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Kerkdiensten 
 
Zondag 5 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. G. Bregman-Hoving, 
       Woubrugge 
       Tweede zondag 40-dagentijd 
Zondag 12 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. E. Bruggeman, 
       Amsterdam 
       Derde zondag 40-dagentijd 
Maandag 13 maart 
Eigen Haard   19.00 uur  mevr. J. Pijnaker 
 
Zondag 19 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
       Vierde zondag 40-dagentijd 
 
Zondag 26 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. P.I.C. Terpstra, Heemstede 
       Vijfde zondag 40-dagentijd 
Zondag 2 april 
Prot. Kerk en online 10.00 uur  mevr. ds. T. de Vries-Meijer,  
       Overveen 
       Palmpasen 
 
Oppasdienst 
Zie Kerkbrief 
 
 
TER OVERDENKING 
 

Aan een sobere tafel 
Woensdag 22 februari is de 40-dagentijd begonnen. 
De laatste jaren kiezen steeds meer mensen om in deze periode soberder te leven, 
om te vasten. 
De klassieke manier om dit te doen is geen vlees eten. Maar de focus lijkt de laatste 
jaren te verschuiven. Veel mensen eten bewust al weinig tot geen vlees. We weten 
namelijk dat het eten van vlees een heel grote impact heeft op het klimaat. En ook al 
eten we biologisch, het dierenwelzijn bij de slacht lijkt ook nog steeds niet al te best. 
Ik denk dat voor veel mensen vlees daarom ook niet meer symbool staat voor de 
onnadenkende (of vanzelfsprekende) excessen in ons dagelijks leven. En volgens 
mij is dat juist de kern van vasten. Daarom ben ik wel eens gestopt met het glaasje 
wijn ‘s avonds en heb ik een jaar gehad waarin ik Facebook heb gepauzeerd. 
 



Juist in het ontbreken van iets alledaags ontstaat er ruimte voor bezinning en stilte. 
Om na te denken over onze eigen levens, over de rol die wij 
hebben voor de wereld om ons heen, hoe wij ons verbinden 
met God, in hoeverre het licht van Pasen in onze levens 
schijnt. 
 
 
 
Wat is zo’n onnadenkende luxe in uw leven? En zou je het 
aandurven om die deze 40 dagen (iets minder inmiddels) te 
laten liggen? De ZWO-commissie helpt ons daar dit jaar bij 
door wekelijks een nieuwe uitdaging te plaatsen in de 
Kerkbrief. Tips om samen iets te laten of te doen voor onszelf, 
voor God en de naaste.  
 

Ds. Wilma van Rijn-Fennell   
 
WIJ GEDENKEN 
 

Rien Boterman 
In de nacht van vrijdag op zaterdag 28 januari is Marinus Boterman overleden op 71-
jarige leeftijd. 
 
Rien was een geliefd mens: voor zijn gezin, voor zijn broers en zussen, neven en 
nichten, vrienden, collega's bij de Amsterdamse diaconie en gemeenteleden. 
Hij genoot van het opa zijn en was samen met Ada volop betrokken bij het gezin van 
hun zoon. Ook was hij een fijne broer en oom in de grote familie. 
Zijn behulpzaamheid, zijn humor en betrokkenheid zullen gemist worden. Mensen 
kwamen graag even bij Rien aan om hun verhaal te delen, waardeerden zijn 
positiviteit, zijn humor en relativeringsvermogen. 
 
Er waren nog veel plannen voor de toekomst. Een kort en heftig ziekbed maakte een 
einde aan die plannen en aan Riens leven. 
 
In de afscheidsdienst stonden we stil bij het leven van Rien, bij de liefde die we voor 
hem hadden. In de dienst lazen we een gedeelte uit het Matteüs-evangelie, over de 
werken van barmhartigheid. 
 
“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten 
van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 
  
Rien heeft zich jarenlang ingezet voor die “onderkant van de samenleving” in zijn 
werk bij de Amsterdamse diaconie, met zorg en aandacht voor de meest kwetsbaren. 
 
Die aandacht en liefde die Rien heeft geschonken, zullen we koesteren en 
meenemen in ons hart. Met verdriet en liefde hebben wij Rien losgelaten, en 
overgedragen in de liefdevolle armen van God. 
 

  Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 



MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden:  Op 11 januari 2023 mevr. I.A.H. Doggenaar-Vlug in de leeftijd van 81 

jaar.                     
Op 17 januari 2023 mevr. L. Hofstra-Zuidweg in de leeftijd van 96 jaar.  

           Op 28 januari 2023 dhr. M. Boterman in de leeftijd van 71 jaar.  
          
Verhuisd:   Dhr. R.J. Gerritse van Zwanenburg naar Delft.         
                   Mevr. M.C. de Vos-den Butter binnen Zwanenburg. 
       Mevr. J. Bakker-Joustra van Halfweg naar Zwanenburg. 
 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 

Uit de kerkenraad van 25 januari 
Vaste agendapunten 
De vergadering start met de vaste agendapunten. 
Ds. Van Rijn opent de vergadering. Zij leest een gedicht uit de 40-dagentijdfolder: 
“Liefde: alles is ermee gezegd.” 
Na welkom en vaststellen van de agenda worden de notulen en verslagen van de 
afgelopen vergaderingen van de kerkenraad en het moderamen besproken. Deze 
worden vastgesteld en ondertekend. Ook de postlijst en de actielijst worden 
besproken en geactualiseerd. 
 
Bloemenkaart 
Binnenkort kunnen gemeenteleden een persoonlijke groet meegeven met de 
bloemen. Er is daarvoor een speciale bloemenkaart ontworpen. Meer informatie volgt 
in de Kerkbrief. 
 
Beleidsdocument 
Het conceptbeleidsplan is in de diaconie besproken en aangevuld met een diaconaal 
stuk missie. Als gemeente omzien naar elkaar, omzien naar de mensen in de eigen 
buurt en in de wereld. 
In de kerkrentmeestersvergadering moet het document ook nog worden besproken.  
Op basis van het visie- en missiestuk kan eigen beleid worden gemaakt in de 
verschillende commissies en werkgroepen. 
Wanneer de visie en missie zijn vastgesteld kan de praktische uitwerking 
plaatsvinden. 
Daarbij wordt tijdens de bespreking als uitgangspunt genomen: Waar krijgt de 
gemeente energie van? 
 
Kerkbalans 2023 
Mevr. Gerritse vertelt dat alles goed loopt. De brieven zijn uitgedeeld. Zelfs dat is een 
pastorale bezigheid. Ze noemt de bezoeken als een belangrijk extra. De gesprekken 
die worden gevoerd zijn heel waardevol. Na maandag 30 januari kan de balans 
worden opgemaakt. 
 
Kerkenraadsuitje 
Ieder jaar gaan de kerkenraadsleden met de kerkrentmeesters en de kosters een 



middag met elkaar op stap. In de afgelopen jaren zijn het Catharijneconvent en de 
Kathedrale Bavo bezocht. Het wordt dit jaar het luchthavenpastoraat. Er ligt een 
uitnodiging van deze organisatie. De leden zijn er enthousiast over. De 
voorbereidingen daartoe worden opgestart.  
Als afsluiting van zo’n bezoek gaan de deelnemers met elkaar uit eten.  
 
Datum voor gemeentebijeenkomst (met thema) en gemeentevergadering  
Deze bijeenkomst is uitermate geschikt om het concept beleidsplan te bespreken. 
Voorstel is deze op 31 mei te houden. Als tweede agendapunt komen de 
jaarrekeningen aan de orde. 
 
Punten uit de colleges en subcommissies 
Ds. Van Rijn noemt het wel en wee van een aantal gemeenteleden. 
Zij heeft contact gehad met de predikant uit Badhoevedorp. Deze staat open voor 
contacten tussen beide gemeentes. Zeker daar waar de gemeentes elkaar kunnen 
ondersteunen.  
De ZWO-commissie werkt aan de voorbereiding van de 40-dagentijd. In het Kerkblad 
en de Kerkbrief wordt de informatie gedeeld. 
De inloop wordt eenmaal per maand bij iemand thuis gehouden. Er komen te weinig 
mensen om de inloop in het kerkgebouw voort te zetten.     
Op 5 februari is het Avondmaal. Dat moet nu in de koffieruimte. Dat vraagt iets van 
de organisatie. Voorstel is de stoelen meer ruimte te geven, zodat er diakenen langs 
de rijen kunnen lopen. Dat wordt uitgevoerd. De volgorde van brood en wijn wordt 
afgesproken. Wanneer u dit leest heeft de dienst al plaatsgevonden. 
Er is een nieuwe paaskaars uitgekozen. 
Na een afkondiging van overlijden wordt voortaan het lievelingslied van de 
overledene gezongen. 
Het valt de ZWO-commissie op dat er minder collectes zijn voor ZWO. De vraag is 
daar in een volgende planning rekening mee te houden. De commissie vraagt ook of 
er rekening kan worden gehouden met de zondagen van het Werelddiaconaat en de 
avondmaalsdiensten. Het is lastig wanneer deze op eenzelfde zondag vallen.  
Ds. Van Rijn geeft aan dat dit soms niet anders kan vanwege de planning van de 
diensten waarin zij voorgaat. 
De oecumenische dienst was mooi. Jammer dat het koffiedrinken niet voor de dienst 
kon. De tentdienst kan doorgaan. De Raad van Kerken bespreekt in de komende 
vergadering of dat gaat lukken. Ds. Van Rijn gaat wel op 4 juni voor, voor het geval 
deze dienst doorgaat. Dat betekent dat het preekrooster wordt aangepast. De 
volgende oecumenische dienst is op 22 oktober.  
De voorbereidingen voor het jubileumconcert van de commissie Zondagmiddag-
concerten op 5 maart zijn in volle gang. 
 
Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
Sluiting door mevr. Gerritse 
Zij leest het gedicht bij Lied 256: “Zing zacht, zing voor je uit”. 
Vz dankt allen voor de aanwezigheid en wenst eenieder wel thuis. 
 

Heleen Broerse (scriba) 
 



 
DIACONIE 
 

Vakanties met aandacht 
Het vakantiebureau ‘bijzondere vakanties’ van de Protestantse Kerk organiseert al 60 
jaar vakantieweken op prachtige locaties in Nederland. Bijvoorbeeld voor senioren 
met en zonder zorgbehoefte, die graag zorgeloos vakantie willen vieren.  
Om dit mogelijk te maken is het vakantiebureau afhankelijk van giften en vrijwilligers.  
Als vrijwilliger ben ik al vele jaren betrokken bij deze bijzondere vakanties. 
Het werken met vrijwilligers die allemaal hetzelfde doel na streven, namelijk ‘de 
gasten een heel fijne vakantie bezorgen’, is een soort virus. 
Het gaat nooit meer weg.  
Een beetje aandacht, een arm, een hand, een luisterend oor, het is zo klein maar 
voor de ander zo groot. 
Samen lachen, op de duo fiets door het bos racen terwijl je gast dacht nooit meer in 
het bos te komen. De avonden met spelletjes en soms een optreden van koor of 
theater, samen zingen, mag ook vals zijn. 
Ik kan er uren over praten 
Er zijn veel verschillende weken, bijvoorbeeld:  
Vakantie voor senioren, met veel of weinig zorgbehoefte. 
Vakantie voor mensen met een beperking. 
Vakantie met mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie. 
Zorgvakantie voor mensen van 25-50 jaar. 
Een zomerkamp voor kinderen en jongeren met een meervoudige beperking. 
  
U kunt genieten van rust, de prachtige omgeving, het comfort van het hotel en van 
heerlijke maaltijden. 
U kunt meegaan met uitstapjes, er zijn avondprogramma’s en u ontmoet nieuwe 
mensen. 
De vaarvakanties met de Prins Willem-Alexander geschikt voor senioren, met lichte 
of zware zorg. Dit vakantieschip vaart ook weer 3 weken. 
Ook dit jaar staat er een team vrijwilligers klaar, waaronder ook gediplomeerde 
verpleegkundigen en verzorgenden om uw vakantie tot een onvergetelijke te maken. 
Dit is een klein overzicht van wat er zoal mogelijk is.  
De gidsen zijn er, u kunt ze inkijken in de kerk. 
Wilt u meer informatie neem dan contact op met Margreet Smit. 
Meer dan 25 jaar ervaring met deze vakanties. 
 

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand 
maart 
  1 maart Mevr. L.A. van Dieren  
  2 maart Dhr. J. Kortenoeven 

  4 maart Mevr. E.C. den Braber-Kooij  
  5 maart Dhr. H. Hoeve 
  7 maart Dhr. H. Swager     
11 maart Dhr. C.A. van Ojik 
25 maart Mevr. J.H. Lem-Ravensbergen 

29 maart Dhr. C.H. Kleefsman 
30 maart Mevr. M. van Blaaderen-de Vos 
31 maart Mevr. M. Gijzen-Hillmann 



 

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 
jaar worden in de maand maart  
22 maart Jackie Fennell 
 

Paasviering gemeentediaconaat op vrijdag 14 april 2023 
We mogen terugzien op een mooie feestelijke Kerstviering van 16 december vorig 
jaar, met veel aanwezigen. Ds. Wilma en Jackie waren ook enige tijd bij ons zodat 
we toen, ondanks de gladheid, met 29 personen Kerst hebben mogen vieren, waar 
we erg blij mee zijn. 
 
Dit geeft ons team weer de spirit om door te gaan met onze Paasviering, die wij 
hopen te organiseren op vrijdag 14 april a.s., dus na Pasen. (Pasen is dit jaar op 
zondag 9 april). Tot nu toe hielden wij onze Paasviering in de lijdenstijd; laten we nu 
onze Paasviering aansluitend vieren in de week na Pasen. De Elisabethbode wordt u 
wel na de Paasdienst in de kerk op zondag 9 april uitgereikt. In het Kerkblad van april 
leest u meer informatie omtrent onze Paasviering. 
 
Wij hopen dat we weer velen mogen begroeten bij deze Paasviering. U kunt zich al 
opgeven bij Gré Gijzen of bij Betsy Geelhoed. 
 
Een hartelijke groet namens het team gemeentediaconaat,   Betsy Geelhoed 
 
ZWO-COMMISSIE 
 

40-dagentijdcampagne Kerk in Actie “Uit liefde voor jou” 
De 40-dagentijd is gestart op 22 februari, met als thema “Uit liefde voor jou - 
ontvangen en delen”. Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand 
van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten 
zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde 
voor mensen. In de 40-dagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en 
ver weg. Samen zijn we de kerk in actie.  

Collectes en Paasproject 
In de 40-dagentijdcampagne staat iedere week een ander project centraal. In onze 
kerk wordt er op deze zondagen gecollecteerd voor Kerk in Actie:  
 
5 maart - Zending Palestina 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder 
dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van 
verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij 
Bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
 
12 maart - Binnenlands diaconaat Nederland 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om 
te zien.  
Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand 
om te werken aan herstel. 



 
26 maart - Werelddiaconaat Bangladesh 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat 
veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld 
een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit 
India aangetrokken. 
 
9 april Pasen - Werelddiaconaat Moldavië 
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het 
buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel 
kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare 
kinderen en ouderen zijn. 

Het paasproject, Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië, is het hoofdproject van 
de campagne en daarmee ook het spaardoel van de vastenactie die aan de 
campagne is gekoppeld.  

40-dagentijdkalender en vastenactie 
De 40-dagentijdkalender (uitgave van Petrus) helpt je om deze periode bewust te 
beleven. Voor iedere dag is er een Bijbeltekst met een korte overdenking, 
afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. Je kunt de kalender gratis 
bestellen via: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 
Er zijn enkele exemplaren door de ZWO besteld. Deze liggen bij de uitgang van de 
kerkzaal, in de koffieruimte. Deze kosten dan € 1 per stuk (i.v.m. bestelling van 
meerdere exemplaren tegelijk), dit kun je in het spaardoosje deponeren.  
Doe mee met de vastenactie! Dat kan via de 40-dagentijdkalender. 
 
Liturgisch bloemschikken 
In de brochure ‘Liturgisch Bloemschikken’ vind je schikkingen voor de zondagen in 
de 40-dagentijd, de vieringen in de Stille Week en voor Pasen, om je gemeente te 
betrekken bij het jaarthema ‘Aan tafel’ en het thema ‘Uit liefde voor jou’. De brochure 
is sinds eind januari 2023 beschikbaar via protestantsekerk.nl/bloemschikken. 

Hartelijke groet namens de ZWO-commissie,     Ellen Oostwouder 

 

KOOR INTERNOS 
 

Koor "InterNos" zoekt nog steeds nieuwe leden 
Op iedere 1e en de 3e woensdagmiddag van de maand oefent ons koor om 
14.00 uur in de koffiezaal van onze kerk. 
 
Helaas is het aantal koorleden erg krap om door te gaan, vooral bij de dames 
altpartij, maar ook bij de heren tenoren. Overigens is iedere zanger altijd zeer 
welkom. Dus we blijven een beroep doen om meer zangers aan te moedigen  
eens te komen luisteren of mee te zingen. 
Dus woensdag 1 maart en woensdag 15 maart a.s. om 14.00 uur zijn onze 
eerstvolgende lessen en ben je van harte welkom. Er is altijd koffie of thee in  
de pauze of bij binnenkomst. Onze dirigent, Hans Jütte, begeleidt ons op de piano en 
geeft ons goede aanwijzingen bij het zingen van een ruim aantal geestelijke liederen 
die we graag zingen, maar ook minder bekende liederen komen aan bod.   
 



Heb je interesse of heb je vragen; je kunt bellen naar Selma de Fouw of naar Betsy 
Geelhoed. 
Hopelijk zien we nieuwe gezichten bij de volgende lessen. 
Een hartelijke groet namens het bestuur van koor "InterNos",  Betsy Geelhoed 
 
RAAD VAN KERKEN 
 

De wandeling 
Op zaterdag 4 februari reden er vanuit Halfweg twee auto’s 
om 9.00 uur met 10 personen naar De Zoete Inval. Bij De 
Zoete Inval begon onze rondwandeling.  
Onder het viaduct door direct linksaf de Liebrug over en het 
Veerpad op. 
Het eerste pad rechtsaf tussen de Veerplas en de Binnen Liede door richting molen 
De Veer. Deze molen staat vlakbij Penningsveer, ten noordwesten van de Veerplas. 
De oorspronkelijke poldermolen is rond 1701 gebouwd. Na een brand in 1998 is de 
molen in 2002 volledig herbouwd.   
In dit gebied moesten poldermolens voorkomen dat het land van de boeren 
onderwater kwam te staan. Poldermolens zoals De Veer pompten het water uit de 
polder, in dit geval uit de Veerpolder. 
Bij De Veer verlieten wij het harde pad en begaven wij ons op smalle onverharde 
paden met verrassend mooie uitzichten. 
Al wandelend en genietend van al wat wij zagen klommen we naar het hoogste punt 
van onze wandeling. Daar aangekomen zagen we de Mooie Nel, Spaarndam, 
Halfweg, duinen, Haarlem, Amsterdam en nog veel meer. Vandaaruit ging de tocht 
over de Schoterbrug, via de Spaarndamseweg naar Spaarndam. 
Inmiddels hadden wij zin in koffie maar in Spaarndam gaat de horeca pas om 12.00 
uur open dus werd het koffie bij AH. 
Via een wandelpad tussen landerijen, de Lagedijk en de Liedeweg, kwamen we aan 
bij onze startlocatie ‘De Zoete Inval’. 
Daar genoten wij van een heerlijke welverdiende lunch. 
 

 
            Foto Marjo Bart 
 

De volgende wandeling zal plaats vinden op zaterdag 4 maart. 
U kunt zich opgeven voor 2 maart bij Marijke Nuis.    
  
Namens de wandelaars ,        Margreet Smit 



COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 
25ste Zondagmiddagconcert pakt op 5 maart groots uit  
Het 25ste Zondagmiddagconcert in onze (dan verwarmde) kerk 
belooft een muzikaal hoogtepunt te worden in de 
bestaansgeschiedenis van deze concertserie. In plaats van 
normaal één muzikant of groep ontvangen wij 5 maart een 
concertpianist én een trio met viool, klarinet en accordeon én een 
organist. Het zijn Edzo Bos, Trio C tot de Derde en Hans Jütte. 
Nog niet eerder had een Zondagmiddagconcert zo’n breed palet 
aan instrumenten en muziekstijlen. Van joodse klezmer tot 
Beethoven en van Bach tot Scarlatti. Als finale spelen de vijf musici een stuk samen; 
een unieke gebeurtenis. Al met al volgens de commissie een fantastische manier om 
het 25ste concert te vieren. Dus beleef het mee en kom 5 maart naar ons eigen 
‘Podium Klassiek Halfweg’. En neem vooral veel gasten mee, want dit 25ste 
middagconcert verdient een overvolle kerk!  
Aanvang concert 15.00 uur; de kerk is vanaf 14.30 uur open. Toegang 10 euro, 
inclusief drankje na afloop. Kinderen t/m 12 jaar betalen geen entree.   
 

      
 
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten,    Ben Broerse 
 
UIT DE OUDE DOOS 
 

Duindienst op Hemelvaartsdag 
Het is altijd weer afwachten of er iets komt, maar dit keer heeft een gemeentelid, Ria 
Bakker, een paar oude foto’s uit de geschiedenis van onze kerkelijke gemeente bij 
de redactie van het Kerkblad ingeleverd. De foto’s betreffen een activiteit van 31 jaar 
geleden. 
Ria schrijft in haar mailtje: ‘Uit onze fotoboeken hebben wij nog een paar foto’s 
opgediept van de Duindienst op Hemelvaartsdag 1992. Het zijn overzichtsfoto’s, dus 
mensen zijn niet of nauwelijks te herkennen.’ 
 
Zij vervolgt: ‘Toen ik bij onze kerk kwam (toen nog Hervormde gemeente), bestond 
de traditie van de Duindiensten al. Ik heb begrepen dat deze traditie is begonnen op 
initiatief van Arie Gehrels. Wij hebben er nog steeds goede herinneringen aan. Wij 
zijn zelf met de kinderen op de fiets en/of met de auto vrijwel jaarlijks naar “ons” 
duinpannetje in de Waterleidingduinen bij Zandvoort gegaan.  



Een heel aparte ervaring zo’n dienst in de openlucht met de natuur om je heen en de 
fluitende vogeltjes.’ 
 

 
 
 
 

                

 
 
‘Er was daar destijds ook veel belangstelling voor. Ik herinner me ook dat er later nog 
een groep wandelaars was (waaronder ikzelf) die op de heenweg naar de duinen 
wandelde, een tocht vroeg in de morgen van zo’n 17 kilometer. Andere 
gemeenteleden kwamen op de fiets.’  
 
Beste Ria, hartelijk bedankt voor je input voor deze rubriek! Er zullen vast veel 
gemeenteleden zijn die eveneens goede herinneringen hebben aan de Duindiensten 
op Hemelvaartsdag in de Waterleidingduinen (of als het regende in Nieuw Unicum). 
Of niet: door zadelpijn of blaren op de voeten… In 2019 viel het doek voor deze 
mooie traditie.  
 
Heb jij ook foto’s of dia’s van bijzondere gebeurtenissen uit onze kerkelijk leven? 
Laat het me dan weten. Bedankt alvast.  

     Ben Broerse 
 



 
DIVERSEN 
 

Gedicht 
Dit is het gedicht dat ik heb voorgelezen tijdens de afscheidsdienst van Rien, mijn 
broer.  
Rien bewaarde het in zijn nachtkastje. Hij kreeg het van iemand uit de dak- en 
thuislozenorganisatie, waarvoor hij jarenlang het penningmeesterschap heeft 
vervuld. De eerste vier regels stonden op zijn rouwkaart. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
Leef nu, leef vandaag en geloof in een morgen 
met toekomst en vreugde en af toe zorgen. 
Een dag heeft twee kanten: een donk’re en een lichte, 
kent inzet en ijver in werken en plichten. 
 
Leef nu, leef vandaag en bewaar iets voor morgen 
aan liefde en vertrouwen. Dan ben je geborgen. 
Geloof in een nu in de dagen die komen: 
eenvoudig en eerlijk met heimelijke dromen. 
Een dag heeft veel waarde in positief denken. 
Voel ruimte voor het goede en hartelijk iets schenken. 
 
Leef nu, leef vandaag 
Streef naar menselijk iets bouwen 
Dan kost het zo weinig van ’t leven te houden (houwen) 
 
Leef nu, leef vandaag, staar je niet blind op later 
Dat wat je hebt gemist geeft een geestelijke kater. 
Voel aan wat je hebt in je hart en in je handen 
Wat of je bezit aan vertrouwelijke banden. 
 
Lach nu, lach vandaag. Blijf in de toekomst geloven. 
Dan kom je zoveel wat je pijn doet te boven. 
Leef dagelijks bewust, geef een kleur aan je leven, 
Raak aan en omarm wat je stil hebt gekregen: 
gezondheid en kansen in honderden kleuren, 
waarmee als je wilt kleine wonderen gebeuren. 
Bewaar gaaf het licht voor de donkere dagen. 
Dan vind je het antwoord op talloze vragen. 

Heleen Broerse-Boterman 
 



 

Beste gemeenteleden,  
Mede dankzij jullie hebben wij een prachtige trouwdag gehad. De dienst werd 
voorgegaan door ds. Gert van de Meeberg en is voltrokken in de Grote Kerk te 
Dordrecht. 
Via deze weg willen we jullie nog hartelijk bedanken voor al jullie lieve berichten en 
kaarten en wensen u allen het beste! 
  
Met hartelijke groet,              Laura en Jonathan  
 
 
 

 


