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TER OVERDENKING
Herfst
Jackie is verzot op bomen.
Soms heeft ze het geluk dat het bewolkt
maar droog weer is.
Dan kan de kap van de kinderwagen naar
beneden en kan ze naar boven kijken.
De bomen op de Julianastraat zijn haar
favoriet.
De laatste dagen worden de blaadjes aan
die bomen langzaamaan weer geel en
oranje.
Tegen de tijd dat u dit leest zullen de meeste bladeren al de herfstkleuren laten zien
en dwarrelt er al heel wat blad de straat op. Het is herfst.
Wanneer de blaadjes van de bomen vallen, zien we hoe de natuur zich klaarmaakt
voor de winter. Dan staan we bijna als vanzelf stil bij loslaten, bij afscheid nemen. Het
weer lijkt soms te weerspiegelen wat zich af kan spelen in een mensenleven,
helemaal als de dagen weer korter en somberder worden. Het kan soms stevig
stormen in ons hart: bij het diepe verlangen naar gezondheid, de eenzaamheid,
gebroken relaties.
Als we te maken hebben met afwijzing, gepest, of het intense gemis wanneer
mensen een dierbare moesten verliezen.

In de kerken is november meestal de maand waarin we stilstaan bij hen die ons aan
de dood zijn ontvallen. We halen herinneringen op, we staan stil bij het verdriet. We
nemen de tijd hun namen te noemen en een kaarsje voor hen te branden.
Maar tussen de regen en de wind, zien we een straaltje zonlicht. Tussen al het
verdriet, het gemis en de pijn ontvangen we troost en hoop. Want de Eeuwige laat
ons niet los, wij zijn geborgen in Gods hand. Gods Liefde blijft in alle seizoenen: in de
zomers van het leven, maar ook in de herfst en de winter. De Liefde is wat doorgaat,
in eeuwigheid.
Wees niet bevreesd wanneer de vlagen gaan,
Rondom uw huis - het is uw aards verblijf.
Wees niet bevreesd als ziekte u komt slaan uw lichaam was altijd een aards verblijf.
Zonder bekommernis laat u ontgaan
Roem, eer en staat; zij zijn een aards bedrijf.
Maar wees bevreesd wanneer de tranen gaan,
De bevende, om wat is aangedaan
door u.
De liefde is uw eeuwige verblijf.
Ida Gerhardt.
Ds. Wilma van Rijn-Fennell
WIJ GEDENKEN
Anneke de Ruiter–van der Wilt
Op 9 oktober 2022 is Anneke de Ruiter–van der Wilt overleden op 82-jarige leeftijd.
Anneke was een gevatte, ondernemende en creatieve vrouw.
Ze werkte lange tijd in de christelijke boekhandel Het Kruispunt en gaf rondleidingen
in de beeldentuin van de Joannes de Doperkerk.
Het leven van Anneke was niet gemakkelijk. Het verlies van haar zoon Michel en
later haar man Jo was zwaar om te moeten dragen. Toch wist ze het leven vaak weer
een positieve draai te geven, bleef ze niet bij de pakken neerzitten.
Het laatste jaar woonde Anneke in zorgcentrum de Rietvinck in Amsterdam, omdat ze
door de dementie niet meer thuis kon wonen. De laatste weken waren erg zwaar
voor Anneke en de mensen om haar heen.
Op 14 oktober hebben we afscheid van Anneke genomen en stil gestaan bij haar
leven.
We stonden stil bij het geloof van Anneke zoals dat zo mooi op de rouwkaart was
verwoord:
Ik verlaat degenen die ik liefheb, om degenen die ik liefhad weer te ontmoeten.
Ook hebben we stilgestaan bij de mooie woorden uit 1 Korintiërs 13: Dit is wat blijft:
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
We hebben afscheid genomen van Anneke in het geloof dat de liefde voor Anneke
zal blijven. En we hebben haar losgelaten in de liefdevolle armen van God.
Wij bidden om kracht en troost voor iedereen die van Anneke heeft gehouden en
haar zal missen.
De gedachtenis aan Anneke de Ruiter–van der Wilt zullen wij meenemen in ons hart.
Ds. Wilma van Rijn-Fennell

MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd:

Fam. Versluis–Hoekstra van Zwanenburg naar Hoofddorp
Sterre R. Oosterloo van Zwanenburg naar Deventer
Dhr. J. Verhagen van Zwanenburg naar Haarlem

Overleden: Op 9 oktober 2022 in de leeftijd van 82 jaar mevr. A. de Ruiter-van der
Wilt
UIT DE KERKENRAAD

Uit de kerkenraadsvergadering van september
Op 28 september was de eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Er lag een
stevige agenda klaar voor de raad.
Opening
Ds. Van Rijn opent de vergadering met lezing uit het boekje ‘De Geest krijgen’, een
gebed van ds. Jaap Zijlstra: “Geef ons zachtmoedigheid en geduld.”
Vaste agendapunten
Dhr. Kranenburg vervult nog steeds de functie van technisch voorzitter, vanaf hier
aangeduid met vz. Hij heet allen welkom aan het begin van het nieuwe seizoen. Het
is goed het werk in de kerk weer op te starten.
De verslagen van de laatste vergaderingen worden doorgenomen en vastgesteld. Er
is een nota van de kerkrentmeesters binnen vanwege een aanpassing op de
begroting 2022. Deze brief gaat over de verhoging van de energiekosten.
Op 12 oktober komt ds. Peter Verhoeff op bezoek. Hij bezoekt de kerkenraad als
voorzitter van de classis Noord-Holland. ’s Middags heeft hij overleg met de predikant
en ’s avonds spreekt hij de kerkenraad. Het zal een open gesprek zijn. Voorbereiding
daarvoor is niet nodig.
Brieven van gemeenteleden
In het vorig seizoen zijn twee brieven binnengekomen van gemeenteleden. Zij maken
zich zorgen over de gemeente. Genoemd zijn zaken als kerkbezoek, voorgangerstekort, beleid van de kerkelijke gemeente, communicatie en pastoraat. De
kerkenraad bezint zich over de inhoud en probeert antwoorden te geven op de
vragen en zorgen. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en
onmogelijkheden die er op dit moment zijn. Dat geldt ook voor de menskracht die het
werk in de kerk uitvoert.
Het is lastig de bespreking in een algemeen verslag goed te verwoorden. Met vragen
hierover kunt u terecht bij de scriba.
De noodzaak van nieuw en helder beleid is duidelijk geworden. Dit wordt zo spoedig
mogelijk opgepakt. Dat daar meer actieve kerkleden voor nodig zijn is onmiskenbaar.
Duidelijk is dat corona ook grote invloed heeft op het gemeente-zijn. Bij een nieuwe
golf moeten misschien andere keuzes worden gemaakt, en meer pastorale.
Het was een intensieve en diepe discussie.
Mevr. Adolf vertelt dat ze wel eens aan een gemeentelid heeft gevraagd: Wat doen
we fout? Ze kreeg als antwoord: We doen niets fout; we doen het anders!
Ds. Van Rijn sluit daar ook bij aan: Laten we vasthouden aan wat onze kwaliteit is en
aan de dingen waar we vreugde uit halen. Leg niet de nadruk op het gebrek, maar op
wat we hebben.

Er wordt nog nagepraat over de zorgen die de brieven uitstralen.
Er wordt op 12 oktober een start gemaakt met het opzetten van het beleidsplan van
de gemeente.
Nieuwe ambtsdragers
Mevr. Gijzen heeft aangegeven dat zij geen nieuwe termijn meer wil vervullen als
diaken. Zij is nog wel beschikbaar voor het maken van de notulen van de
diaconievergaderingen. Zij blijft wel lid van het gemeentediaconaat. Er wordt in één
van de komende diensten afscheid genomen van haar. Dat wordt op zondag 4
december.
Helaas zijn nog geen nieuwe kandidaten aangemeld voor de verschillende colleges.
Verkiezing moderamen 2022-2023
Elk jaar moet de bezetting van het moderamen opnieuw worden gekozen. De huidige
leden van het moderamen stellen zich opnieuw beschikbaar voor een nieuw seizoen.
De kerkenraad stemt daarmee in. Vz. dankt de leden voor het vertrouwen.
Punten uit de colleges en subcommissies
Kerkrentmeesters:
De brief over de voorstellen rond energiebeperkingen wordt besproken. Discussie
ontstaat over de besparing van alle kosten. Er komt ook een voorstel om de diensten
in de winter in de koffieruimte te houden. Gevraagd wordt of de kerkrentmeesters
willen onderzoeken of het technisch mogelijk is. Daarna kan een besluit worden
genomen.
Er zijn verder geen mededelingen. Van de meeste colleges en commissies zijn
verslagen rondgestuurd. Zij maken zelf een verslag daarvan voor het Kerkblad.
Rondvraag
Mevr. Adolf noemt de vergadering redelijk intensief. Ze denkt aan de wensen die ze
meekreeg bij haar bevestiging. Er werd ook ‘sterkte’ gezegd. Dat was voor deze
vergadering ook wel nodig.
Vz. dankt mevr. Gijzen voor haar inbreng in de vergaderingen. Daarna ook een
dankwoord voor dhr. Monster voor het verzorgen van de koffie.
Sluiting door mevr. Gijzen
Zij leest Psalm 33: 16 t/m 22 “omdat we in deze lastige tijd Godsvertrouwen nodig
hebben”. Daarna bidden allen gezamenlijk het Onze Vader.
Heleen Broerse, scriba

Ontmoeting met ds. Peter Verhoeff
Op 12 oktober was ds. Peter Verhoeff op bezoek bij de kerkenraad. Ds.
Verhoeff is classispredikant van Noord-Holland. ’s Middags heeft hij een
ontmoeting gehad met onze dominee Wilma van Rijn. ’s Avonds sprak hij de
kerkenraad.
Na een voorstelronde deelde ds. Verhoeff het doel van zijn bezoek.
Allereerst stelde hij zichzelf voor: “Ik ben geen schaap met de 5 poten, wel geschikt
om te helpen bij oplossingen. Ik heb bestuurlijk veel ervaring. Ik ben een periode
voorzitter van de Generale Synode geweest. In 2018 ben ik classispredikant

geworden. Ik voel me thuis in Noord-Holland. De mooiste taak vind ik dat ik elke
gemeente elke 4 jaar mag ontmoeten.
Het doel van mijn bezoek is meedenken over kerk-zijn in deze tijd. Dat is geen
vanzelfsprekende zaak meer in deze tijd.
De eerste vraag is: Hoe gaat het met de gemeente? “De kerkenraad gaf de volgende
respons:
De sfeer in de kerkenraad is heel goed. De betrokkenheid in de gemeente is enorm
groot. Er is weinig bereidheid om functies op zich te nemen. De mensen zien de kerk
als een plek om elkaar te ontmoeten. Het koffiedrinken is voor veel mensen heel
belangrijk. Er zijn zorgen rond de economie en energie: hoe blijven zaken
betaalbaar. Blijft er geld over om kerk te zijn? Het is goed om na te denken over
alternatieve ruimte als het koud is. Er zijn zorgen binnen de diaconie vanwege het
vertrek van de secretaris. Steeds minder mensen komen naar de kerk. Ds. Verhoeff
herkent de opmerkingen. Hij hoort ze in veel gemeenten. Op 4 juni werd er tijdens
een inspiratiedag voor kerkenraden veel aandacht aan deze zaken gegeven.’
Hij noemt twee zaken: het probleem van taken en de kerk na corona, hoe doe je dat?
We hebben te maken met een kerk die krimpt. Dit speelt in de hele westerse wereld.
Daar voelen we ons schuldig over. Het is te eenvoudig om te veronderstellen dat het
komt omdat we zaken niet goed hebben gedaan. We hebben heus wel dingen
verkeerd gedaan. Daardoor is de krimp echt niet gekomen. In coronatijd hebben we
geleerd dat we niet alles in de hand hadden. De kerk sluit met haar vormen niet aan
bij de jongere generaties.
Op 4 juni heeft ds. Verhoeff 7 tips gegeven voor ambtsdragers:
- Leg het moede hoofd niet te snel in de schoot.
- Durf te vragen: stukjes in kerkbladen helpt niet. Ga persoonlijk langs en doe een
klemmend beroep op mensen.
- Laat vacatures vallen.
- Durf het scherp te stellen: de gemeente houdt op.
- Maak taken klein: hoe groter taken zijn hoe moeilijker ze uit te voeren zijn.
- Niet alles hoeft door ambtsdragers te gebeuren: werk met een kleine kerkenraad.
Laat uitvoerend werk aan taakdragers.
- Vergeet het geestelijk aspect niet in de kerkenraad: spreek over het geloof!
Mensen worden moe van eindeloze agenda’s.
Ds. Verhoeff vraagt om ‘het net aan de andere kant van het meer uit te gooien.’ Doe
het allemaal anders. Einstein zei: “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd
kreeg.”
Als tweede: na corona. Op dit moment komt nog de helft of een derde van de
mensen naar de zondagse dienst. Dat is ook landelijk zo. Er is ‘natuurlijke’ teruggang
en er zijn mensen die besloten hebben niet meer terug te komen.
Ds. Verhoeff gelooft niet in de verbondenheid in een gemeente door het voordeel van
de streaming. De ontmoeting is een onlosmakelijk onderdeel van gemeente-zijn. Hij
vraagt zich af wat er is gebeurd. Het enige is om naar die mensen toe te gaan en te
vragen wat er is gebeurd. Er is geen garantie dat die mensen terugkomen.
Als laatste noemt ds. Verhoeff het geestelijke aspect. Het feit dat er nu mensen in de
vergadering zijn betekent dat de kerk waardevol voor hen is. Hij stelt de vraag ook
aan de kerkenraadsleden. Genoemd wordt: de ontmoeting, geborgenheid bij God,
het feit dat ik er mag zijn (ook voor anderen), er ligt hier een groot stuk van mijn
leven, ik ben onderdeel van deze gemeente, ik ben er mee opgegroeid en heb mij er

nooit tegen verzet, inspiratie haal ik uit ‘het er voor elkaar zijn’, het is best moeilijk om
je God voor te stellen met wat er in de wereld gebeurt, het is fijn om in de kerk te zijn
en te genieten van muziek of stilte, ik vind het prettig in de kerk, hoop dat ik in geval
van ziekte of overlijden hulp krijg vanuit de kerk en het geloof, ik geloof dat God geen
andere handen heeft dan de onze, in de gemeente van Halfweg-Zwanenburg zie ik
de handen van God, we kunnen alleen in beelden over God spreken.
Ds. Verhoeff moedigt de leden van de kerkenraad aan te blijven praten over het
geestelijke, zodat je weet waar je kerk voor bent. Doe dat elke keer in welke vorm
dan ook. Anders krijg je de kerk zeker niet mee. Het verrijkt.
Als slot bidt ds. Verhoeff met de kerkenraad: dank dat we aan den lijve mogen
ervaren hoe bijzonder het is om kerk te zijn en wat we van God mogen ontvangen.
Kerk-zijn gaat niet vanzelf: help en inspireer om nieuwe wegen in te gaan. Ook bidt
hij voor de wereld en de plek waar de wereld brandt. Geef vrede.
Vz. bedankt ds. Verhoeff voor zijn bezoek. Die dank is wederzijds. Ds. Verhoeff biedt
namens de classis hulp aan als er vragen zijn in de gemeente die opgelost moeten
worden.
Heleen Broerse, scriba
DIACONIE
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand november
5 november
13 november
15 november
19 november
28 november
30 november

Dhr. J.W. van der Sluis
Mevr. J.C. Steen-van Bueren,
Dhr. F. Hoogendam
Mevr. C. Dhont-Groen
Dhr. D. Kalkman
Dhr. G. van Elderen

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

Melissa Sieraad
Lieke Groeneveld

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
ZWO COMMISSIE
Vooraankondiging Kerstcollecte KerkinActie 'Geef licht'
Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee
wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom
zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie en delen we met
hen de hoop van Advent.
In de kerstcampagne ‘Geef licht’ van KerkinActie staan vluchtelingententen centraal:
als symbool voor kinderen die onderdak zoeken en verlangen naar een beter leven.
In de Kerkbrief en het Kerkblad van december zullen wij u verder berichten over de
campagne en de collecte.

Adventskalender
Ook dit jaar kunt u weer een adventskalender van KerkinActie bestellen. De
adventskalender 2022 sluit aan bij het jaarthema 'Aan tafel!' en laat zien hoe we juist
met Advent en Kerst mogen ervaren dat we uitgenodigd worden in Gods nabijheid.
De kalender bevat voor elke dag een korte overdenking, aangevuld met mooie
citaten, liederen en (gespreks)vragen. Binnenkort vindt u een aantal exemplaren in
de kerk bij de ingang van de kerkzaal. U kunt er 1 meenemen door 1 euro te doneren
in het spaardoosje dat erbij zal staan. Als de kalenders binnen zijn wordt hierover
gecommuniceerd in de Kerkbrief.
U kunt ook zelf (gratis) een adventskalender bestellen via
https://protestantsekerk.nl/nieuws/adventskalender-protestantse-kerk/. Hier kunt u
ook een aanvraag doen om per dag het bericht van de adventskalender in uw
mailbox te ontvangen.
Aankaarten!?
Stuur deze advent een kaart naar politici. Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke
situatie van vluchtelingen in Griekenland en ook in Nederland. We kunnen niet langer
wegkijken. Ook politici niet! Laten we dit onrecht daarom samen aanKAARTEN.
Hoe? Door in de adventsperiode massaal een kaartje te sturen naar Den Haag. Dáár
zitten de mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef
vluchtelingen in Griekenland en Nederland een stem. Kijk op
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/kaartenactie/

Zendingserfgoedkalender 2023
De Zendingserfgoedkalender 2023 toont wandkleden met
afbeeldingen ontworpen door de heer He Qi uit China, die
geweven zijn door vrouwen van de Tujia stam.
Het thema luidt: Een nieuwe weg met Christus, naar het verhaal
van de Emmaüsgangers.
De kalender is te bestellen op:
https://www.zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender-2023/
voor 9 euro, exclusief verzendkosten.
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie,

Ellen Oostwouder

KERKRENTMEESTERS
Ontvangen Legaat
Wij brengen u in herinnering mevrouw J. Keddeman, zij is overleden op 7 oktober
2021. Marjan Keddeman had testamentair bepaald wat er met haar nalatenschap
moest gebeuren. Bij het opstellen van haar testament heeft Marjan Keddeman onder
andere de kerk een legaat nagelaten.
De afwikkeling van een erfenis kost veel tijd en zorgvuldigheid. Wij bedanken de
executeurs, onder andere Cora Gerritse, voor hun inzet. Onze kerk heeft in juli 2022
het legaat uitgekeerd gekregen en heeft € 2.500,- mogen ontvangen.
Namens alle gemeenteleden spreek ik onze dankbaarheid uit, dat mevrouw Marjan
Keddeman onze kerk in haar testament heeft opgenomen.
Namens de kerkrentmeesters,

Annelies Klokman

Verjaardagsfonds
Kort geleden hebben wij weer de busjes geteld van het verjaardagsfonds.
Dit hebben we in gedeeltes gedaan omdat niet iedereen tegelijk kon.
Na een kopje thee met iets lekkers erbij begon het tellen.
De totaalopbrengst was € 1.029,87, een mooi resultaat dachten wij: Gré, Ria, Dina,
Gerda en ondergetekende.
Dit bedrag is via Annelies overgemaakt naar de rekening van de kerkrentmeesters.
Allen hartelijk dank voor het lopen en de gulle gevers voor hun bijdrage.
Met vriendelijke groet,

Itie Joosse

COMMISSIE EREDIENST
Inzameling voor de Voedselbank op Dankdag voor Gewas en Arbeid en op de
inloopochtend ervoor
Op zondag 6 november a.s. is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Al een aantal
jaren houden wij in onze kerk op initiatief van de commissie eredienst juist op deze
dag een extra inzameling voor de Voedselbank Haarlemmermeer. Ook op de
inloopochtend (donderdag 3 november) kunt u meedoen aan deze extra inzameling.
Voor de producten verwijzen we u naar de Kerkbrieven van 23 en 30 oktober.
Zoals u weet worden er elke week op vrijdagmorgen voedselpakketten uitgereikt aan
mensen die het minder goed hebben dan de meesten van ons.
Onze diaconie heeft sinds dit jaar ook een mand staan bij de ingang van onze kerk
waarin u wekelijks (op zondag) of twee keer in de maand (op de 1 e en 3e donderdag;
inloopochtenden) uw producten voor de Voedselbank kunt doneren.
We hebben overleg gehad met de diaconie over de extra inzameling op Dankdag.
Wij zijn allemaal van mening dat in deze economisch moeilijke tijden niet genoeg de
nadruk kan worden gelegd op delen met elkaar en omzien naar elkaar.
Met vriendelijke groet namens de commissie eredienst,

Ria Bakker

RAAD VAN KERKEN
Paddenstoelenwandeling Castricum
Op zaterdag 8 oktober om 8.30 uur vertrokken wij met een
groepje van 7 personen richting Castricum.
In het dorpshuis De Kern genoten wij van een kopje koffie voor
wij met wandelen begonnen. Binnen 10 minuten liepen wij in het
bos en werden de eerste paddenstoelen gespot.
De bomen in het bos waren al aardig aan het verkleuren wat
vooral heel mooi was omdat de zon erdoorheen scheen.
Vanuit het bos liepen we naar camping Bakkum waar we getrakteerd werden op
koffie met Canadese appeltaart. Na de rust liepen wij de duinen in richting het strand.
Om op het strand te komen moest er aardig geklommen worden. Eenmaal boven
was het de moeite waard: een fantastisch uitzicht over zee met redelijk hoge golven.

We liepen ongeveer een kilometer over het strand en klommen omhoog bij een
duinopgang. Dat was behoorlijk zwaar. Boven aangekomen genoten wij van het
uitzicht op de uitgestrekte duinen, bossen en van de lucht.
Langzaam maar zeker daalden wij het duin af en werden verrast door nog volop
bloeiende duindoorn. In de duinen zijn er door ons heel veel verschillende soorten
paddenstoelen gesignaleerd.
In De Oude Keuken, een gezellig restaurant op het
terrein van GGZ Dijk en Duin, hebben we heerlijk
gegeten.
Na nog een kilometer kwamen we aan op de
plaats van vertrek.
Wij hebben een fantastische wandeldag gehad
waarbij ook de zon van invloed was op het
genieten van al het moois wat de natuur ons deze
dag bood. Wij hopen dat u op de foto’s kunt zien
waarvan wij zo genoten hebben.

Onze volgende wandeling zal plaatsvinden op zaterdag 5 november .
Wij lopen dan de Late Herfstwandeling De Zilte Zoen. Dit is een uitgezette wandeling
in de duinen bij Egmond aan Zee.
Als u mee wilt lopen kunt u zich voor woensdag 2 november a.s. opgeven bij Marijke
Nuis.
Namens de wandelaars,
Margreet Smit
MIJN MOOISTE MOMENT
‘De kerk is meer dan een stapel stenen’
Na Iet Agterhof, die ons vorige maand haar ‘Mooiste Moment’ vertelde, komt dit keer
Louis Otto aan het woord. Wie kent hem niet? De voormalige dierenarts die nog
steeds aan het Emmaplein in Halfweg woont, samen met zijn echtgenote Riek.
Enkele weken geleden bereikte Louis de eerbiedwaardige leeftijd van 90 jaar; je zou
het hem niet geven. ‘Ja, dat is the story of my life; ik werd altijd jonger ingeschat. Als
startend dierenarts vroegen boeren zich weleens hardop af of die snotneus - ik dus die moeilijke ingreep bij hun koe of paard wel
beheerste. Het is allemaal goed afgelopen.’ In 1994
stopte Louis met zijn dierenartspraktijk en ging hij met
pensioen.
‘Het mooiste moment op het kerkelijk erf is voor mij de
periode als president-kerkvoogd van de Hervormde
gemeente te Houtrijk & Polanen, zoals deze kerk
officieel heette tot de fusie met de Gereformeerde kerk
te Halfweg-Zwanenburg. Nu noemen wij die functie
voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.’
Louis bewaart warme herinneringen aan die tijd. Dan
hebben we het over de periode van 1986 tot 1999.
‘We startten toen met het
Samen op Weg-proces. Het
was een boeiende en soms
ook lastige periode. Niet alleen om twee kerkelijke
gemeenten samen te voegen, ook om een keuze te
maken tussen twee kerkgebouwen. Ik merkte toen dat een
kerk meer is dan een stapel stenen: de kerk is een plek
waar je gedoopt bent, in het huwelijk trad en van waaruit
je een geliefd mens ten grave droeg. Allemaal emotie!
Dan is het voorbereiden op een keuze voor de grote of de
kleine kerk alleen mogelijk op basis van heldere
argumenten. Dat was een moeilijk proces waarin de
Hervormde Kerkrentmeesters en leden van de
Gereformeerde Commissie van Beheer veel energie en
inlevingvermogen moesten steken.’

Louis Otto kijkt met voldoening op zijn periode
als president-kerkvoogd terug.
‘Ik ben dankbaar dat ik betrokken mocht zijn bij
de besluitvorming in onze gemeente.’

‘Het was dus geen makkelijke periode, maar het is goed gegaan, in goede harmonie.
Ik ben er dankbaar voor dat ik betrokken mocht zijn bij de besluitvorming. We hebben
erg veel en lang vergaderd en elkaar daardoor goed leren kennen. Het was natuurlijk
mooi dat de beslissing voor fusie van de landelijke kerken bij de beide synodes lag,
de plaatselijke kerken moesten het thuis goed regelen, en wel met een zo breed
mogelijk draagvlak. Dat is in Halfweg-Zwanenburg volgens mij gelukt.’
Louis: ‘In dat verband wil ik graag wat namen noemen van gemeenteleden die in het
bestuurlijke proces van de fusie een belangrijke rol hebben gespeeld. Dan schieten
mij namen te binnen, zoals die van Siem Bönker, Hans Nusselder, Jan Haverhals,
Leo Bakker en Frans Meijer. Ik kijk met voldoening op deze mooie periode terug.
Hoewel er beslist wel verschillende meningen bestonden, hebben we het fusieproces
samen tot een goed einde gebracht.’
Wil jij ook jouw ‘mooiste moment’ met de lezers van ons Kerkblad delen?
Neem dan vrijblijvend contact op met
Ben Broerse.
BAZAAR
Nieuws van de bazaarcommissie
Als u dit leest ligt de bazaar alweer een maand achter ons. Wij kijken terug op een
geslaagde dag. Het was ouderwets druk en gezellig. Er is heel veel verkocht.
Het rad werd stuk gedraaid maar gelukkig was er een jongeman die het snel kon
repareren. Dank daarvoor, Martijn.
Het podium zag er weer feestelijk uit met o.a. de mooie fruitbakken.
De eerstelingen, vroege kopers, kwamen met velen. Ook zij waren blij dat het weer
kon. Iemand vertelde dat hij veel markten en bazaars afliep maar dat onze bazaar
voor hem bijzonder was. Hij vertelde dat hij nooit in de kerk kwam maar bij ons altijd
in de kerk op een stoel ging zitten, stil genieten van alles om hem heen.
Het was goed om de familie Van Breugel weer te zien en te horen hoe het met ze
gaat.
Wij hebben ook mensen gemist, omdat ze vanwege ziekte niet konden komen.
Wij hopen dat ze thuis genieten van de foto’s en de herinneringen van hoe het was.

Deze bazaar hadden wij niet kunnen houden als u als vrijwilliger ons niet had
geholpen. Daarom willen wij nogmaals langs deze weg alle medewerkers heel
hartelijk bedanken voor de geweldige hulp.
Namens de bazaarcommissie:

Margreet Smit

ZONDAGMIDDAGCONCERT
Gitaar-duo Martini & Zoeteman komt naar Halfweg
De twee landelijk bekende gitaristen Wolf Martini en Joost
Zoeteman nemen u 20 november mee in de veelzijdige
wereld van de gitaar. Verschillende soorten gitaren en stijlen
komen in hun programma aan bod. Van Django Reinhardt tot
de Bee Gees en van Kenny Burrell tot Stevie Wonder.
Nieuwsgierig? Kom dan 20 november naar het
Zondagmiddagconcert in onze kerk. De aanvang van het
concert is 14.30 uur. De entree bedraagt € 10,-- inclusief
drankje na afloop. Voor een seizoenkaart (nog drie
concerten) betaalt u 25 euro, en de kaart is overdraagbaar. Kinderen t/m 12 jaar
betalen helemaal geen toegang.
Gitarist Joost Zoeteman geniet bekendheid door zijn eigenzinnige gitaarspel, een
cross-over van jazz, gypsy jazz en hedendaagse
invloeden uit alle windstreken. Met een frisse en open
benadering van bestaande stijlen blaast hij nieuw leven
in stijlen met wortels in de traditie. Het Amerikaanse
magazine Just Jazz Guitar schreef over het spel van
Joost: ‘this is music with balls, artistry and attitude from a
player who has chops for days’.
De muziek leidde Joost de afgelopen jaren tot
succesvolle optredens op het Hidrelliz Festival Istanbul
en het North Sea Jazz Festival.

Wolf Martini speelde met Denise Jannah op het North Sea Jazzfestival, Azerbijdjan
Jazzfestival en Joy of Jazz Festival in Zuid-Afrika. Ook toerde hij met haar in
Indonesië en Zuid-Afrika. Hij was in het voorprogramma voor Tuck and Patti en ook
speelde hij op radio en tv. Zijn diversiteit ontwikkelde
hij door optredens met Rita Reys en pop-soulzangeres Ruth Jacott. Hij is onder andere te horen op
cd’s van Mathilde Santing, Deborah J. Carter en
Dana Winner met het Metropole Orkest. Zijn
optredens in de popmuziek reiken van Candy Dulfer
tot George Baker en Edsilia Rombley.

De commissie Zondagmiddagconcerten is er trots op dat zij dit gitaar-duo van
formaat voor onze concertreeks heeft kunnen boeken. Komt ook u 20 november van
dit optreden genieten? Een kans die u en jij niet voorbij mag laten gaan. En neem
gerust vrienden en familie mee.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten,

Ben Broerse

KOOR INTERNOS
Koor InterNos had de eerste zangles
Op 5 oktober jl. hebben wij de eerste zangles met onze nieuwe dirigent, dhr.
Hans Jütte, als zeer leerzaam, goed en gezellig ervaren. Bijna iedereen was
aanwezig. Woensdag 19 oktober was de volgende les, op dezelfde tijd en plaats, dus
na de middag om 14.00 uur in de koffieruimte van onze kerk.
We zijn al weer gestart met het oefenen van adventsliederen.
We repeteren 2 keer per maand en wel op de 1e woensdag en op de 3e woensdag
van de maand, dus in de maand november op woensdag 2 november en op
woensdag 16 november a.s. ook weer om 14.00 uur in de koffieruimte.
In de pauze van 15 min. drinken we koffie of thee en praten we even bij.
Uiteraard zijn geïnteresseerden altijd van harte welkom om ons koor te versterken.
Als je van zingen houdt kom dan gewoon een keer luisteren of meezingen.
Namens het bestuur van InterNos,
Betsy Geelhoed
UIT DE OUDE DOOS
Samen wandelen is een blijvertje

Samen op zaterdag een etappe van een langeafstandswandeling lopen. Deze
sportieve activiteit is niet meer weg te denken uit onze gemeente. In 1998 is
begonnen met het lopen van het 500 kilometer lange Pieterpad. In deze aflevering
van de rubriek ‘Uit de Oude Doos’ leveren Jeanne en Gellius Joustra de benodigde
oude foto’s. Ditmaal geen foto’s uit een vergeeld fotoalbum, maar een (digitaal)
fotoboekje met de titel Wandelclub van de Raad van Kerken uit 2008.
De samenstellers waren Eef Nibbering en Ria Bakker. In de loop der jaren hebben
vele tientallen gemeente- en parochieleden één of meerdere etappes van zo’n
langeafstand wandeling meegelopen, tot op de dag van vandaag.
Het is niet toevallig dat Gellius met dit fotoboekje komt: hij was in de beginjaren
verantwoordelijk voor de catering onderweg, inclusief de borrel in een kroeg bij de
finish, met de inmiddels beroemde Pieterballen. Een klus die veel nauwkeurigheid en
flexibiliteit vergde, want kwam de groep wel op het juiste tijdstip op de juiste locatie
aan? En niet alle wandelpaden waren met Gellius’ zwaar beladen auto bereikbaar.
Maar zo goed als altijd klopte de logistieke uitdaging. Een mooie tijd, vinden de
Joustra’s.
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stra zijn de cateraars die de wandelaars op de
meest onverwachte punten op het 500 kilometer lange Pieterpad
verwennen met eten en drinken.

De organisatie van de maandelijkse wandeldagen was de eerste jaren in handen van
dominee Engele Wijnsma en Hans Nusselder. Welk doel hadden zij voor ogen? Dat
wordt duidelijk in een citaat uit de eerste aankondiging in het Kerkblad van onze
SoW-gemeente in september 1998: ‘De bedoeling van deze tocht is niet eenduidig.
Natuurlijk is het leuk voor wie van wandelen houdt. En natuurlijk is het leuk om heel
Nederland van noord naar zuid doorlopen te hebben. Maar de voettocht heeft ook
het karakter van een pelgrimage. Loskomen van je dagelijkse zorg. Jezelf
tegenkomen en de ontmoeting met anderen. Niet in het minst met de Here God.’
Nu 24 jaar later wordt er nog steeds maandelijks op zaterdag gewandeld, al is het
aantal lopers een stuk minder. Bovendien is de activiteit ondergebracht bij de lokale
Raad van Kerken. Het plezier en de goede gesprekken zijn gebleven.
De groep heeft in wisselende samenstellingen vrijwel alle langeafstandswandelingen
die er in Nederland bestaan, afgelegd. Gelukkig voor u en de deelnemers hebben we
de foto’s nog.

De wandelaars van het eerste uur: Frits Hoogland, Corrie Meinema, Gerard Kluijt, Wim Braakman, Agnes van Leijden, Margreet
Smit, Ans van der Horst, Agaath Rip, Gré Hoogland, Jeanne de Lange, Hans Nusselder, Yolanda Grijspaardt, Martina de Lange
en Engele Wijnsma.

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
NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP

Motorrijders brengen kinderen een Bijbel
25 oktober 2022

‘En daar kwamen ze aanrijden. Twaalf mannen op Harley Davidsons. Ze stapten
af bij een school. En wat kwamen ze doen? De Bijbel brengen aan jongeren.
Dat verwacht je niet van motorrijders in stoere leren pakken. Het jongetje in mij
vond het fantastisch!’
Aan het woord is Arne Willems, Regiomanager Vlaanderen van het NederlandsVlaams Bijbelgenootschap (NBG). Begin september bezocht hij samen met Paul
Doth, Hoofd International Programme van het NBG, de Filippijnen. ‘Deze motorrijders
noemen zich de Bible Riders. Er zit een pastoor bij, en een paar dominees. En van
die stoere kerels krijgen schoolkinderen dan hun eerste Bijbel. Dát maakt indruk!’

Tegenstellingen en talen
De Bible Riders was het eerste project van het Filipijns Bijbelgenootschap (FBG) dat
Arne en Paul via filmpjes te zien kregen in de hoofdstad Manilla. Daar wonen 14
miljoen mensen en de tegenstellingen tussen arm en rijk zijn enorm. ‘Zo loop je in

een villawijk met luxe hotels, en één straat verderop ben je in een sloppenwijk’, aldus
Arne.
De Filippijnen waren eeuwenlang een Spaanse kolonie, totdat in 1898 de Verenigde
Staten er de baas werden. In 1946 werd het land onafhankelijk. Zo’n 80% van de
bevolking is Rooms-Katholiek, 10% protestants en 5% moslim. Veel mensen spreken
Engels of de omgangstaal, Tagalog (Filippijns). Maar de meesten van de 110 miljoen
Filippino’s hebben een andere moedertaal. Het land bestaat uit 7641 eilanden met
telkens een eigen cultuur, waar 170 talen en meer dan 500 dialecten worden
gesproken. Eén van de talen is het Viracnon, de taal in Catanduanes, een
eilandengroep ten oosten van Luzon. Met steun van het NBG kwam er
een Bijbelvertaling in het Viracnon. Die werd een half jaar geleden feestelijk in
gebruik genomen.

Presentatie Bijbelvertaling Viracnon – Juni 2022

San Rafael: een inclusieve school
Na hun bezoek aan het FBG in Manilla werden
Paul en Arne meegenomen naar de San Rafael
School, een paar uur rijden naar het noorden. ‘In
de school was het bloedheet’, vertelt Arne. ‘Hier
en daar hing een ventilator, maar dat hielp niet
echt. Er werd lesgegeven bij 34 graden, en dat
in het “koele” regenseizoen. Maar wat vooral
indruk op me maakte was dat deze school alles
uit de kast haalt om ‘inclusief’ te zijn, ook voor
kinderen met een beperking.

Paulo Policarpio – schoolgemeenschap San Rafael

We ontmoetten twee blinde pastoors die er lesgaven aan blinde kinderen. We
spraken met Paulo Policarpio, een blinde jongen van 9 jaar die bovendien leed aan

een hersentumor. Desondanks zei hij vol vertrouwen dat hij zelf later ook leraar wilde
worden om les te geven aan blinde kinderen.’
Deze school krijgt van het FBG – en met steun van het NBG – de beschikking over
Bijbels in braille. Arne zag hoe blij de leerlingen waren met hun Bijbel in braille.
‘Verschillende kinderen lazen een passage uit Marcus voor. Ze waren zichtbaar trots
dat ze met de Bijbel bezig waren.’

Bijbel voor slechthorenden
Arne en Paul bezochten ook enkele andere organisaties waarmee het FBG
samenwerkt, onder andere de Bijbeldrukkerij van het Filipijns Bijbelgenootschap.
Daar wordt de Bijbel in het Viracnon gedrukt. ‘Onvergetelijk was ons bezoek aan een
vertaalproject voor dove en slechthorende mensen’, zegt Arne. ‘Daar vertalen ze de
Bijbel in gebarentaal. Dat is nodig omdat in dit land mensen met een beperking
meestal ook analfabeet zijn en dus niet kunnen lezen. We maakten mee hoe ze het
vertaalwerk aanpakken. Eerst wordt van elke passage een filmpje opgenomen. Dat
wordt dan bekeken en daarbij wordt erop gelet of de verteller wel vanuit de juiste
kant in de camera kijkt. Want het maakt uit of hij het verhaal vertelt (in gebarentaal),
óf een uitspraak citeert van bijvoorbeeld Jezus (in gebarentaal). Daarna wordt het
resultaat nog besproken door een panel van dove en slechthorende mensen. En dat
levert pittige discussies op! Op die manier wordt zo’n vertaling echt “jouw Bijbel”.
Deze Bijbel in gebarentaal komt dus heel zorgvuldig en professioneel tot stand. Met
steun van onder andere het NBG.’

Orkanen, drugs en geweld
In Nederland en België halen de Filippijnen vooral het nieuws vanwege omstreden
presidenten, allesverwoestende tropische stormen en drugsgeweld. Wat betekent de
Bijbel in dit land?
Arne noemt een voorbeeld: ‘Een team van het FBG had net de week vóórdat wij
kwamen een bezoek gebracht aan een eiland dat zwaar getroffen was door de
laatste orkaan. Ze hadden pastores ontmoet die in tranen vertelden dat alles kapot
was: het kerkgebouw, de huizen, en er waren doden en gewonden. Op zulke
momenten blijkt de Bijbel een rol te hebben in het verwerken van het trauma. Er werd
met deze pastores gepraat en gebeden. En zij kunnen vervolgens ook weer anderen
tot steun zijn.’
De complexiteit van het Bijbelwerk in de Filippijen is voor Arne gaan leven nu hij er
geweest is. ‘Al die eilanden, al die talen, het lijkt wel België met zijn grote
cultuurverschillen tussen Wallonië, Brussel en Vlaanderen en de verschillende
dialecten in die gewesten. De rode draad was dat we in elke ontmoeting merkten hoe
belangrijk het is dat mensen de Bijbel hebben in hun eigen taal en ingebed in hun
eigen leefwereld en cultuur. Pas dán komt de Bijbel echt binnen. Dat maakt een
groot verschil.’
Interview en tekst: Peter Siebe

Bron: website Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

DIVERSEN
Persbericht

Op vrijdag 18 november en zaterdag 19 november speelt musicalvereniging “de
Jonge Stem” de musical Joseph and the amazing Technicolor Dreamcoat. Deze
musical vertelt het bekende bijbelverhaal uit Genesis: Het verhaal van Jozef.
Jozef heeft de bijzondere gave om dromen te kunnen verklaren. Hij is het
lievelingskind van zijn vader Jacob. Zijn broers en zussen zijn jaloers.
Ze bedenken een plan en verkopen Jozef aan uitzendbureau Tempel Team dat hem
meeneemt naar Egypte.
Als alles verloren lijkt te zijn, gloort er plotseling een sprankje hoop… de farao heeft
slaapproblemen en Jozef is de enige die hem kan helpen….
De bekende musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat van Andrew
Lloyd Webber en Tim Rice wordt door musicalgroep “De Jonge Stem”
naar deze tijd gehaald. De musical is geschikt voor volwassenen en kinderen
vanaf circa 8 jaar. Met swingende muziek, spetterende dans en veel enthousiasme is
deze show een must-see!
Kaarten zijn te koop bij de stadsschouwburg in Velsen.

