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kerkdiensten 
Zondag 1 januari 
Prot. Kerk en online   10.30 uur Zangdienst met verhaal 
       vanaf 10.00 uur koffie met iets lekkers 
 
Zondag 8 januari 
Prot. Kerk en online   10.00 uur mevr. dr. C. Pumplun uit Amsterdam 
 
Zondag 15 januari 
Prot. Kerk en online   10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
 
Maandag 16 januari 
Eigen Haard    19.00 uur mevr. J. Pijnaker 
 
Zondag 22 januari 
Prot. Kerk en online   10.00 uur mevr. ds. T. de Vries uit Overveen 
 
Zondag 29 januari 
Prot. Kerk en online   10.00 uur ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 
 
Zondag 5 februari 
Prot. Kerk en online   10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
       Heilig Avondmaal  
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie Kerkbrief 
 
 
TER OVERDENKING 
 
Warme harten 
Wanneer ik dit schrijf (14 december 2022) is het koud buiten. De weer app geeft  
-1 graden aan.  
Wij hebben een redelijk duur contract, dus de verwarming stoken we met mate.  
Daarom zit ik met een muts op en koude vingers aan het bureau.  
  
En zo kijkend naar de rijp op de blaadjes bij de buren in de tuin denk ik bij mezelf: ik 
ben nog nooit zo bewust geweest hoeveel gas ik verbruik. Wij proberen thuis echt 
wel op onze ecologische voetafdruk te letten. Maar toch blijft het vaak bij een 
aarzelend proberen, en hadden wij ook blijkbaar een financiële prikkel nodig om ons 
echt aan te passen.  
 
Helaas heeft het ook een heel andere kant. Voor steeds meer mensen wordt het 
leven onbetaalbaar. Mensen die al weinig te besteden hebben, geen financiële 
buffers hebben om op terug te vallen, hebben weinig om de klappen mee op te 
vangen.  
 



En nu ik de schoorstenen hun stoom 
uit zie blazen, zie ik ook het appèl dat 
op ons wordt gedaan. Daarom heeft 
de kerkenraad ook besloten om in de 
komende wintermaanden de 
kerkdienst in de koffieruimte te 
houden.  
En ook individueel is er genoeg 
mogelijk: net even wat meer aan de 
Voedselbank schenken, de eenmalige 
energietoeslag doneren, iemand in je 
warme huis uitnodigen.   
 
 
 
Er wordt ons gevraagd om warme harten te houden. Hart voor Gods schepping, voor 
de aarde. Hart voor mensen die financieel het hoofd niet boven water kunnen 
houden. Hart voor een wereld van recht en saamhorigheid. Harten die met een 
liefdevolle gloed de wereld hopen te veranderen.  
 
En mocht u nu denken: ik kom niet rond en ik heb (financiële) hulp nodig, ik ken 
iemand die hulp nodig heeft. U kunt altijd met mij contact opnemen of met onze 
diakenen om samen te zoeken naar oplossingen.  
 

     Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 

 
WIJ GEDENKEN 
 
Thea Swager 
Woensdag 23 november is Teatske Swager–Kamminga overleden op 80-jarige 
leeftijd.  
Thea was een lieve, optimistische en bescheiden vrouw. Ze was een echte 
verbinder. Ze wilde altijd dat er goede harmonie was binnen de groep en bleef 
iedereen trouw. 
Haar grote trots waren haar kinderen en kleinkinderen. Zij gaven veel vreugde in het 
leven. 
In 2020 werd duidelijk dat ze ongeneeslijk ziek was. Henk en Thea hebben deze tijd 
gebruikt om vooral te genieten van het leven. Zo is het ze nog gelukt twee keer op 
familiebezoek te gaan in Curaçao. Toch is ze uiteindelijk heel plotseling en 
onverwacht overleden.   
 
Op de rouwkaart staat: Samen tot aan de drempel. Thea heeft de laatste drempel 
van haar leven genomen, om nu in haar eeuwig thuis te verblijven.  
In de dankdienst van haar leven stonden we stil bij de liefdevolle vrouw, moeder en 
oma die ze was. Haar positieve houding, liefde en geloof.  
In het geloof dat zij altijd een plekje zal houden in onze harten hebben wij haar 
overgedragen in de trouw en liefde van God.  
Moge de herinnering van Thea Swager ons allen tot zegen zijn.  
 



Corry Monster 
Zondag 27 november is Cornelia Johanna Monster–van Oeveren overleden op 93-
jarige leeftijd.  
Corry was een echt familiemens, ze hield van haar gezin. Haar liefde en 
zorgzaamheid zullen met warmte worden herinnerd. Corry hield van handwerken. Dit 
deed ze ook heel graag voor het goede doel. Zo heeft ze heel wat dekentjes gebreid 
voor kinderen wereldwijd die het nodig hebben.  

De laatste jaren woonde Corry in Eigen Haard omdat thuis wonen door de dementie 
niet meer kon. Ze vond het daar moeilijk om te aarden en wilde vaak graag naar huis. 
In de dankdienst voor haar leven hebben we uit Johannes 14 gelezen: ‘ In mijn 
vaders huis zijn veel kamers’. Wij hebben haar losgelaten in het geloof dat zij nu in 
haar eeuwige thuis mag verblijven. We zullen de herinnering aan Corry Monster 
meenemen in ons hart. 

 

Ita van den Horn  
Zondag 4 december is Grietje van den Horn–Slokker overleden op 81-jarige leeftijd. 
Ita was een positieve, scherpzinnige en liefdevolle vrouw.  
Jarenlang heeft ze met plezier als lerares op de lagere school gewerkt.  
Ita stond positief in het leven, ook de laatste jaren toen ze al erg ziek was.  
Haar dapperheid en moed zullen we niet snel vergeten. Met die moed heeft Ita ook 
afscheid genomen van dit leven.  
 
Bij de rouwkaart was de mooie tekst uit 1 Korintiërs 13 afgedrukt:  
[..]Had ik de liefde niet, dan was ik niets..   
De liefde waarmee Ita in het leven stond en haar liefde voor de mensen die op haar 
pad kwamen stonden centraal in de afscheidsceremonie van Ita.  
In het geloof dat de liefde voor Ita door de grenzen van leven en dood heen gaat, 
hebben we haar losgelaten in de liefde van de Eeuwige.  
We zullen Ita met liefde herinneren.  
 

 
Rie Goedhart 
Vrijdag 9 december is Maria Willemke Goedhart-de Joode overleden op 87-jarige 
leeftijd.  
Rie was een optimistische, sterke en zorgzame vrouw. Ze was de spil in het gezin. 
Ze heeft veel jaar met plezier gewerkt als pedicure, op de fiets bezocht ze de 
mensen. De meeste mensen zullen zich Rie en haar oude fiets goed herinneren.  
De laatste jaren waren moeilijk voor Rie. Door de dementie werd het steeds 
moeilijker om zichzelf te vermaken en te verzorgen. Sinds april 2022 woonde ze in 
Woonzorgcentrum Klein België.  
 
In de afscheidsceremonie stonden we stil bij de liefde die we voor Rie hadden met 
woorden, muziek en beelden. En we stonden stil bij Rie’s grote vertrouwen in God. 
Dat deden we met de Spreukentekst die ook op de rouwkaart stond:  
 
Vertrouw op de Heer met heel je hart,  
steun niet op eigen inzicht.  
Denk aan hem bij alles wat je doet,  
dan baant hij voor jou een weg. 



 
In het vertrouwen dat Rie nu haar weg vervolgt bij de Eeuwige God hebben we 
afscheid van haar genomen.  
Wij wensen Rie’s kinderen, kleinkinderen en iedereen die van Rie heeft gehouden 
veel sterkte toe.  

Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 

MEELEVEN 
 
Constantijn Sikkel is vanaf 13 december naar Woonzorgcentrum Klein België 
verhuisd. Het adres is: Belgiëlaan 3, 2034 AZ Haarlem. 
We hopen dat hij zich daar snel thuis zal voelen. 
We wensen Constantijn en Mieke sterkte toe bij het wennen aan deze nieuwe 
situatie.  
 

    Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 

MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden:  Op 23 november 2022 mevr. T. Swager-Kamminga in de leeftijd van 80 

jaar. 
Op 27 november 2022 mevr. C.J. Monster-van Oeveren in de leeftijd 
van 93 jaar. 
Op 4 december 2022 mevr. G. van den Horn-Slokker in de leeftijd van 
81 jaar.                
Op 9 december 2022 mevr. M.W. Goedhart-de Joode in de leeftijd van 87 jaar.  

 
Verhuisd:   Fam. Koorstra–Tavenier van Zwanenburg naar Wijk bij Duurstede.  
                   Mevr. E.A. van Dijk van Zwanenburg naar Haarlem. 
 

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) 
 
 

 



Uit de kerkenraad van 22 november 2022 
Dit keer kon helaas niet de voltallige kerkenraad aanwezig zijn. Door ziekte, 
afspraken en werk was er een kleine kring van leden. Toch werd het een waardevolle 
avond vanwege de agendapunten die ter bespreking lagen. 
 
Opening en bezinning 
Ds. Van Rijn opent de vergadering in het verlengde van het thema van de 
vergadering: Missie en Visie. Ze vraagt de leden: Wat vind je in de kerk? 
Genoemd worden: verbondenheid, gelijkgestemden, gezelligheid, mooie diensten, 
stilte en rust, bezinning, met je eigen gedachten, muziek, een preek die aanspreekt, 
je werkt samen aan de dienst, je bent er onderdeel van (bijv. ouderling-van-dienst, 
kinderdienst enz.). 
 
Vaste agendapunten: mededelingen, verslagen en acties en post 
Scriba deelt mee dat mevr. Lem de kerkenraad hartelijk dankt voor de Paaskaars die 
zij heeft ontvangen. Ook mooi dat het jaartal past bij het jaar van overlijden van haar 
man dhr. Lem. 
Daarna worden de verslagen, postlijst en actielijst doorgenomen en aangepast. 
 
Afscheid vertrekkende ambtsdragers, mevr. Gijzen 
Mevr. Gijzen heeft aangegeven haar ambt als diaken neer te leggen. Ze vertelt dat zij 
wel actief blijft in het gemeentediaconaat. Ook zal zij de notulen van de 
diaconievergaderingen verzorgen. Daar is de diaconie blij mee. Haar afscheid krijgt 
tijdens de dienst op 4 december een officieel tintje. 
Vz. dankt mevr. Gijzen voor haar inzet en bijdrage aan de diaconie en kerkenraad. 
Mooi dat zij op haar leeftijd dit werk nog heeft gedaan. 
 
Beleid maken voor de toekomst 
Voorafgaande aan dit agendapunt is informatie ter voorbereiding toegestuurd aan de 
leden.  
Een missie en visie opstellen bij een beleidsplan helpt om de focus te houden bij een 
beleidsplan. Daarom is aan jullie de vraag om hier alvast over na te denken. 
Wie zijn wij? Wat maakt ons uniek? Is de missie. 
Wat willen wij bereiken? Waar gaan wij voor? Is de visie. 
Het missie-statement is het belangrijkste, het vertelt in grote lijnen wat het grotere 
doel is van onze gemeente. 
De visie vloeit als het ware daaruit voort.  
Let op de haalbaarheid. De kerk weer overvol is een prachtig doel, maar niet heel 
haalbaar in de komende 5 jaar. 
Allereerst werd de visie besproken: wie zijn wij en wat maakt ons uniek? Een greep 
uit de reacties die kwamen: 
Positief kerk blijven. Kijken naar wat je hebt en niet focussen op wat niet meer is. 
In de kerk zijn we uniek omdat God een centrale rol vervult. Het delen van alles 
(saamhorigheid, solidariteit, ontmoeting) is heel belangrijk. Betrokkenheid. De kerk is 
een dorpskerk. De diensten, inspiratie van een preek. De kerk is er voor jong en oud. 
Gelijkgestemd en toch anders. De kerkdiensten maken dat we een plek hebben waar 
de verbondenheid kan worden beleefd. Een rustpunt en ontmoetingsplek. We 
streven naar een kerk die de handen uit de mouwen steekt en waar mensen er 
letterlijk voor elkaar zijn. Advies geven mag daar gevraagd en ongevraagd. 
Spiritualiteit maakt de kerk anders dan bij andere ontmoetingsplekken. De blijheid om 



het geloof uitstralen. 
Daarna kwam de bespreking van de missie:  
Open en eerlijk met Hoop, Geloof en Liefde, toegankelijkheid. Naar buiten toe 
zichtbaar zijn. 
In elk dorp moet er toch een vierplek zijn. Een kerk blijft een plek voor inspiratie. Dat 
trekt veel mensen, ook die niet meer naar de kerk gaan. De plek waar je het 
geloofsgesprek kunt voeren. Vieringen, gebeden en muziek blijven belangrijk. 
Nadenken of en hoe je jeugd wil bereiken. En willen we dat wel? Houd altijd de 
opties open voor de jeugd.  
 
Vaststelling begrotingen 2023 kerkrentmeesters en diaconie 

Begroting kerkrentmeesters en diaconie:  
De begroting en toelichting zijn helder. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
Vz. bedankt voor alle werkzaamheden die zijn verricht om de begrotingen op te 
stellen. Beide begrotingen worden op 11 december tijdens een korte vergadering na 
de kerkdienst vastgesteld. 
 
Collecterooster 2023 
Het collecterooster, zoals gemaakt door dhr. Mendrik heeft de goedkeuring van de 
diaconie. Het rooster wordt goedgekeurd. 
 
Punten uit de colleges en subcommissies 
De kerkrentmeesters hebben zich gebogen over de zorgen rond energie. Ds. Van 
Rijn stelt voor om op 4 of 11 december na de dienst iets te vertellen over de energie 
en de plannen voor na 1 januari. Dan worden in de winterperiode de diensten in de 
koffieruimte gehouden. Mevr. Gerritse was blij dat er een grote opkomst van de 
kerkenraad was om de situatie rond energieproblematiek te bespreken.  
 
In de commissie eredienst is gesproken over de gedachtenisdienst. Deze was erg 
mooi. Logistiek kan er nog wat gesleuteld worden. Het aansteken van de 
waxinelichtjes was een mooie aanvulling op wat er tot nu toe gebeurde. 
 
Vanuit het jeugdwerk is geen nieuws te melden. In het nieuwe jaar kunnen de 
kinderen ook een kaarsje aansteken tijdens de dienst. Vz. vraagt of er weer een 
jeugddienst kan worden gehouden. Daar wordt naar gekeken. 
Het werk van de plaatselijke Raad van Kerken ligt wat stil. Er wordt een vergadering 
belegd. De priesters zijn wel bereid tot oecumenische diensten. Dat kan alleen na 
10.30 uur. Dit vanwege de verplichte eucharistievieringen. Ds. Van Rijn helpt mee 
met de kinderkerstvieringen.  
De tentdienst wordt besproken. De organisatie is voor en er wordt gekeken naar de 
mogelijkheden. Meer nieuws later. 
 
Rondvraag 
Mevr. Gijzen vertelt dat het nieuwe koor InterNos goed draait en dat het graag tijdens 
een dienst optreedt. Dit wordt geregeld. 
Mevr. Kranenburg meldt dat zij heeft gehoord dat mensen het jammer vonden dat de 
kerk niet open was tijdens de open monumentendagen. 
Mevr. Gijzen biedt aan boekjes voor de kinderdiensten te willen sponsoren. Dat is 
een mooi aanbod. 
 



Sluiting door mevr. Klokman 
Zij kiest een gedicht van Gerard van Midden uit het Ouderlingenblad: “Voor mij is 
geluk”.  
 
Vz. dankt de aanwezigen en wenst eenieder wel thuis. 
 

   Heleen Broerse (scriba) 
 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand januari 
  3 januari  Dhr. L. van Andel 
  5 januari  Dhr. C.A. van Oeveren  
  5 januari  Mevr. T. de Graaf-Cuperus 
  9 januari Mevr. M.S.E. Joustra-de Raadt 
11 januari  Mevr. A.P. Mendrik-Bonhof 
13 januari  Dhr. M. Vlasveld  
14 januari Mevr. G.M. Wolse-de Rooij 
17 januari Dhr. W. Mastenbroek 
18 januari  Mevr. H.A. Meerens-Koetsier  
26 januari Mevr. E. van Staaveren-Lammerts 
28 januari  Dhr. P. van Staaveren 
30 januari Dhr. J. Gravemaker 
 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand januari  
11 januari  Fabiënne Brigitte Jonker 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Actie Kerkbalans 2023 
Van zondag 15 januari tot zaterdag 28 januari wordt de actie Kerkbalans 2023 
gehouden.  
Het thema is dit jaar, net als vorig jaar Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
Ook het komende jaar hebben we uw financiële steun weer hard nodig en we hopen 
dat u uw toegezegde bedrag ten opzichte van vorig jaar kunt en wilt verhogen. 
De actie Kerkbalans wordt momenteel voorbereid door de kerkrentmeesters. De 
envelop voor deze actie ontvangt u in de week van 15 januari. Hierin vindt u meer 
informatie over de actie. Een week later, in de week van 22 januari, wordt het 
toezeggingsformulier weer bij u opgehaald.  
Welk bedrag u ook geeft, wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking aan 
deze actie. 
Namens de kerkrentmeesters,       Cora Gerritse     
   
Kerkdiensten in de komende winterperiode 
In verband met de stijging van de kosten voor energiegebruik zien wij ons 
genoodzaakt om de kerkdiensten vanaf zondag 1 januari 2023 tijdens het 
stookseizoen, dus voorlopig ongeveer de eerste drie maanden van het jaar, in de 
koffieruimte te houden. 
De kerkrentmeesters hebben naar opties gekeken om de kerkzaal aan te passen, 



met dak- en raamisolatie, maar dat brengt heel veel kosten en veel werk mee. De 
diensten in de koffieruimte houden vergt ook enkele aanpassingen, maar deze zijn 
minder arbeidsintensief en goedkoper. 
In de koffieruimte vlak achter de kerkzaal komt een stoelopstelling met voldoende 
zitplaatsen voor het huidige aantal bezoekers. Met behulp van een houten tafel en 
een lessenaar wordt er een liturgisch centrum gecreëerd.  
De bediening van de beamer en het geluid blijft wel in de kerkzaal, dit kan uit 
praktische overwegingen niet anders. Er komt een vaste camera in de koffiezaal, 
zodat u thuis de diensten kunt blijven zien. 
En de organist zal op het elektronisch orgel spelen. 
Het zal voor iedereen aanpassen zijn, maar wij als kerkrentmeesters en de 
kerkenraad denken dat dit de beste oplossing is. 
We hopen dat we op deze manier tijdens het stookseizoen mooie, warme diensten 
kunnen houden. 
 
Namens de kerkrentmeesters,       Cora Gerritse 
 
 
BEZORGING KERKBLAD 
 
Kerkblad: wisseling bezorgers 
Het Kerkblad van januari ligt alweer voor u, dankzij de trouwe inzet van 22  
vrijwilligers die maandelijks bijna 250 bladen bezorgen. Dit najaar hebben drie 
bezorgers om uiteenlopende redenen besloten om te stoppen met het bezorgen van 
het Kerkblad. 
 
Na zeer vele jaren van trouwe dienst heeft Louis Otto besloten om zijn bezorgwijk in 
de handen van anderen te leggen. We hebben Geeske Kluijt bereid gevonden om 
met ingang van dit jaar deze wijk met 11 adressen over te nemen. 
Na drie jaar invallen voor haar zieke vader stopt ook Inez Versluis met de bezorging 
van het Kerkblad en hebben we Frank Gerritse bereid gevonden deze wijk met 16 
adressen over te nemen. 
Ook Hannie de Boer heeft veel om handen en was genoodzaakt te stoppen met haar 
wijk. Gerard Kluijt heeft deze 16 adressen toegevoegd aan zijn wijk met 12 adressen, 
waardoor hij ‘koploper’ is met 28 adressen.  
 
We danken allen voor hun inzet voor onze kerkelijke gemeente en zijn in het 
bijzonder Henk Swager erkentelijk voor zijn bereidheid om, na het verlies van zijn 
vrouw Thea, zijn werkzaamheden als verdeler en bezorger van het Kerkblad voort te 
zetten.       
 
Heb je na het lezen van dit stukje belangstelling om het Kerkblad te bezorgen? Neem 
dan even contact op met Ine van der Meer. Het is altijd fijn om een paar bezorgers op 
de reservebank te hebben. Zie voor de contactgegevens de colofon van dit blad. 
 
Met vriendelijke groet,             Ine van der Meer en Jan de Waal  
 
 
 
 



 
ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 
5 maart: feestelijk 25ste Zondagmiddagconcert 
Wie had op 3 maart 2015 kunnen bedenken dat de proef met een 
Zondagmiddagconcert in onze kerk zo’n blijvertje zou worden? Misschien was u er 
toen bij; het was een optreden van conservatoriumstudente Nikki van Zaanen aan de 
pas aangeschafte vleugel. Er kwamen maar liefst 90 belangstellenden op af. 
Inmiddels zijn we bijna zeven jaar (inclusief twee coronajaren) verder en staat de 
concertteller op 24. Dat betekent dat het volgende concert op 5 maart 2023 het 25ste 
Zondagmiddagconcert zal zijn! Tijd voor een muzikaal feestje.   
 
Op dat feestje op 5 maart maken verschillende muzikanten hun opwachting (onder 
voorbehoud). Allereerst aan de vleugel Edzo Bos. Daarnaast het trio met Carel de 
Hertog met viool, Coos Lettink op accordeon en Caspar Terra op klarinet. Samen 
vormen zij Trio C tot de Derde. Zij traden in 2019 al eerder bij ons op en vielen toen 
erg in de smaak. En bij deze professionele muzikanten blijft het niet: ook onze eigen 
organist Hans Jütte doet een muzikale duit in het zakje. De vijf muzikanten spelen 
ook enkele stukken samen; dus dat belooft een spektakel te worden! Tip: noteer het 
concert alvast in uw nieuwe agenda: zondag 5 maart 25ste Zondagmiddagconcert in 
Halfweg.  
 
Om dit bijzondere concert - en ook het volgende - mogelijk te maken zijn giften zeer 
welkom. Graag op de rekening van de Kerkrentmeesters: NL 21 RABO 0324 6648 85 
o.v.v. gift Zondagmiddagconcerten. Hartelijk dank! In de volgende Kerkbrieven en het 
volgende Kerkblad leest u meer over ons jubileumconcert.  
 
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten,        Ben Broerse 
 
DIVERSEN 
 
Bedankt 
Geachte kerkleden, 
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle verjaardagskaarten die ik ontvangen heb met 
mijn 82e verjaardag.  
Met vriendelijke groeten,              Dirk Kalkman 
 
 
Archief 
Komt u thuis bij het opruimen kerkelijke stukken tegen, zoals notulen of verslagen 
van commissies waar u ooit deel van uitmaakte, gooi ze niet in de versnipperaar of 
bij het oud papier maar lever ze in bij het archief. Van sommige jaargangen 
ontbreken exemplaren en van andere activiteiten is soms weinig of niets terug te 
vinden. Ook (oude) foto’s zijn welkom. Graag inleveren bij Wim Smit of Jan de Waal. 

Bij het archiveren (2x per maand) komen we van alles tegen. Hieronder een 
voorbeeldje van een actueel onderwerp. 

In ‘De Kerkklok’, het kerkblad van de Ned. Herv. Gemeente van Houtrijk en Polanen 
van maart 1941 wordt onder de kop ‘koud’ een kolom gewijd aan de koude in de 
kerk. Een gedesillusioneerde kerkganger formuleert een koudeklacht als volgt: 



Koud was de kerk en het kerkmuurgesteent’, Koud was de leraar, koud de gemeent’, 
Koud was de preek en het orgelgeluid, Koud was ’t begin en ’t midden en ’t besluit. 

De koudeklacht werd gericht aan ‘de oude dr. Gunning’. Het antwoord aan de 
gemeente luidde: 

‘Laten wij dan beginnen uit te stralen in onze koude omgeving, opdat men wete, waar 
’n arme koude, verkleumde ziel geestelijk verwarmd kan worden.’ 

Wim Smit 
 

           
 
Vluchtelingen die de asielprocedure hebben afgerond en in Nederland mogen 
blijven wonen, zogenaamde statushouders, kunnen moeilijk aan woonruimte 
komen. Daardoor blijven ze in asielzoekerscentra wonen. Met als effect dat ze 
lastiger inburgeren, moeilijker aan werk komen en dat de asielzoekerscentra 
overvol blijven.  
De gemeente Haarlemmermeer doet zijn best om voor een aantal van deze 
‘statushouders’ woonruimte te zoeken, maar ook voor de gemeente is dat lastig. 
Vanuit o.a. de landelijke Protestantse Kerk is een initiatief gestart om mee te 
helpen zoeken naar woonruimte voor statushouders (https://dethuisgevers.nl). 
Het idee is dat gewone burgers de gemeentes mee helpen zoeken. De 
staatssecretaris is enthousiast over dit idee evenals de gemeente 
Haarlemmermeer.  
De komende maanden gaan mensen uit kerken en andere maatschappelijke 
organisaties in de Haarlemmermeer op zoek naar woonruimte voor 
statushouders. Die woonruimte moet op orde zijn (wc, douche, keuken etc.) maar 
kan wat alternatiever zijn dan gewoonlijk: bijvoorbeeld in een verbouwd bedrijfs- 
of kantoorgebouw of in een ongebruikt gedeelte van een woning. Het gaat om 
tijdelijke huurcontracten van een half jaar tot twee jaar. De gemeente 
Haarlemmermeer geeft de statushouders na afloop van deze voorlopige opvang 
een woning.  
De gemeente Haarlemmermeer roept huiseigenaren en eigenaren van 
bedrijfspanden op om woningen en panden aan te bieden ten behoeve van de 
huisvesting van statushouders. 
Heeft u een geschikt pand, meld u dan bij ds. Coen Wessel, predikant te 
Hoofddorp c.wessel@pghoofddorp.nl. Hij kan u in contact brengen met de 
behandelend beleidsambtenaar. U kunt vervolgens met haar afspraken maken 
over mogelijkheden, denk hierbij aan huurprijs, huurcontract, periode van verhuur 
etc. 

  Coen Wessel 
 
 
 
 


