, jaar in jaar uit. 
Ik ben dankbaar dat er steeds opnieuw vrijwilligers bereid zijn om zich voor de 
bezorging van het blad in te zetten en dat ik het zwaarste deel van mijn taak met 
vertrouwen over kon dragen aan Ine van der Meer. Ik dank jullie allen voor de 
jarenlange samenwerking.  
Met vriendelijke groet,                                                                      Jan M. de Waal  
 
BAZAAR 
 
Nieuws van de bazaarcommissie  

Op zaterdag 1 oktober a.s. zal de jaarlijkse bazaar gehouden worden van 9.00 tot 
16.00 uur in en rond de kerk.  
Wanneer u dit leest komt 1 oktober al snel dichterbij. Alle krachten worden reeds 
gebundeld om er ook dit jaar weer een feestelijke, goedlopende dag van te maken. 
Om een en ander goed te laten verlopen zijn er veel vrijwilligers nodig. 
Voor het zware til- en sjouwwerk (o.a. tafels klaarzetten, dozen naar binnen brengen) 
vragen wij sterke mannen, vrouwen en jongeren om ons te helpen op  
donderdagmorgen 29 september om 9.00 uur en na afloop van de bazaar op 
zaterdag 1 oktober om 16.30 uur. 
Voor koffie, thee met wat lekkers wordt gezorgd. 
Vrijdagmorgen 9.00 uur kunnen er fruitbakjes gemaakt worden, daar kunnen wij uw 
hulp bij gebruiken.   
Voor het uitpakken van de dozen en het inrichten van de tafels op vrijdag 30 
september om 9.00 uur kunnen wij veel vrijwilligers gebruiken. Ook al is het maar 
een uurtje. Alle beetjes helpen. 
Ook dan is er koffie, thee met wat lekkers. 
Houdt u van koken, wij zoeken nog vrijwilligers die een pan soep willen koken. 
Houdt u van bakken, wij zoeken vrijwilligers die cake, taart of koekjes willen bakken 
voor de verkoop.    
Op zondag 18 september worden er na afloop van de kerkdienst tasjes uitgedeeld. 
Het is de bedoeling dat u deze tasjes vult met wat levensmiddelen en vervolgens 
weer inlevert bij een van de commissieleden of zondags in de kerk. Inleveren graag 
voor 26 september. 
Spullen voor het Waterlooplein  e.d.  kunt u inleveren op donderdag 1 september van 
9.30 tot 10.30 uur bij de opslag achter de kerk. Na 1 september kunt u tot januari 
alleen goederen inleveren na telefonisch overleg.   
DE BAZAARCOMMISSIE  HOOPT OP EEN GOEDE OPKOMST OP  1  OKTOBER  
EN WENST U EEN HEEL GEZELLIGE DAG TOE. 
Namens de bazaarcommissie:       Margreet Smit  
 
 
KOOR INTERNOS 
 
Proefles Koortje InterNos 
Zoals wij in het Kerkblad van juni hebben vermeld, zijn de overgebleven leden 
van InterNos na zeer lange tijd, gezellig bij elkaar gekomen. 
Gebleken is dat velen het zingen erg missen, daarom is gezamenlijk besloten een 
PROEFLES te houden op woensdag 21 september a.s. om 14.00 uur in de koffiezaal 
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van onze kerk. Als dirigent hebben we de heer Hans Jütte bereid gevonden ons  
zingen te beoordelen en eventueel, afhankelijk van het resultaat, te blijven 
dirigeren. We zijn erg blij dat Hans hiertoe bereid is en hopen op een leerzame en 
gezellige middag. 
Hierbij nodigen wij iedereen die interesse heeft te komen luisteren of mee te zingen, 
van harte uit. Alle stemmen zijn van harte welkom, dus kom ons koortje mee 
versterken OP WOENSDAG  21 SEPTEMBER 14.00 UUR KOFFIEZAAL 
PROTESTANTSE KERK. In de Kerkbrief van september zal nog een herinnering 
geplaatst worden. 
Er zijn momenteel twaalf leden overgebleven, maar we zien graag nieuwe gezichten 
op onze proefles!! 
 
Een hartelijke groet namens het bestuur InterNos,                          Betsy Geelhoed  
 
 
UIT DE OUDE DOOS 
 
Samen eten in de kerk 
In deze aflevering van Uit de Oude Doos staat een viertal foto’s centraal die 
afkomstig zijn uit een fotoalbum van Heleen Broerse, in juni 1974 nog gewoon 
Heleen Boterman geheten. De foto’s laten een activiteit zien die destijds bij de 
jaarlijkse sluiting van het jeugdseizoen hoorde: een gezamenlijke maaltijd in de 
Gereformeerde kerk, zondags na de dienst. In het jaar 1974 was dominee Hasper 
onze predikant. De 
kerk was vrolijk 
versierd, er werden 
samen honderden 
boterhammen belegd 
en vele pannen 
thuisgemaakte soep 
opgewarmd. En dan 
gezellig eten. Een hele 
happening dus met 
zoveel jeugd en zoveel 
volwassenen. Gelukkig 
bestaat de traditie van 
samen eten nog 
steeds in onze 
gemeente. ‘s Middags 
stond vaak nog een 
fietstocht of speurtocht 
op het programma. En 
wie nog puf had ging 
om vijf uur naar de avonddienst. Daarna kon de zomervakantie beginnen. Herkent u 
de gemeenteleden op de foto’s?  
Heeft u zelf ook foto’s uit de geschiedenis van ons rijke kerkelijk leven in 
Halfweg/Zwanenburg en wilt u die met de lezers delen? Laat het mij dan weten: 
  

Ben Broerse  
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NIEUWE RUBRIEK: MIJN MOOISTE MOMENT IN DE KERK 
 
De redactie van ons Kerkblad wil een nieuwe rubriek in het leven roepen: Mijn 
mooiste moment in de kerk. Hierbij draait het om verhalen van gemeenteleden over 
een bijzondere ervaring binnen onze kerkelijke gemeente van Halfweg-Zwanenburg. 
Een herinnering die u koestert. Was het die bijzondere preek die u toen zo 
aansprak? De ontmoeting met een dierbaar mens? Een trouwerij of een uitvaart? Of 
wellicht de doop van uw kind? Kortom, het kunnen grote of kleine, oude of recente 
verhalen zijn. Wilt u die met ons delen? Als u er een passende illustratie bij heeft is 
dat extra mooi. Denk er eens over na en neem snel contact met me op. Wie begint er 
in het oktober-Kerkblad?  

Ben Broerse 
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ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 

 
Zondagmiddagconcert 9 oktober: Singing Unlimited  
Singing Unlimited is een vrouwenkoor dat 4-stemmig a 
capella zingt in barbershop zangstijl. Het koor is in 2013 
gestart in de Haarlemmermeer en bestaat uit ongeveer 50 
vrouwen van alle leeftijden en met alle mogelijke 
achtergronden.  
Op zondagmiddag 9 oktober verzorgt Singing Unlimited in 
onze kerk een optreden. Aanvang van het 
Zondagmiddagconcert is 14.30 uur en de entree bedraagt 10 
euro. Kinderen t/m 12 jaar betalen geen toegang. 
‘Onze gemeenschappelijke liefde is zingen en optreden!’, vertelt een van de 
koorleden. ‘Samen plezier hebben in het zingen is belangrijk en we werken hard om 
steeds beter te worden. Singing Unlimited staat voor hoge kwaliteit optredens, zowel 
vocaal als visueel. We  genieten ervan om onze liefde voor muziek met het publiek te 
delen. Dat dit lukt ervoeren we een paar jaar geleden al toen we in de gezellige kerk 
van Halfweg-Zwanenburg optraden.’ 
‘Ons repertoire bestaat uit ballades, filmmuziek, up tempo nummers en pop. Als 
ondersteuning van wat we willen uitdrukken met de nummers die we zingen, 
gebruiken we vaak bewegingen en choreografie. Hierdoor zijn onze optredens niet 
alleen mooi om naar te luisteren, maar ook heel leuk om naar te kijken’, aldus het 
koorlid.   
In het volgende Kerkblad en in de Kerkbrieven leest u meer over het eerste 
Zondagmiddagconcert van seizoen 2022/2023. Houdt u zondagmiddag 9 oktober 
vrij?  
 

 
 
 
FOTOBIJSCHRIFT: De artistieke leiding van Singing Unlimited is in handen van Anita 
Zengerink. Dirigente en koor hebben dezelfde ambitie, namelijk de muzikale boodschap 
overbrengen. Daar komt het publiek voor! Tot ziens op 9 oktober. 

Ben Broerse 
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DIVERSEN 
 
Bedankt 
Afgelopen zondag (24 juli jl.) mocht ik weer een prachtige bos bloemen ontvangen, 
dit omdat ik weer thuis gekomen ben na de operatie en na de revalidatie in St. Jacob. 
Ook daar werd ik verwend door zoveel kaarten met lieve woorden erop. Ook de vele 
telefoontjes en de bezoekjes waar ik heel dankbaar voor ben.  
Verder wil ik even laten weten dat het de goede kant op gaat. Ik moet nog wel veel 
geduld hebben voordat ik weer goed zal kunnen lopen. Ook met de schouder gaat 
het de goede kant op.  
Groetjes,                                                                                                     Joke Lem 
 
Beste gemeenteleden,  
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de felicitaties door middel van 
bezoek, telefoon, mail of kaarten. Een speciaal bedankje voor Michelle en Fabienne. 
Zij hadden de kaart weer prachtig versierd. 
Gré Gijzen bracht een mooie bos bloemen namens de kerk. 
Erg fijn! We voelen ons zo ondanks alles nog betrokken bij de kerkelijke gemeente. 
Hartelijke groeten van    
                                                                    Constantijn en Mieke 
 

NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP 
 

 

NBG: Jaar met veel aandacht voor de Bijbel 
2021 was voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) het jaar van 
de NBV21, zo blijkt uit het jaarverslag. De ruime aandacht hiervoor in 
Nederland en Vlaanderen laat volgens het NBG zien dat de Bijbel nog steeds 
gezien wordt als een belangrijk boek. 
Op 13 oktober werd de NBV21, de Bijbel voor de 21e eeuw, aangeboden aan NBG-
beschermheer koning Willem-Alexander. ‘Het feestelijke samenzijn [op die dag] 
demonstreerde hoe de Bijbel de bron is die alle kerkgemeenschappen verbindt en 
hoe relevant dit boek is voor de samenleving als geheel’, schrijven directeur 
Rieuwerd Buitenwerf en voorzitter Karin van den Broeke in het jaarverslag. ‘De 
positieve reacties in de media, in kerken en van vele Bijbellezers lieten zien dat het 
doel, een nieuwe Bijbelvertaling voor iedereen, met de NBV21 bereikt is.’ 
 
NBV21-campagne 
In de NBV21-campagne gaf het NBG veel aandacht aan wat de Bijbel voor mensen 
betekent in verschillende levenssituaties. Doel daarvan was om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken en ze te helpen om de Bijbel te ervaren als een relevant boek. 
De grote Vlaamse media-aandacht voor de NBV21 betekende een doorbraak. Bijna 
8 miljoen Nederlandse en Vlaamse kijkers en lezers werden bereikt, vooral doordat 
publieksmedia als de NOS en de VRT aandacht schonken aan de komst van de 
NBV21. 
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Interne organisatie, steun achterban en bereik 
In het voorjaar van 2021 gingen het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap 
formeel samen als één organisatie: het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. 
De steun uit de achterban bleef ondanks corona op peil: de bijdragen afkomstig van 
particulieren stegen licht, van € 7,3 miljoen in 2020 naar € 7,6 miljoen in 2021. 
In 2021 openden bijna 1,3 miljoen lezers de Bijbel digitaal via de Bijbelwebsite of de 
app Mijn Bijbel, een groei van 18% ten opzichte van 2020. 
Kindernevendienstmethode Bijbel Basics kreeg fors meer belangstelling: de 
afleveringen werden 265.500 keer gedownload (in 2020: 172.000). Het aantal 
bloglezers steeg van 425.000 naar 440.000. 
 
Internationaal Bijbelwerk 
De gezonde financiële positie maakte dat het NBG meer projecten steunde dan was 
begroot. Internationaal droeg het NBG bij aan 38 vertaalprojecten – onder meer in 
Gabon, Mexico en op de Antillen – en aan 32 verspreidingsprojecten, o.a.in Brazilië, 
Guatemala en Haïti. Vergeleken met 2020 werden er in 2021 in het buitenland meer 
dan dubbel zoveel Bijbels, Nieuwe Testamenten en Bijbelboekjes verspreid. 
 
 

 
 
Bron: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/jaarverslag-2021/ 
 


