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Kathedraal van Sevilla
Deze kathedraal is de grootste kathedraal ter wereld en de twee na grootste kerk ter wereld.
Het bevat waardevolle kunstwerken en het praalgraf van Christoffel Columbus.
De kathedraal is gebouwd op een oude moskee.
In de kathedraal vond ik in het weinige licht dit (roomse) kruis met kaars.
Met groet en goede Paasdagen, John Oosterhuis

Nee, het kerkblad is niet zo dik als met de afgelopen
Kerst. Maar wel met 6 pagina's over Pasen. We hopen
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dat het in de smaak valt.

de redactie
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Meditatie

Marianne Vonkeman

Een lied uit de diepte
Uit de diepten roep ik, zegt Psalm 130.

en de vrede ver weg houdt. De toon

En dan weet je gelijk al: het komt niet uit

is nog aarzelend, het antwoord is nog

je mond, maar uit je buik, waar het geluk

niet gekomen, maar er is hoop, uit de

en de pijn nestelen. Uit de diepte wordt

diepte roep ik. De blik wordt omhoog-

geroepen, want dat is wat diepten doen.

getrokken, de opgang is ingezet.

Er wordt wat afgeroepen in woordeloze

Tegenover het tekort, tegenover alles

zuchten, in kampen en getto’s, in inrich-

wat het leven aantast, belijd ik: ik zie

tingen en eenzame kamers. Heer, hóór

uit naar de Heer. Niet ‘wij samen’,

mijn stem, de stem van mijn gebed, ook

maar ‘ik’, heel persoonlijk, en mis-

heb ik geen woorden meer over.

schien jij wel, vandaag.

Over welke diepte gaat het eigenlijk? De

Kwetsbaar is de hoop, de droefheid

psalm steekt in op het ergste: het aller-

is groot en de pijn doet altijd mee –

ergste dat een mens kan overkomen: de

mijn ziel verlangt, ziet uit, langgerekt

diepste nood, zoals Luther het vertaalt.

wacht de hoop, het antwoord is er

En dat is een mens die is losgeraakt van

nog niet, het wachten duurt soms zo

God. Als u de zonden blijft gedenken,

lang. De vluchtelingen blijven komen,

wie houdt dan stand? Dit is wat zonde

de kinderen hebben honger, de vrou-

is: een verbroken band met goedheid,

wen worden verkracht en de gelief-

met recht en rechtvaardigheid, met

den blijven sterven… O, dat lange

waarheid en vrede. Als we die bronnen

wachten als de last van het leed je de

van leven kwijt zijn geraakt, dan zijn we

adem beneemt.

God zelf kwijtgeraakt - en wie kan dan
standhouden? Onrecht kan dat bewerk-

En toch, het keert, zacht maar zeker:

stelligen, groot leed dat je bitter maakt,

Israël, hoop op de Heer! Waarom?

angst waardoor je je opsluit in jezelf,

Want bij de Heer is genade! De hoop

of je eigen kwaad dat gestold is in een

komt weer langs als een lichtvoetig

pantser waar niemand meer doorheen

kind dat dartelt in de zonneschijn.

komt. O God, als U dat het zwaarste

God zal bevrijden, altijd weer, uit alles

laat wegen, als wij niet loskomen van die

wat scheiding brengt tussen God en

last – dan blijven we in kringetjes rond-

ons, de verlossing komt van Hem.

draaien en wordt het nooit iets met die

En mocht je nog twijfelen of het ook

goede aarde van U.

voor jou zal gelden, dan eindigt deze
psalm met een groot slotakkoord: Hij

Dan gaat het lied van toon veranderen:

zal bevrijden uit álle zonden.

bij U is vergeving. Vergeving betekent:
losmaking. U maakt los van de last, van

Halleluja, het wordt Pasen!

het tekort, van dat wat scheiding brengt
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Pasen: het mooiste verhaal dat ik ken
A life is like a garden,
Perfect moments can be had, but not preserved, except in
memory.
Een leven is als een tuin, zo twitterde mijn broer, zijn allerlaatste

Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

retweet voordat hij plotseling stierf. Een leven is als een tuin. Vol-

(Johannes 20)

maakte ogenblikken kunnen er zijn, maar niet bewaard worden,
behalve in de herinnering. Die tekst zetten we ook op zijn rouw-

Ook Maria, de vriendin van Jezus, staat in een tuin. Het is niet

kaart. Het is een citaat dat past bij het Bijbelverhaal van Paasmor-

de hof van Eden, dat paradijs waar we uit verdreven zijn. Het is

gen. Een verhaal dat zomaar ineens levend werd.

een graftuin en haar ogen staan vol tranen. Je kunt het moeilijk
vatten, dat er zoiets gebeurt. Het is al moeilijk genoeg dat de
dood zijn intrede deed. Maar als je dan ook nog moeilijkheden
rond het afscheid hebt, als er met zijn lichaam wordt gesold of
met zijn nagedachtenis… dat is helemaal moeilijk. Dan blijf je
maar onrustig.
Maria staat in een tuin. Perfect moments heeft ze gehad met
Jezus. Momenten dat alles in je leven op een rijtje stond en je
voor jezelf glashelder en schoongewassen werd, door die enorme
aanvaardende liefde. Maar perfect moments kunnen niet vastgehouden worden, alles beweegt en alles wat geboren wordt, sterft.
Maria staat in de tuin van het graf. Maar God was er al eerder.
God is overal altijd al eerder. God wandelt in de hof, God wandelt
in de schaduw van de bomen, en hij vraagt: Adam, waar ben je?
In de vroege ochtend van die zondag daar in de graftuin, zegt hij:
Jezus, waar ben je? En Adam komt tevoorschijn achter de struiken waar hij zich verstopt en Jezus komt tevoorschijn achter de
steen die alles toedekt, de harde dood die ieder mens meemaakt.
De eerste Adam en de tweede Adam, ze komen tevoorschijn uit
de zonde en uit de dood, want God leeft en doet leven. Alleen

Houd me niet vast, fresco van Fra. Angelico

maar leven en leven.

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar

Mijn broer wandelde ook in een tuin, in een bos bij Valkenburg. Hij

het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een

was op stap met een vriend en maakte foto’s van wat hij onderweg

bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het

tegenkwam. In de 50 jaar van zijn leven heeft hij duizenden foto’s

lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze

gemaakt. Mijn broer was niet gelovig. Een fantastische broer, zo

haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet

eentje die je iedereen toewenst. We gingen uit eten samen, we

waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ Na deze woorden keek

zagen alle sciencefictionfilms samen. Maar van de kerk en van

ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.

mijn geloof snapte hij niks van met zijn ICT-brein. Wat is dat toch,

‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het

zo’n naakte man aan het kruis? Dat slaat toch nergens op? Dat

de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me

is toch van de middeleeuwen? Hij begreep echt niet hoe zijn toch

dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’

best intelligente zus daar iets in zag. Hij begreep al helemaal niet

Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rab-

dat ik daardoor gezien wórd. En dat dát nu precies de kracht

boeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik

ervan is - die omdraaiing. Dat geloven niet iets is dat ik doe maar

ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders

dat ik ontvang. Dat leven niet iets is dat ik doe, maar dat ik ont-

en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die

vang. En dat zelfs al het lijden van de wereld gezien wordt en

ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria uit

opgenomen in een verhaal dat groter is dan ik met mijn brein kan

Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de

vatten. Dat in elke graftuin een tuinman loopt die je naam kent.
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Hij maakte foto’s mijn broer, onderweg op zijn wandeling. Hij

het gewone dat je kent, nauwelijks opgemerkt - en ineens klinkt

legde vast wat hem trof, aan licht en compositie.

je naam en ben je niet meer alleen. Ineens zie je lijnen lopen,
spreekt een oud verhaal je nieuw en persoonlijk aan, plotseling

Dit is de allerlaatste foto die hij maakte, voordat zijn hart voorgoed

zegt een laatste foto iets dat niemand had kunnen denken. Maria,

stopte, op die vroege zondagmorgen 4 jaar geleden. We vonden

zo klinkt een vertrouwde stem. Een perfect moment. Maar houd

het op zijn camera. Hij fotografeerde deze brug met uitzicht op

me niet vast zegt Jezus, perfect moments kun je alleen in je her-

een Calvarie - een beeldengroep rond het kruis, met de naakte

innering bewaren. Ik ga weg maar op zo’n manier dat ik voorgoed

man aan het kruis in het midden en aan weerskanten zijn moeder

bij je kan zijn. En niet alleen bij jou.

Maria en Johannes.
Mijn broer stond voor de brug en keek naar de beeldengroep
van het kruis. Hij liep erlangs maar kwam niet dichtbij. Nog even,
een half uurtje, en het zou hém dichtbij komen. Nog even en die
laatste brug, die laatste overgang zou zich aandienen. Hij zag het
uit de verte. Nog even en het zou hém zien.
Er staat een spreuk op dat kruisbeeld. Er staat in het latijn
geschreven: Hij is voor ons gestorven, en of wij nu waken of
slapen: met Hem leven wij.
Het is het beste verhaal dat ik ken: Pasen. Het allerdiepst en
het allermooist. Als je een godsdienst moest verzinnen dan toch
zeker niet deze. Een God die sterft, een man van smarten, een
weg die door de dood heen voert. Daar is geen markt voor, zou
je zeggen.
Maar het is wel het echte verhaal van jou en mij, van ieders leven,
met kruis en opstanding, met verdriet en geluk. Met uitzicht op
leven dat je niet kunt vasthouden, maar dat met je meegaat,
op elke weg, in elke tuin, op elke laatste boswandeling. Er zijn
moeilijke bruggen om over te gaan, maar aan het einde staat een
kruisbeeld, en op dat kruis staat: of we nu waken of slapen, met
Hem leven wij.
Marianne Vonkeman

Maria van Magdala is ontredderd op de eerste zondag van Pasen,
daar in die graftuin. Zo gaat dat in het echte leven, als Goede
Vrijdag komt en Stille Zaterdag, als de geliefde stem verstomt en
alles zwijgt. Door haar tranen ziet ze een man staan, de tuinman
denkt ze. Meer zien we niet in de tuin van het leven. We zien wat
we kennen. Maar dan klinkt haar naam: Maria. Zo kun je je aangesproken weten door wat je denkt dat het de tuinman is. Door
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Meditaties bij enkele Paasiconen
(Tekst: J.-J. Suurmond, iconen: P. v. Borselen)

DE VOETWASSING

lijk omhoog, met rechts het donkere gat waarin het lichaam van
Jezus zal verdwijnen. De grond is gebarsten en staat op het punt
onder de voeten van de leerlingen weg te zinken.
Toch is er ook een opgaande beweging. Onder de liefdevolle aandacht van de leerlingen lijken het hoofd en de handen van Jezus
zich iets op te heffen. Hij ligt op een kleed dat de ovale vorm
heeft van de mandorla, dat is het aureool dat hem omstraalt op
de verrijzenisicoon.
Liefde overwint de dood. Als de tranen van de leerlingen hun ziel
schoon hebben gewassen, zullen ze dat zien.
BALSEMDRAGENDE VROUWEN

Het is een drukte van belang op deze kleurrijke icoon. Petrus ontbloot zijn spillebenen (want het is menselijk gezien een wankele
rots waarop Christus zijn kerk zal bouwen) om zich de voeten te
laten wassen. Anders, zegt Jezus, heeft hij geen deel aan hem.
Petrus heft daarop in een dramatisch gebaar zijn hand omhoog,
´Dan niet alleen mijn voeten maar ook mijn handen en mijn hoofd!´
Jezus wast zijn voeten met een opvallend witte doek die als een
band stevig om zijn middel gebonden zit. Hij maakt zichzelf tot de
gevangene, de slaaf van zijn leerlingen.
Deel hebben aan Jezus is toestaan dat hij zich aan ons vastketent. Dat voelt soms als een lastig blok aan je been. Maar het is
het geheim van een zuiver leven en ware vrijheid, voor het aangezicht van God. Op de icoon zien we dan ook dat, achter de
leerlingen, het voorhangsel van de tempel is opengeschoven.
DE BEWENING VAN CHRISTUS

Op Paasochtend buigen de vrouwen zich zorgzaam over het graf
van Jezus. De rots achter hen buigt mee. Want als je in rouw
bent, lijkt de hele wereld dat te zijn. Ja, je kunt zelfs boos worden
wanneer je ontdekt dat de wereld in werkelijkheid verder draait
alsof er niets gebeurd is.
De vrouwen zien geen lijk, alleen de windsels waarin zijn lichaam
gewikkeld was. Als de lege cocon die achterblijft wanneer de
vlinder is weggevlogen, vertellen die witte doeken dat hij is
opgestaan. Ze zien er hetzelfde uit als het kleed van de engel
die laconiek op de steen zit die de toegang tot het graf afsloot.
Evenals de engel een boodschapper van God is, zijn de doeken

Alles lijkt plat, horizontaal en doods te zijn op deze icoon: de

dat. Ze verkondigen dat de voor het oog verdwenen Heer op een

zware dwarsbalk van het kruis, Jezus - en Maria, Johannes en

nieuwe manier leeft. En dat de tekenen van zijn afwezigheid in ons

Jozef van Arimathea die zich in verdriet diep over hun vriend

leven als die lege windsels zijn, die zijn aanwezigheid op nieuwe

en Heer buigen. Alleen de grimmige rotsen steken triomfante-

wijze aankondigen.
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Rembrandt, De opstanding1636
Oil on canvas Alte Pinakothek
München Duitsland

Kerkgangers na Pasen
Komend uit de kerk
nog vol van wat ze hoorden,
verkondigd door de
opgetogen predikant
voelen ze
vernieuwd, herboren
een diep versterkte band met
de verrezen liefdevolle Heer.
Ze groeten blij wie hen passeren
ontsluiten sloten van hun fiets,
uiten hun vreugde
tussen uitlaatgassen,
omzeilen glansrijk
glas langs de terrassen.
De kracht van overwonnen dood
doet Zijn nabijheid stralen,
het leven ademhalen
op wegen van geloof en hoop,
ze rijden in de wereld
met opgewekt gemoed
de warme gloed van Pinksteren
vol overtuiging tegemoet.
Coby Poelman-Duisterwinkel
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Kruispunt
Velserbroek

Bij de kerkdiensten (let op de aanvangstijden!)

ervan. Ze weet iets creatiefs in mensen aan te boren waar ze
soms zelf verbaasd van zijn. Hier zijn twee van de resultaten:
1 april: 19.30-20.15: “Groene” vesper o.l.v. ds. Vonkeman met
korte overdenking over duurzaam leven en met Taizémuziek m.m.v. Bart Kaptein. Armande van Doesberg laat haar
licht schijnen over een ‘groene’ Bijbeltekst.
8 april: 19.30-21.00 uur Lectio Divina: hoor het Woord van
God! In vier stappen naar een dieper verstaan van de bijbel.
Een oude kloostermethode kan je helpen om zelf meer thuis
te raken in het overdenken van de bijbel. Niet alleen met
je hoofd, maar met je gevoel en misschien wel je ziel. Inez
Linthorst heeft er een training in gevolgd en helpt ons op
weg.

31 maart 9.30 uur ZOMERTIJD - ds. Marianne Vonkeman,
avondmaal
17.30 uur - Wereldmaaltijd (zie hieronder)
Maandag 1 april 19.30 uur - ‘groene’ Taizévesper
7 april 9.30 uur - ds. Kick Bras
14 april 9.30 uur - Palmzondag, met combo en paasstokken
maken voor de kinderen
18 april 19.30 uur - Witte Donderdag, avondmaalsviering
19 april 19.30 uur - Goede Vrijdag, m.m.v. Imke en Bart
20 april 21.00 uur - Paasnachtviering, m.m.v. Imke en Bart
21 april 10.00 uur - Paasmorgenviering met kindernevendienst, aansluitend Paasbrunch
28 april 9.30 uur - ds. Bart Stobbelaar
5 mei 9.30 uur - ds. Marianne Vonkeman, avondmaal
12 mei 9.30 uur - ds. Marianne Vonkeman

Passion in Velserbroek, Velsen en Haarlem
In het Kruispunt doen we er drie dagen over: van donderdag
18 april t/m zaterdag 20 april. In deze avondbijeenkomsten
(zie het rooster) volgen we het spoor van Jezus. Van zijn laatste avondmaal met zijn leerlingen op donderdag, zijn lijden
en sterven op vrijdag, zijn dood én zijn opstanding in de
paasnacht. Dan komt het nieuwe licht met de nieuwe Paaskaars onze kerk binnen, we herdenken onze doop en vieren
het opstandingsmaal met brood en wijn. Imke en Bart zullen
met hun zang en muziek het verhaal dichtbij brengen. En
dan vieren we natuurlijk uitbundig op zondag de eerste dag
van het nieuwe leven.

Activiteiten
31 maart Wereldmaaltijd
Een open wereld: dat zou toch prachtig zijn! Op weg naar
Pasen willen we daar alvast een voorproefje van meemaken.
De vier Iraniërs die zijdelings bij onze kerk zijn betrokken,
doen mee met de wereldmaaltijd die we op zondag 31
maart van 17.30-19.00 uur in het Kruispunt gaan houden. Zij
nemen gerechten mee uit hun land en brengen waarschijnlijk ook nog een stel vrienden. En om het helemaal mooi te
maken, brengt de tienerkookclub Onder de pannen ook nog
eigen buitenlandse hapjes mee! Aan ons de vraag of we ook
onze lekkerste hapjes (liefst uit een ander land) mee willen
brengen om te delen. Je bent ook welkom als koken je ding
niet is, maar iets nieuws proeven wel. Dit wordt een heel bijzondere maaltijd. Neem vooral ook je tieners en jongeren
mee. Laat s.v.p. even aan Heleen weten wat jij meebrengt:
vanalten@quicknet.nl.

40-dagen bijeenkomsten
Er kwam weer veel moois uit de Art Journal bijeenkomst. Het
doet wat met je, als beeld en woord met elkaar combineren
tot iets wat je ziel raakt. Simone is een kei in het begeleiden
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Op Palmzondag 14 april kun je vanaf 19.30 uur bij de Engelmunduskerk in Velsen een live uitvoering van de Passion
meemaken (kaartjes aldaar te koop).
In de Immanuelkerk van Haarlem-Noord doen ze dat op 20
april: in één scratchdag studeer je de muziek in en dezelfde
avond (Stille Zaterdag) wordt het in de kerk uitgevoerd. Bij
onze buurkerken kun je je aanmelden als je hieraan wilt
deelnemen.

Samenwerking in Velserbroek

Er kwamen zeker 60 mensen af op de startbijeenkomst van
het sociaal wijkplatform Velserbroek, georganiseerd door
Hart voor Velserbroek en de Dorpsvereniging. Wethouder
Floor Bal (die Velserbroek in zijn takenpakket heeft) was er
ook bij en sprak een aanmoedigend woordje mee. Allerlei
suggesties voor meer culturele, zingevende, sportieve en
verbindende activiteiten werden ingezameld. Hopelijk gaat
dat leiden tot een grotere samenwerking en bekendheid
van alles wat er al gebeurt.
Helaas is Mark Schippers inmiddels verhuisd naar het oosten

met meer dan 40.000 mensen (waaronder ook een paar van
onze gemeenteleden). Maar de sfeer zat er goed in. Willem
kan tenminste nog breed lachen, al waren we blij toen we
weer terug in de trein zaten!

Dorpskerkenbeweging

Dat was het thema van een bijeenkomst van de ‘Ring van
Haarlem’, waar we met drie kerkenraadsleden bij waren.
Deze bijeenkomsten voor kerken in de regio Haarlem staan
steeds in het teken van een thema dat speelt in meer kerken.
Deze keer, in de Adventskerk van Aerdenhout, ging het over
de verhouding tussen dorp en kerk. Hoe maak je jezelf zichtbaar? Hoe werk je meer samen en welke ervaringen zijn
daar al in opgedaan? Altijd goed om van mensen uit andere
kerken te horen.

van het land en zal hij zijn werk voor HvV achterlaten. We
danken hem voor zijn inzet het afgelopen jaar en wensen
hem en zijn gezin alle goeds! Het pioniersteam heeft in
goed overleg met de klankbordgroep in de landelijke PKN
al een paar stappen gezet in de zoektocht naar een opvolger. De Petrakerk in IJmuiden heeft er oren naar om in te
haken bij nieuwe plannen. Het moet allemaal nog wel uitgewerkt worden, ook door onze eigen besturen. Het is heel
inspirerend dat er zich tegelijk weer nieuwe mogelijkheden
aandienen.

Kring mystieke teksten
We gaan nog even verder met de teksten van Christian
Wiman. Afgelopen keer spraken we door over onze eigen
beleving van bidden. En wat bedoelen we eigenlijk met
‘God bestaat’? Wat ervaren we er zelf van? De komende
keren zijn: 5 april en 10 mei, 10-11.30 uur. Je kunt per

Klimaatmars
Nat en koud! Dat was het wel op de klimaatmars op 10 maart
in Amsterdam. En heel erg druk in de trein en op de Dam
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keer insteken. Bij Jody thuis. Wil je mee doen om te kijken
of het iets voor jou is, stuur dan even een berichtje naar
ds. Vonkeman, dan krijg je de info.

september. Het is een combinatie van busreis en wandeltocht. Als u lid bent van de PCOB/KBO dan kunt u zich voor
deze reis aanmelden, de gegevens komen in het maandblad van de vereniging. Of meld het even bij mariannevonkeman@gmail.com. Het eerste gemeentelid heeft zich al
gemeld.

Paasviering ouderen
Woensdag 17 april bent u van harte welkom. De kerk is open
om 2 uur en we beginnen om half 3 met koffie. Hierna is
de viering, waarin ds. Marianne Vonkeman zal voorgaan en
Teun Zondag ons weer zal begeleiden op het orgel. Samen
gaan we op weg naar Pasen. Voor vragen kunt u bellen met
Yvonne Vreeken, tel. 023-5371131 of Gré Riedijk, tel. 0235385216.

55+ gespreksgroep
Dinsdag 2 april en 7 mei vanaf 10.15 uur in het Kruispunt
komen 55-plussers bij elkaar o.l.v. ds. Vonkeman. Op 2 april
verwelkomen we Saskia van het Schip die ons iets zal vertellen over de grote ommezwaai in haar leven en de kracht van
kruiden. Welkom ook voor belangstellenden!

Geweldloze Communicatie 8 mei

Kloosterweekend

Raak je regelmatig verzeild in steeds weer dezelfde soort
conflicten, met je kinderen, je partner, collega’s, leerlingen,
familie? Wil je horen en gehoord worden? Maak kennis met
geweldloze communicatie en oefen met zelfreflectie (wat
wil je eigenlijk?) en invoelend spreek- en luistergedrag.
Deze introductie-workshop Geweldloze Communicatie
wordt georganiseerd i.s.m. Hart voor Velserbroek. Het vindt
plaats op woensdagavond 8 mei van 20.00-22.00 uur in
één van zalen van het Polderhuis. De leiding is in handen
van Bart Landstra, een ervaren trainer. Op deze avond hoor
je meer over deze manier van communiceren, je ontdekt
hoe het werkt en je kunt verkennen of verdere training bij
je zou passen. De toegang is gratis, met een vrijwillige bijdrage voor de onkosten. Meer informatie en aanmelding bij
Gerard Louwerse (info@hartvoorvelserbroek).

Van 27-29 september zijn er tien plaatsen gereserveerd voor
een kloosterweekend in Lioba, Egmond. Zowel mensen uit
Santpoort als Velserbroek zijn hartelijk uitgenodigd. Als
je mee wilt, laat het zo spoedig mogelijk weten aan Joyce
Schipper: joyce.schipper.out@gmail.com.

Israëlreis in 2020
We gaan het proberen! Verschillende mensen hebben al aangegeven belangstelling te hebben voor een inspiratiereis in
de voetsporen van Jezus. Als we minimaal 30 mensen bij
elkaar krijgen dan kan het doorgaan. De reis zal in het voorjaar of najaar van 2020 zijn (dan is het weer het gunstigst)
en rond de € 1.700 p.p. kosten. Op zondag 16 juni zal in de
Dorpskerk na afloop van de dienst en de koffie (rond half 12)
een infobijeenkomst zijn. Weet je nu al dat je belangstelling
hebt, stuur een mail naar mariannevonkeman@gmail.com.
Dan kom je op een mailinglijst voor nadere informatie.

Workshop Sacrale Dans

Pelgrimstocht Santiago september 2019

Zet dit ook alvast in je agenda. Op zaterdag 25 mei van 10-12
uur kun je in het Kruispunt kennismaken met een andere
vorm van mediteren: sacrale dans. Het is bewegen in een
kring, met rustige en eenvoudige steeds herhalende passen,

Jean-Jacques en ik (Marianne) zijn gevraagd om als begeleiders van een groep senioren mee te gaan op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, de laatste weken van
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op muziek uit alle windstreken. Voor wie? Voor iedereen van
alle leeftijden, mannen en vrouwen kunnen meedansen.
Danservaring is niet nodig. Het wordt geleid door Corine
Zaan, docente Sacrale Dans. Deze kennismaking is gratis, bij
voldoende belangstelling wordt er na de zomer een maandelijkse groep gevormd. Aanmelden is nodig, via mariannevonkeman@gmail.com.

een tijd Velserbroek. Omgevlogen als ik terugkijk, vol beweging als ik er middenin zit. Nog altijd vind ik het een mooie
en vreemde roeping (want het is wel meer dan een beroep).
De Bijbelverhalen werden in de loop van de tijd steeds meer
de verhalen van de levens van u en mij. En dat geeft zin en
betekenis, richting en hoop. Moge dat ook voor u zo zijn!
De week na Pasen zal ik even weg zijn, de telefoonnummers
van de vervangende predikant staan op mijn antwoordapparaat.

Superconcert Night of Music
Eveneens op zaterdag 25 mei, maar dan heel wat drukker,
komt er een superconcert in de tennishal van Velserbroek.
Het is het 110 jaar jubileumconcert van de bekroonde
muziekvereniging Soli (waar een aantal van onze jongeren
in spelen), voor de gelegenheid met een orkest van 150
mensen. Tal van topartiesten zijn erbij. De bekende zangeres Shirley Rouse, Gerard Alderliefste, Timothy Drake, een
koor van 200 mensen, Carel Kraaijenhof speelt. Kaartjes zijn
via www.soli.nl te koop. Aan de zaal zijn ze duurder.

Persoonlijk
Met een hartelijke groet, Marianne Vonkeman

Ik zie uit naar onze paasvieringen, voor mij altijd het hoogtepunt van het jaar. Het hele leven zit vervat in de liturgische
reis die we van donderdag tot zondag maken. Mijn eigen
herinneringen aan het overlijden van zowel mijn broer als
mijn vader in deze periode maken alle vieringen extra persoonlijk. Maar dat geldt voor meer mensen, zo weet ik.
In maart passeerde er nog een bijzondere datum voor mij.
Dat was 30 jaar geleden op 5 maart. Toen werd ik bevestigd
als predikante in Angeren, een klein dorpje tussen Arnhem
en Nijmegen. Daarna werd het Vlaardingen en nu dus alweer

In Memoriam Johan Louis (Joop) Bel
(1934-2019)
Joop Bel overleed 15 maart jl. aan de gevolgen van een hersentumor. Vitaal tot vlak voor zijn
dood, zijn we dankbaar dat hij nog net een paar weken had om afscheid te nemen van zijn
gezin. Al is het voor ons allemaal nog nauwelijks te bevatten dat hij overleden is. Joop was
afkomstig uit een gereformeerde familie uit Den Helder, studeerde in Kampen en was predikant
in Zuidbroek en Harkstede, in Hoek van Holland en van 1971-1998 predikant in IJmuiden.
Daar hervond hij met veel plezier de sfeer van zijn jeugd. Het waren niet altijd makkelijke tijden
zowel voor hemzelf als voor de kerkelijke gemeente, zeker toen de Bethelkerk gesloten moest
worden. Maar hij bleef trouw in zijn dienstbaarheid. Hij en Adri kregen drie kinderen: Johan, Mirjam en Christine. Inmiddels hebben
ze ook twee kleinkinderen. Na zijn emeritaat kwamen hij en Adri in Velserbroek wonen, waar Joop regelmatig orgelde en Adri al
gauw de leiding van de 55+ groep op zich nam. In de Hofstede was Joop de vaste begeleider. Samen bezochten ze trouw nog altijd
veel mensen. De laatste jaren waren ze pleegouders voor de Iraanse Hadi en Fatemeh en Joop spijkerde hen bij in de bijbel. We
zullen de scherpzinnige en eigenzinnige humor van Joop missen, zijn altijd jeugdige enthousiasme en zijn goede geheugen voor de
kerkgeschiedenis. Op 21 maart is hij na een dankdienst voor zijn leven in besloten kring op Westerveld te ruste gelegd.

Marianne Vonkeman
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BOVEN: 17 maart, bevestiging Hans Paap (ouderling). En ook bloemen voor Jan-Dirk Enschedé (kerkrentmeester), Jan Bothof (diaconaal
rentmeester), Trees van Gastel (koster-beheerder) en Gerard Beuker
(voormalig penningmeester), in ontvangst genomen door zijn vrouw.
Gerrit Out krijgt bloemen voor het waarnemen van het beheerderschap.
BENEDEN: 17 februari, de kerkzaal was niet verwarmd, daarom kerkdienst in de ontmoetingsruimte. De oorzaak was een paar lege batterijen in de thermostaat!

Protestantse
Gemeente

Santpoort

Het zal in alle vroegte zijn
als toen.
De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet wij zijn in bekenden veranderd.
Het zal in alle vroegte zijn
als toen.
De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren
waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
bergopwaarts, en worden wolken.
Daarachter,
kristal geworden, verblindend,
de zee die haar doden teruggaf.
Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam
heeft geroepen.
Dan zal er nieuw leven zijn.
Dan zullen wij leven.
Dan zal ik leven.

de dreigende haat tegen Jezus wordt al gevoeld (‘Heden
hosanna, morgen kruisigt Hem’).
Op maandag, dinsdag en woensdag kunnen we bij elkaar
komen voor een vesper, een avondgebed. Het thema van de
Veertigdagentijd en Pasen (‘een nieuw begin’) zal ook dan
leidraad zijn.
Op Witte Donderdag vieren ook wij de Maaltijd met elkaar
en we lezen hoe Jezus dat deed op de avond voor zijn gevangenneming, samen met zijn discipelen; en ons aanspoorde
dit altijd te blijven doen en aan hem te denken.
Een dag later staat we stil bij zijn lijden en sterven. De
Paaskaars wordt in deze dienst gedoofd. Alles lijkt donker
geworden.
Maar dan, tijdens de Paaswake, sijpelt langzaam het licht
weer binnen. Door de herinnering die de verhalen uit de
heilsgeschiedenis oproepen en uiteindelijk door de boodschap van Pasen, dat de dood overwonnen is.
Deze overwinning vieren we de volgende ochtend voluit:
Jezus is opgestaan! Een nieuw begin is mogelijk! ‘Dan zal er
nieuw leven zijn. Dan zullen wij leven. Dan zal ik leven’.
De cantorij heeft een belangrijk aandeel in deze week.
Ze zingt mee op Witte Donderdag, in de Paaswake en op
Paasochtend. Op Paasochtend zullen ook Paul de Wolf en
Sofieke Wieringa een muzikale bijdrage leveren.

Nog midden in de Veertigdagentijd. Toelevend naar Pasen.
Toelevend naar Licht, dat duisternis verdrijft. Toelevend naar
dat wat Huub Oosterhuis poëtisch beschrijft in bovenstaand
lied. Als het leven zwaar valt, gloort er in de verte licht. Laten
we proberen daar ons oog op te richten: ‘Dan zal er nieuw
leven zijn. Dan zullen wij leven. Dan zal ik leven’. Pasen komt
eraan….

Persoonlijk vind ik het mooi om deze diensten samen met
uw oud-predikant en ons gemeentelid Henk Reefhuis vorm
te geven!
De zondag na Pasen heet ‘Beloken Pasen’. Op die dag wordt
de Paasweek afgesloten. Gemeentelid Ineke Clement is
onze voorganger.

Bij enkele kerkdiensten

In de viering op zondag 5 mei wil ik het Bijbelboek en de
vrouw Ruth centraal stellen. De ochtenden waarop we hierover van gedachten gewisseld hebben, zijn dan achter de
rug. De deelnemers kunnen in deze dienst iets terug zien
van wat besproken is, en de overige kerkgangers kunnen
door deze viering ook in aanraking komen met deze bijzondere vrouw, naar wie een Bijbelboek is vernoemd.

Op zondag 14 april begint de Passieweek, de laatste week
voor Pasen. Deze hele week worden de laatste dagen van
Jezus herdacht en beleefd.
Het begint met Palmzondag waarop het verhaal gelezen
wordt van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Feestelijk, maar
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Activiteiten
•

maar de Soep&Spirit-avonden worden nog steeds

Het lunchgesprek op 14 maart draaide om het thema
‘Wie ben ik’. Twee gemeenteleden vertelden over hoe
opgedane ervaringen invloed hebben gehad op de rest
van hun leven. Hun indrukwekkende verhalen inspireerden de andere aanwezigen om aan elkaar te vertellen hoe zíj gevormd zijn in het leven. Psalm 139, waarin
we lezen dat God ons gemaakt heeft en ons kent,
speelde een leidende rol in de gesprekken. Fijn om op
die manier gezamenlijk te lunchen.

gehouden! Als u ook interesse hebt, laat het mij dan
weten, dan breng ik u in contact met één van de groepen.
•

Ook de stilte-wandelingen worden weer opgepakt zo
na de winterstop. Elke zaterdagochtend vanaf 6 april
verzamelen om 09:00 uur bij de ingang
van de Kennemerduinen, aan de Duin
en Kruidbergerweg. Aansluitend is vanaf
10:30 uur de kerk geopend voor wie naar
stilte zoekt of een kaarsje wil opsteken.

•

De Lebjib-groep gaat van start! Op woensdag 17 april,
om 18.00 uur. We hebben dan, als inleiding op de volgende keren, een ‘proeverij’ van Joodse hapjes. Daarna
volgen twee avonden waarin allerlei dingen verteld

worden over het Jodendom. En tot slot gaan we met z’n
allen een Joodse synagoge bezoeken. Jeugdouderling
Joyce is er de eerste en de vierde avond ook bij. Laat
het weten als je mee wil doen! Mijn telefoonnummer is:
06-43715888.
Een betekenisvolle Veertigdagentijd en alvast een mooi
Paasfeest toegewenst!
Hartelijke groet, ds. Gilda Polderman

•

Als u dit leest, zullen er twee gespreksochtenden achter
de rug zijn over Ruth. De derde is op 4 april.

•

Een ander bijbel-gespreksgroepje is ook gaande. Vroeg
in de avond om 18.30 uur komen we één uur in de
maand bij elkaar om wat beter wegwijs te worden in dat
soms zo moeilijke boek: de Bijbel. Als je daarbij aan wil
sluiten, ben je van harte welkom!

•

Paasviering
Op donderdag 11 april zal de werkgroep activiteiten
een kleine viering houden.
Onderweg naar Pasen, “In het donker groeit het licht”.
Aanvang: 10.15 uur
Plaats: De ontmoetingsruimte van de Dorpskerk

Op donderdagochtend 11 april is er een koffieochtend
waarop we vooruit lopen op het komende Paasfeest.
We kunnen elkaar ontmoeten en samen alvast Pasen
vieren. Komt u, kom je ook?

Voor vervoer kunt u bellen met Sita v.d. Kaaij tel.
5375358, Astrid Morren tel. 5384366, Marja Hirdes tel.
5372259 of Fija Borst tel. 5375071.
Wij nodigen u van harte uit!

•

U hebt er de laatste tijd niet meer zoveel over gehoord,
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				 Paasontbijt
Dorpskerk
Dichtbij

					

Voorafgaand aan de kerkdienst op Eerste Paasdag

Wanneer: Eerste Paasdag, zondag 21 april
Voor wie:

Alle leeftijden

Waar:

In het dienstencentrum naast de Dorpskerk

Tijd:

Aanvang 08.15 uur

Graag uw aanmelding (voor 15 april) via e-mail: joyce.schipper@ziggo.nl
Contactpersoon: Joyce Schipper-Out (06-18192077) (vrijwillige bijdrage na afloop)

Bericht uit wijkkerkenraad Santpoort

zoeken aan gemeenteleden onder de 75 jaar.

Op maandag 25 februari kwam de wijkkerkenraad van Santpoort

In de bestuursvacatures rond de Dorpskerk is inmiddels voor-

bij elkaar. Gilda Polderman is voor de eerste keer als gemeente-

zien. Als er geen bezwaren zijn ingebracht, kunnen op zondag 17

predikant in ons midden.

maart Jan-Dirk Enschedé (Santpoort-Zuid) en Jan Bothof (Santpoort-Noord) worden begroet als resp. kerkrentmeester en dia-

Voordat de eigenlijke vergadering begint, maken we eerst kennis

conaal rentmeester. Daarnaast zal Hans Paap (Santpoort-Noord)

met de nieuwe beheerder van de Dorpskerk (20% fte), Trees van

in deze dienst bevestigd worden als ouderling.

Gastel. Trees komt oorspronkelijk uit Limburg, is Rooms-Katho-

Inmiddels is in kleine kring (College van Kerkrentmeesters en

liek opgevoed, maar later Ned. Hervormd geworden. Ze heeft

Algemene Kerkenraad) al afscheid genomen van Gerard Beuker.

jarenlang gewerkt als interim-manager en was eerder al scriba,

Gerard heeft vele jaren lang als penningmeester van het CvK de

kerkvoogd en ook koster. Trees regelt graag, is lid van een volks-

kerkfinanciën van de Protestantse Gemeente Santpoort-Velser-

tuinvereniging en woont in Velserbroek. Ze heeft veel zin in deze

broek beheerd. Op zondag 17 maart krijgt ook hij namens de

nieuwe functie!

wijkgemeente Santpoort een mooie bos bloemen!

Gerrit Out heeft de benodigde papieren meegebracht en Trees
ondertekent ter plaatse haar contract. Zij zal per 1 maart in haar

We verdiepen ons in de nota van Gerrit Out over het vervolg van

nieuwe functie starten.

‘Dorpskerk Dichtbij’ en besluiten om ons als Dorpskerk in 2019
te concentreren op twee thema’s: de ‘Groene Kerk’ (samen met

We spreken over de start van de werkzaamheden van ds.

Velserbroek) en het ontplooien van initiatieven samen met de

Polderman als onze wijkpredikant. De klankbordgroep is voor de

mensen van de RK Naaldkerk.

eerste keer met Gilda Polderman bij elkaar gekomen. Joyce Out

De stiltewandelingen gaan weer van start vanaf zaterdag 23

en Gilda Polderman hebben samen een eerste blok voor de Leb-

maart. Wilt u ook een keer op zaterdagochtend van 10.30 tot

jib-jongerengroep (6 deelnemers) bedacht. Het wordt een blok

12.00 uur de open Dorpskerk ‘beheren’? U kunt zich hiervoor

van 4 keer, waarvan 2x een ‘doe-activiteit en 2x een ‘theorie-

opgeven bij Hans Kosters of Martine Roomer.

avond’. Gilda is inmiddels ook begonnen met kennismakingsbe-

Namens de wijkkerkenraad Santpoort, Els Kamerbeek, scriba
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Nieuwe koster-beheerder voor de
Dorpskerk
We zijn blij dat we kunnen melden dat de vacature voor kosterbeheerder in de Dorpskerk al weer zo snel is vervuld. Trees van
Gastel, gemeentelid in Velserbroek, is per 1 maart in dienst getreden. In een volgend kerkblad hopen we een interview met haar
te publiceren.
Op bijgaande foto heeft zij zojuist haar arbeidsovereenkomst
ondertekend.
Trees, veel succes en werkplezier toegewenst, we hebben er alle
vertrouwen in!
Namens de AK en het CvK, Gerrit Out

Busreis kerken Santpoort/Velserbroek
Woensdag 10 april 2019 maken we er weer een gezellige dag van!
Dit keer vertrekt de bus met onze vaste chauffeur om 9.00 uur vanuit Velserbroek, hierna rijden we naar Santpoort waar we om 9.15 uur
vertrekken.
We rijden dan naar Slootdorp voor de “Tulpen excursie”.
Hier wordt de koffie met petitfour geserveerd waarna we een presentatie krijgen over “de Tulp”. Hierna krijgen we een rondleiding door
de kassen (rollator toegankelijk).
Vervolgens rijdt Cor ons naar Nieuwe Niedorp voor ons diner in restaurant “De Rijd”.
Na het diner maken we nog een mooie tocht door de kop van Noord-Holland waar we ook nog van de bollenvelden kunnen genieten.
Thuiskomst ongeveer 17.30 uur / Arrangementkosten € 49,75
Mocht u een vriendin/familielid of buurvrouw mee willen vragen, dan zijn zij van harte welkom.
Vertrektijden: 9.00 uur Velserbroek./ 9.15 uur Santpoort.
Inschrijven kan via onderstaande adressen en gelijktijdige betaling van € 49,75
U kunt het bedrag overmaken op rekening NL39 RABO 0138 566 569
t.n.v. Y. Vreeken-Wouda e/o Velserbroek
Als dit bedrag binnen is, bent u ingeschreven.
Tevens verzoeken wij u het strookje in te leveren of te bellen naar:
Santpoort:

Carla van Woensel, J.T. Cremerlaan 86a

tel. 5381515

		

Ria Schelvis, Wulverderlaan 18		

tel. 5381380

Velserbroek:

Yvonne Vreeken, Fregat 94			

tel. 5371131

✄
Aanmeldingsstrook busreis 10 april, i.v.m. reservering graag opgeven uiterlijk 5 april.
Naam:
Adres/tel:
Introduce:
Dieetwensen:
Opstapplaats:

O Santpoort		

O Velserbroek

Kosten € 49,75

O contant		

O bank
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Nieuws van de ZWO-Commissie

Er zijn serieuze economische beperkingen, daarom is ons Bread
Theology Programme zo belangrijk. Onze Bijbelstudies maken

In de weken van de lijdenstijd staan we meer nog dan anders

het mogelijk dat werklozen werk gaan zoeken, doordat ze nu

stil bij het leed en onrecht in de wereld. Veel christenen pro-

begrijpen dat hun werkloosheid geen straf van God is. Ze ontdek-

beren wat soberder te leven dan anders en/of leggen wat opzij

ken inderdaad, dat God naast hen staat waar het de oneerlijke

voor medemensen die hulp nodig hebben. Ook de kinderen

economische systemen betreft.

doen mee, daarvoor is onze spaardoosjesactie vooral bedoeld!
Het Public Theology Programme biedt een profetische stem. De
Tijdens de veertigdagentijd is er ook een aantal malen aandacht

dominante vorm van theologie in Zuid-Afrika en op het Afrikaanse

voor onze projecten. Er worden tijdens de kerkdiensten flyers met

continent, is wat het Kairos Document in 1985 noemt ‘kerk the-

informatie verspreid over de collecte van de betreffende zondag,

ologie’, een vorm van individuele theologie, die zich terugtrekt uit

die bestemd is voor één van onze doelen.

het publieke domein. Het Ujamaa Centrum is één van de weinige op geloof gebaseerde organisaties, die trouw is gebleven

En op Paasmorgen wordt afgesloten met opnieuw een collecte

aan wat het Kairos Document noemt ‘profetische theologie’. Een

voor een project van Kerk in Actie, namelijk een inzameling voor

voorbeeld daarvan is de Elmina Verklaring over homoseksualiteit.

het Ujamaa Centrum in KwaZoeloe-Natal, Zuid-Afrika.

In het programma Earth Theology stellen we op een profetische
wijze land- en milieukwesties aan de orde. In het People’s The-

Graag plaatsen we hier een tekst van Kerk in Actie over het

ology Programme erkennen we de religieuze kant van sociale

Ujamaa Centrum:

bewegingen in Afrikaanse onafhankelijke kerken."

In 2015 vierde Zuid-Afrika dat de jonge democratie 21 jaar oud

In het programma van de Body Theology schept Ujamaa ruimte

was, de leeftijd waarop een mens geacht wordt volwassen te zijn.

voor het bespreken van seksualiteit, HIV en gender thema’s in

Hoewel er veel is om te vieren, zijn er ook veel problemen over.

groepen en in de kerk. Religie blijkt vaak een rol te hebben in

Het werk van het Ujamaa Centre heeft direct met deze proble-

het geweld en in de onderdrukking van kwetsbare groepen zoals

men te maken.

mensen met een andere geaardheid, HIV positieve mensen, en

"We kunnen niet langer spreken van een ‘overgang’ naar demo-

slachtoffers van geweld tegen vrouwen.

cratie in Zuid-Afrika. We moeten onze volwassen democratie
omarmen en verantwoordelijkheid nemen voor het werken aan

Aan de hand van de tekst in Johannes 9:1-41 maakt Ujamaa het

een toekomst voor iedereen, in het bijzonder voor de meest

thema van stigmatisering en discriminatie bespreekbaar.

kwetsbaren in de samenleving". Aldus Ujamaa-directeur Gerald

Kerk in Actie steunt het Ujamaa Centrum en de ZWO-Commissie

West.

roept u op dit project mede te steunen door middel van uw giften.
Wij wensen u fijne en gezegende paasdagen.

Hij schrijft verder: "Wij zien religie als motor voor sociale transformatie. Dat is onze basis waaruit we werken. Zonder religieuze

Namens de ZWO-Commissie, Hetty Vink-Postema

verandering geen sociale verandering. Religie is de ‘lijm’ van onze
gemeenschappen en we moeten de discussie aangaan met de

Giften: IBAN: NL42INGB0001775528 t.n.v. “Dia Prot Gem Santpoort

religie om verschil te kunnen maken.

Velserbroek inzake ZWO commissie”, te Velserbroek.
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Van de Diaconie

Bijbelleesrooster
29 mrt tot 10 mei

De opbrengsten van de collecten in februari:
Dorpskerk

Kruispunt

158,05

126,40

Catechese en Educatie

91,22

70,35

Kerk in Actie - Noodhulp

78,30

95,45

Docenten voor Afrika

Kerk in Actie - Missionair
Kerk

70,00

80,05

309,25

287,15

Diaconie - HA Hofstede		

vr 29 mrt. 2 Timoteüs 4:9-22
za 30 mrt. Leviticus 4:1-12

31,50

zo 31 mrt. Leviticus 4:13-21
De Diaconie mocht een gift van € 120,00 ontvangen van NN als dank voor de trouwe autoApril

dienst-chauffeurs.

ma 1 apr.

Leviticus 4:22-26

Op de laatste diaconievergadering namen wij afscheid van Suzanne Hoorn en Bart Kaptein. Na

di 2 apr.

Leviticus 4:27-35

jarenlange dienst mogen zij van hun vrije tijd genieten. Wij hebben ze hartelijk bedankt voor hun

wo 3 apr.

Leviticus 5:1-13

trouwe dienst. Tegelijkertijd mochten wij twee nieuwe diakenen welkom heten. Dat zijn Joke de

do 4 apr.

Leviticus 5:14-26

Jong en Roland Groenevelt. Fijn dat er mensen zijn om dit werk in onze kerkelijke gemeenschap

vr 5 apr.

Leviticus 6:1-6

te mogen en te willen vervullen.

za 6 apr.

Leviticus 6:7-11

De nieuwe secretaris wordt Heine Wagenaar en Jan Bothof wordt met algemene stemmen tot

zo 7 apr.

Psalm 59

Diaconaal Rentmeester benoemd.

ma 8 apr.

Hosea 1:1-9

di 9 apr.

Hosea 2:1-9

Gelezen voor u, uit “Een nieuw begin:

wo 10 apr. Hosea 2:10-25

Ook enkele mannen nemen deel in het spaar- en leenprogramma. Eén van hen zei: Het is heel

do 11 apr. Hosea 3:1-5

speciaal dat er mensen zijn die zo ver van hier wonen en die toch om ons geven. Dat maakt ons

vr 12 apr. Hosea 4:1-11

heel gelukkig. Die opmerking gaf mij een wonderlijk gevoel van ontroering, verwondering en

za 13 apr. Hosea 4:12-19

trots. Wat is dat toch met de liefde van God, dat wij die door Jezus Christus mogen delen met

zo 14 apr. Lucas 19:29-48

mensen die wij niet eens persoonlijk kennen?

ma 15 apr. Hosea 5:1-7
di 16 apr.

Hosea 5:8-15

De spaardoosjes zijn weer uitgereikt voor de vastentijd. De kaarten voor de Paasgroeten worden

wo 17 apr. Lucas 22:1-13

u binnenkort aangeboden. Met voor velen een boodschap van “Er is een nieuw begin”.

do 18 apr. Lucas 22:14-65

Namens de diakenen, Hans Kosters

vr 19 apr. Lucas 22:66-23:56
za 20 apr. Hosea 6:1-3

Gevraagd: Ledenadministrateur
Het College van Kerkrentmeesters is op zoek

•

naar een nieuwe Ledenadministrateur, in het

ma 22 apr. Lucas 24:13-35

beheren van de digitale tokens t.b.v.

di 23 apr.

autorisatie en toegangsbeheer voor LRP.

wo 24 apr. Psalm 56

verleden ook wel 'beheerder Kerkelijk Bureau'
genoemd.

zo 21 apr. Lucas 24:1-12
Lucas 24:36-53

do 25 apr. Leviticus 6:12-16

Wat vragen we?

vr 26 apr. Leviticus 6:17-23

•

gemiddeld circa 2 uur per week van je tijd.

za 27 apr. Psalm 61

Wat doet een Ledenadministrateur?

•

inzien van het belang en de waarde van

zo 28 apr. Leviticus 7:1-10

een goed ledenbestand.

ma 29 apr. Leviticus 7:11-27

•

•

zelfstandigheid en vertrouwelijk omgaan

di 30 apr.

de ledenadministratie up-to-date houden
met behulp van de computer en het pro-

met gegevens.
basis computervaardigheid. Er is een

Mei

kerkenraden, gemeenteleden en kerk-

uitgebreide handleiding van LRP en er

wo 1 mei

Psalm 144

bladredactie op verzoek of spontaan

zijn regelmatig trainingen. Praktisch

do 2 mei

Hooglied 1:1-7

voorzien van ad-hoc selecties uit het

alle werkzaamheden kunnen vanaf huis

vr 3 me

Hooglied 1:8-17

ledenbestand en periodieke mutatie-

gedaan worden.

za 4 mei

Hooglied 2:1-7

gramma LRP.
•

•

overzichten.
•
•

Leviticus 7:28-38

zo 5 mei

Hooglied 2:8-15

afhandelen van vragen van gemeentele-

Geïnteresseerd?

ma 6 mei

Hooglied 2:16-3

den, die veelal via de e-mail binnenkomen.

Laat het ons weten, dan praten we verder.

di 7 mei

Hooglied 3:6-11

onderhouden van de nog altijd bestaande

Meer informatie te verkrijgen bij Gerrit Out,

wo 8 mei

Hooglied 4:1-11

papieren doop- en trouwregisters.

cvkvoorzitter@gmail.com, tel. 0629-047097.

do 9 mei

Hooglied 4:12-5:1
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Groene stappen, samen een
Groene Kerk
Door Armande van Doesburg

Haal verse producten zoals groenten en fruit bijvoorbeeld bij een
landwinkel (De Oude Boerderij te Beverwijk), op de markt (dins-

Groene stappen staan

dag in Velserbroek), via een groente en fruit abonnement (bij

voor keuzes die te

molen De Zandhaas in Santpoort af te halen) of rechtstreeks bij

maken hebben met

de boer. Je kunt natuurlijk ook eigen kruiden in de natuur plukken

goed zorgen voor en

of leg je eigen dak-, balkon- of moestuin aan. Zie hiervoor www.

de

makkelijkemoestuin.nl waar wordt uitgelegd hoe je met 5 minuten

verantwoorde-

lijkheid nemen voor

onderhoud per dag een moestuin kan laten groeien en bloeien!

jezelf, de ander en
de planeet met al wat

Geraadpleegde bronnen: de Groene Bijbel, de Groene Garde,

daarop leeft. In de bijbel komt dat vaak terug. Kijk maar eens in de

Een pleidooi voor echt eten.

Groene Bijbel waar alle teksten die hier mee te maken hebben
groen gearceerd zijn. Welke stappen kun je zelf maken die bijdragen aan dit rentmeesterschap en zorgen voor een florerende pla-

Gezonde tip:

neet? In deze maandelijkse column zullen we daar bij stil staan.

Een zeer gezond kruid is de brandnetel die in het voorjaar hard
gaat groeien. Pluk de toppen op schone plekken (niet langs de

Om meer impact te hebben kunnen we ook als kerkgemeenschap

weg, geen hondenuitlaatplaats). Hoe roder de steel, hoe meer

groene stappen zetten. Samen vormen we dan een ‘Groene

mineralen, de brandnetel zit er barstensvol mee! Dit kruid heeft

Kerk’, die bij keuzes die gemaakt worden, kijkt naar de conse-

ook een sterk reinigende werking. Gebruik de toppen als thee of

quenties ervan. Vormen deze keuzes een positieve bijdrage aan

maak er soep van die heerlijk kruidig en iets zoetig smaakt, in com-

mens, dier en natuur?

binatie met een gefruit uitje, knoflook, kurkuma en wat bouillon.
Saskia

Zowel het Kruispunt als de Dorpskerk hebben al groene stappen
gezet en het is mooi en belangrijk om dat uit te dragen en er voor
te staan. De komende tijd zullen beide kerken nadenken over hoe
we een Groene Kerk zouden kunnen zijn.
(H)eerlijk eten: een ‘duurzame etiquette’
Als gelovige die respect en bewondering heeft voor de schepper
en de schepping wil je het goede doen. Wat is het goede dan?
Dat is boeiend en interessant om je in te verdiepen en met elkaar
over na te denken. Veel is al bekend en deze kennis kan ons
helpen om onze acties aan te passen.
Als eerste groene stap voor deze column gaan we de komende
tijd in op voeding. Waarom voeding? Omdat de impact van de
voedselproductie op mens en milieu immens is. Problemen als
dierenleed, milieuvervuiling, mensenrechtenschendingen, oneerlijke handel en schade voor de gezondheid laten een nare bijsmaak achter. Zonde, want dat kan ook anders! (H)eerlijk eten
staat voor verantwoord eten. Aan de hand van zeven aanwijzingen kun je een ‘duurzame etiquette’ ontwikkelen. De eerste
aanwijzing om deze maand mee aan de slag te gaan is: Koop
vers! Probeer deze maand zoveel mogelijk verse producten te
kopen (dus niet voorverpakt). Je zult merken dat verse producten smaakvoller en gezonder zijn en meer vitaminen, mineralen,
minder vetten, zouten en suiker bevatten dan in pakjes, zakjes
en kant-en-klaar maaltijden. Voedselgoeroe en professor Michael
Pollan zegt dan ook: Gebruik geen ingrediënten die je grootmoeder niet kent of gekend zou hebben... en koop geen producten
met meer dan vijf ingrediënten.
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Kerkbalans 2019, stand van zaken
De actie Kerkbalans ligt al weer een tijdje achter ons. Graag willen in de eerste plaats de lopers bedanken die ons ook dit jaar weer hebben
geholpen om dit tot een goed einde te brengen. En uiteraard ook de leden die voor 2019 weer een bijdrage hebben toegezegd.
Per 10 maart is er in totaal € 117.000 toegezegd of ontvangen. Maar op dit ogenblik heeft nog niet iedereen die werd aangeschreven ook
daadwerkelijk gereageerd! Wanneer deze leden alsnog hetzelfde bedrag zouden gaan bijdragen als ze in het verleden hebben gedaan,
dan zal de totale opbrengst in de buurt kunnen komen van het afgelopen jaar. Door overlijden en andere krimp wordt de opbrengst helaas
toch elk jaar minder.
We hebben dit jaar geprobeerd met name hen aan te spreken die hun bijdrage de afgelopen jaren niet hebben aangepast. We hebben
gemerkt dat een groot aantal leden hun bijdrage heeft verhoogd; dank daarvoor!
Al een paar jaar doen we ons best om de toezeggingen elektronisch te ontvangen; dat spaart immers veel werk voor de lopers. We willen
daarmee de inzet van vrijwilligers zoveel als mogelijk beperken; er zijn immers nog genoeg andere belangrijke taken te verrichten. Van de
in totaal 580 verzonden uitnodigingen werden er dit jaar 290, dus 50% elektronisch verstuurd. We vinden het fijn dat zich nu opnieuw ruim
30 leden hebben aangemeld die volgend jaar ook elektronisch mee willen doen.
Bijna de helft van de leden die een bijdrage geven doen dit door middel van automatische incasso; ook dat aantal is dit jaar verder
gegroeid. We zijn daar blij mee omdat dit onze administratie vereenvoudigt.
De actie Kerkbalans blijft ieder jaar noodzakelijk; ons tekort blijft aanzienlijk en zonder voldoende bijdragen van de leden kunnen wij immers
niet ongestoord voortbestaan. We willen iedereen die nog niet heeft gereageerd vragen om nu alsnog een toezegging te doen of direct een
bijdrage voor het jaar 2019 over te maken. U vindt alle gegevens op de achterkant van het kerkblad.
Wij zien uw kerkelijke bijdrage als een vorm van betrokkenheid bij het wel en wee van onze
gemeente. “Omzien naar” was het thema voor dit jaar, en dat heeft u laten blijken. Dat
motiveert ons om ook dit jaar de zakelijke belangen van onze kerkelijke gemeente zo goed
mogelijk te blijven behartigen.
Uw kerkrentmeesters
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Velserbroek

Santpoort
Palmpasenstokken

Wereldmaaltijd

Op 14 april is het weer Palmpasen. Dan maken we uiteraard weer
Palmpasenstokken met de kinderen. We starten om 09.45 uur in

Een open wereld: die kant willen we op! Tieners, ouders, seni-

de bovenzaal van de ontmoetingsruimte. Nemen jullie eventuele

oren, mensen uit verschillende

oude stokken van vorig jaar weer mee?

landen: we horen bij elkaar. Om
dat alvast te vieren gaan we een

Paasontbijt

wereldmaaltijd organiseren. Ieder-

Ook dit jaar gaan we weer samen ontbijten. Zie de flyer elders

een brengt eigen hapjes mee om

in het kerkblad. Leuk als jullie/u ook komen, iedereen is welkom.

te delen, de tienerkookclub doet
mee en ‘onze eigen statushouders’

In de Veertigdagentijd lezen we tijdens dit project van Bijbel

komen met hun nationale gerech-

Basics de verhalen die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus

ten. Dat wordt natuurlijk reuze

die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen,

gezellig. Welkom op 31 maart om 17.30 uur in het Kruispunt (ook

tot en met zijn opstanding. We zien ook welke rol Petrus en Pilatus

als je alleen maar lekker wilt mee eten!).

spelen in deze verhalen over het lijden en de dood van Jezus.
Onder de pannen

Het project heet dit jaar: Locatie Jeruzalem. Er is een plattegrond
van de stad Jeruzalem, elke zondag komt er een 3D-locatie op
de plattegrond bij. Zo volgen de kinderen Jezus op zijn weg door

Ben je tussen de 12-15

Jeruzalem in de laatste dagen voor zijn dood en opstanding.

jaar en vind je het leuk
om andere tieners in Vel-

Let op! Op de laatste zondag van de maand is er geen kinder-

serbroek te ontmoeten

nevendienst! Dus niet op: 31 maart, 28 april, 26 mei en 30 juni.

en samen te koken en te

Er ligt een tasje in de kerk met tekenspullen voor het geval er toch

eten? Gewoon gezellig

een kindje in de kerk is, dat kan dan in de kerk blijven maar lekker

beetje chillen? Dan zien

gaan kleuren tijdens de preek.

we je heel graag bij Onder

Tot ziens! Joyce Schipper-Out 06-18192077 of via

de pannen! We komen in

joyce.schipper@ziggo.nl

de Westbroekschool bij
elkaar op zondagavond

Iedere maand organiseert de kindernevendienst van
de Protestantse wijkgemeente Santpoort

tussen 16-19 uur, ongeveer eens per zes weken.

Kinderkerk in de Dorpskerk

Voor meer info: info@hartvoorvelserbroek.nl.

Een kerkdienst speciaal voor kinderen

Palmpasen feest!

Luisteren naar Bijbelverhalen

Op zondag 14 april gaan

Bidden
Zingen
Knutselen en spelen

we samen weer een Palmpasenstok

maken.

Wij

zorgen voor alle spullen,

Wanneer: 7 apr, 5 mei, 2 jun, 7 jul
Waar:
In het dienstencentrum naast de Dorpskerk
Tijd:
Aanvang 10.00 uur

zorg jij dat je erbij bent?

De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de
Dorpskerk. Op de overige zondagen is er
‘gewone’ kindernevendienst.

vrolijke optocht in de kerk

Aan het einde van de kerkdienst maken we er een
van.
De kindernevendienstleiding

Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van
de activiteiten van de kindernevendienst? Stuur dan een
mail naar: kindernevendienst.santpoort@gmail.com
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BEN VREMAN

Uw Warme Bakker
Terrasweg 24

Schoonheidssalon | Massages | Huidverbetering | Ontharing
| Gezichtsbehandelingen www.beauty-wellnessboekelaar.nl
| Terrasweg 39K, Santpoort noord | 06-33373598

Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Philip Out, Register
Philip Out
Makelaar-Taxateur
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
22-01-2014

17:36 Pagina 1
KNAPPEND
VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Ruud
Kerkhoff
Uitvaartbureau
Uitvaartzorg
Dag &
&Nacht
Nacht
Dag
Bereikbaar
Bereikbaar
023 -- 55 371
371 375
375
023

R.J.H.(Roel) Donken

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
--Alles
in eigenuitvaartbegeleiding
beheer
Persoonlijke
--Voor
alle
gezindten
Voor elk budget
--Uitvaartverzekeringen
Voor alle gezindten
Ruud Kerkhoff
--Wilsbeschikking
Uitvaartverzekeringen
--auto’s:
wit/zwart/grijs
Jan
Gijzenkade
7575
Wilsbeschikking
Jan Gijzenkade
--Voor
iedereen,
ongeacht
2025
BC
Haarlem
Voor iedereen, ongeacht
2025 BC Haarlem
waar
waaruuverzekerd
verzekerdbent
bent www.luvu.nl
www.luvu.nl

Mobiel: 06 – 53 56 60 72
Donken Liftadvies B.V.

✓ Inspecties
✓ Meerjaren prognoses
✓ Offerte beoordeling
✓ Bestekken
✓ Directievoering
✓ Opleveringen

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl

Samen
Samennaar
naareen
eenwaardig
waardigafscheid.
afscheid.

Uw adviseur voor: liftinstallaties roltrappen rolpaden gevelonderhoud
●

●

●

Santpoort
De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

deel 1, 2 en 3

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg
Schrijver
en nacht
Santpoorter
Guus hartendorf
Dag en
bereikbaar:
0255-517452
schrijftBezoek
een reeks
boeken
over
het Dorp
ook onze
website
www.aliceloeters.nl
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3.
Lange
Nieuwstraat
469A, 1971
GE IJmuiden
Hier had
uw advertentie
kunnen
staan.
Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628
Meer informatie
over adverteren in
e-mail: ijmuiden@wado.nl

Voor degene die de reeks nog niet hebben, is er nu een pakket te bestellen.
Deel 1, 2 en Drogisterij
3 tesamen van € 69,50 voor
€ 60,-- excl. verzendkosten.

van

ASSEMA

Kerk Onderweg: Gerrit Out: 06 29047097
Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34
e-mail: santpoort@wado.nl

Voor bestelling: info@cornegge.nl

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek
Telefoon 023 538 79 45

www.wado.nl

Joyce van der Stoop
Burgemeester Weertsplantsoen 110 (1ste etage)
2071 PK Santpoort-Noord
06 13 92 18 40
info@bsrvelsen.nl

BOUDESTEIJN B.V.

Vanwege de zachte benadering is BSR Velsen
geschikt voor iedereen
- van pasgeboren
baby’s tot ouderen, voor
mensen in iedere
gezondheidstoestand.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW Velserbroek
* OVERZEEVERPAKKINGEN
T 023 520 2000* VERWARMDE
| info@cornegge.nl
| www.cornegge.nl
INBOEDEL OPSLAG
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* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl
Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Hagelingerweg
59, 2071 CA Santpoort Noord
Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628
023-539
45 45, info@wado.nl
e-mail: ijmuiden@wado.nl

ASSEMA

Drogisterij

van

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
en gratis waardebepaling van uw woning
Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34
e-mail: santpoort@wado.nl

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek
Telefoon 023 538 79 45

www.wado.nl
www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.
* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
* OVERZEEVERPAKKINGEN
* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

Verbouwing t Uitbouw t Onderhoud
Dakopbouw t Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velserbroek
Pletting Consultancy

K. BOOT

J. van Alten Uurwerkreparaties

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:





Hier
had uw advertentie
SCHILDERWERKEN
- Buitenen binnen
schilderwerk
kunnen
staan!

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek
Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

Administraties (zzp en particulier)
Belastingzaken en -advies
Training & Educatie
In

- Sauswerk
- Spuitwerken
Info tel.: 023 - 538 51 10
- Renovatie

de gemeente Velsen wordt
JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023uw
5375747
06-36515458
klokofgratis
opgehaald
en na reparatie
weer thuisbezorgd!
www.pletting-consultancy.nl Aangesloten
bij het CRKBO

TEL: 023-5384336

|

SANTPOORT-NOORD

| GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij
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Waalstraat 101,
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www.ijmonduitvaart.nl

Velserbroek

Kerkdiensten
Zomertijd - klok vooruit
31 mrt Dorpskerk 10:00
Kruispunt 9:30
7 apr Dorpskerk 10:00
Kruispunt 9:30
Palmpasen
14 apr Dorpskerk 10:00
Kruispunt 9:30
15, 16 en 17 apr 19:30
Witte Donderdag
18 apr Dorpskerk 19:30
Kruispunt 19:30
Goede Vrijdag
19 apr Dorpskerk 19:30
Kruispunt 19:30
Stille Zaterdag
20 apr Dorpskerk 21:00
Kruispunt 21:00
Pasen
21 apr Dorpskerk 10:00
Kruispunt 10:00
8 apr Dorpskerk 10:00
Kruispunt 9:30
5 mei Dorpskerk 10:00
Kruispunt 9:30

Ds. R.J. Kooiman
Mw. ds. M.E. Vonkeman
Ds. P.M.J. Hoogstrate
Ds. K. Bras
Mw. ds. G. Polderman
Mw. ds. M.E. Vonkeman
Vespers in de Dorpskerk
Mw. ds. G. Polderman HA
Mw. ds. M.E. Vonkeman HA
Ds. H.E.G. Reefhuis
Mw. ds. M.E. Vonkeman
Ds. H.E.G. Reefhuis
Mw. ds. M.E. Vonkeman
Mw. ds. G. Polderman
Mw. ds. M.E. Vonkeman
Mw. ds. I.G. Clement
Ds. B. Stobbelaar
Mw. ds. G. Polderman
Mw. ds. M.E. Vonkeman HA

Adressen
ALGEMENE KERKENRAAD
Voorz.: mw. Jody van der Velde. Scriba: mw. Y. Kruisselbrink e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com
p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velserbroek.
KERKELIJK BUREAU
Vacature e: kerkburo@pg-spvb.nl
FINANCIEEL BEHEER
Voorzitter: dhr. G. Out e: voorzittercvk@gmail.com
Penningmeester: dhr. H. van Alten
e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl.
Administratie: dhr. T. Zondag t: 023 5386064
e: t.zondag@quicknet.nl.
Secretaris: dhr. W. Passchier
e: scribaatcvk@gmail.com.
Post (declaraties enz): kerkelijk bureau.
Bank: NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente
Santpoort-Velserbroek.
DIACONIE
Voorzitter: dhr. J. Kosters t: 023 5377422
e: hanskosters@hetnet.nl.
Secr.: dhr. H. Wagenaar e: heine.wagenaar@planet.nl.
Penningmeester: dhr. J. Bothof t: 023 5375923
e: jan.bothof@gmail.com.
Bank: NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Santpoort-Velsrbroek. Post kerkelijk bureau.
Bijbelleesrooster staat op pagina 18

ZWO-COMMISSIE
Interne contacten: dhr. M.E. Beskers,
e: m.beskers@ziggo.nl
of mw. H.L.M. Vink-Postema vinkpostema@ziggo.nl;
Penningmeester: dhr. H. Westerhoud t: 06 13057663
IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.
Diaconie Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake ZWO.

Bloemengroet
31 maart
7 april
14 april
21 april
28 april
5 mei

Karin v.d. Ketterij
Heleen v. Alten
Margriet v. Herk
Magda v.d. Hout
Els Zijl
Anneke Hoorn

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan
een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen dhr. Ton Zaal 023 5374896 of dhr. Bart Kaptein
023 5388835

Adressen

WIJKKERKENRAAD
Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136,
1991XT Velserbroek e: voorzitterwkheinink@gmail.com.
Scriba: dhr. Adriaan Rensen,
e: ScribaatVelserbroek@gmail.com.
KERKGEBOUW Kruispunt
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023 5374678
BEHEER
Dhr. W.P. Meesters, Galle Promenade 194,
1991WJ Velserbroek t: 023 5373281.
PREDIKANT
Mw. ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30,
1991SK Velserbrk t: 023 8223720
e: mariannevonkeman@gmail.com.
BEZOEKCOÖRDINATOREN
Mw. Margriet van Herk t: 023 5387796
e: margrietv.herk@gmail.com.

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Dhr. Gerrit Out, dhr. Jan Bothof, Henk Binnendijk en
dhr. Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 2082HA
Santpoort Zuid t: 023 5386827,
e: kerkonderweg@gmail.com
VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen?
Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl
KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 4 t/m donderdag 25 april
2019 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/
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Protestantse
Gemeente

Algemeen

Kruispunt

Santpoort

Bezoekteams
Santpoort is verdeeld in drie wijken:
1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van
de Hagelingerweg mw. Diny Markerink
t: 023 5376816
2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de
Hagelingerweg mw. Fija. Borst t: 023 5375071
3 Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

Autorijdienst
Zuid
31 mrt
7 apr
14 apr
18 apr
19 apr
20 apr
21 apr
28 apr
5 mei
Noord
31 mrt
7 apr
14 apr
18 apr
19 apr
20 apr
21 apr
28 apr
5 mei

(coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)
dhr. J. Morren
023 5384366
mw. P. Muller
023 5262736
mw. A. Hurkmans
023 5371086
dhr. E. van der Kooij
06-15890135
dhr. J. Morren
023 5384366
mw. P. Muller
023 5262736
dhr. S. Meulenbelt
06-20247493
dhr. J. Morren
023 5384366
mw. A. Hurkmans
023 5371086
(coördinator dhr. J. Bothof 023 5375923)
dhr. E. Hup		
023 5376153
mw. S. v.d. Kaaij		
023 5375358
dhr. H. Wispelwey
023 5376676
dhr. H. Boot		
023 5384336
dhr. J. Bothof		
023 5375923
dhr. E. Hup		
023 5376153
mw. S. v.d. Kaaij		
023 5375358
dhr. J. Bothof		
023 5375923
dhr. H. Boot		
023 5384336

Adressen
WIJKKERKENRAAD
Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146, 1991GB
Velserbroek e: martine-roomer@hotmail.com, t: 06
24999968.
Scriba: mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993
e: scribasantpoort@gmail.com
Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort Noord.
KERKGEBOUW Dorpskerk
Burg. Enschedélaan 65-67, Ontmoetingscentrum
t: 023 5378820
BEHEERDER
Trees van Gastel, e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl,
t: 023-5378820
PREDIKANT
Mw. ds. Gilda Polderman, Berkenlaan 3,
3471CG Kamerik t: 0348 402420 en op ma en do:
t: 06 43715888 e: gildapolderman@planet.nl.
ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ
Mw. Elina Keijzer t: 072 5120528 Lyceumstraat 51,
1814BR Alkmaar e: keijzerelina@gmail.com.

