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Meditatie

Foto van de maand

Marianne Vonkeman

HEMELVAART
En terwijl Hij hen zegende, ging hij van hen heen. (Lukas 24:51)

En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen.

Hemelvaart: dat is een droevig feest, zei iemand tegen mij.

Waarom gaat hij weg? Om alles met zijn aanwezigheid te vervul-

Iemand die naar de hemel gaat, dat betekent een definitief

len, zegt de Efezebrief. Waarom gaat hij weg? Zodat zijn kracht

afscheid. Zo is het ook, van ons uit gezien. Maar hoe is het

onze eigen kracht zal zijn. Hij raakt ons aan en kijk: we staan op

als je het met de ogen van het geloof bekijkt? Dan ziet het

eigen voeten. Hij spreekt door ons tot woord voor de wereld te

er anders uit.

maken. Als weerspiegeling van Gods licht brengen wij zijn aanwezigheid overal waar geen licht te vinden is.

God schept de wereld door zich terug te trekken, zo vertelt een
oud joods verhaal. Want als God overal alles is, waar is dan nog

Toen Jezus van zijn leerlingen wegging, kwam er een wolk en

ruimte voor een wereld? Dus trekt God zich terug in zichzelf.

onttrok hem aan hun ogen. Dat is Bijbeltaal natuurlijk: een wolk

Waar zijn alomvattende aanwezigheid is verdwenen, ontstaat

betekent de nabijheid van God. “Ik kom naar je toe in een donkere

een lege, donkere ruimte.

wolk”, zegt God tegen

Daar knielt God neer, en

Mozes. Het moment dat

vormt de wereld en de

Jezus verdween, dat was

mens. Ik zal ze niet alleen

het moment dat zij God

laten, zegt God, ik ga met

nabij wisten. Wij worden

hen mee. En hij spreekt:

geschapen door God die

er zij licht. En hij ademt

zich terugtrekt, wij worden

over de mens van klei en

herschapen door Jezus’

schept een ziel, een tijd-

hemelvaart. De wolk die

loze ruimte voor zichzelf,

Hem onzichtbaar maakt is

en in die ziel vloeit hij zijn

precies het teken van zijn

eigen eeuwig licht. Zo

bevrijdende nabijheid. Dat

gaat God mee, in de tijd,

is goed om te beseffen als

in het bestaan, als een

je in je geloof geen uitzicht

verborgen licht in onze

meer hebt!

ziel, als zijn Woord dat ons
bezielt.

Hemelvaart is de ruimte
die Jezus opent zodat wij licht voor de wereld te kunnen worden,

Goede Vrijdag in de Jesuit College of Funchal
Op Goede Vrijdag jl. brachten we een bezoek aan de barokke jezuïetenkerk Igreja de Colegio in Funchal op Madeira. Ons gevoel gaf aan
dat we toch een kort bezoek moesten brengen aan een kerk op deze dag. Helaas beheersen we de Portugese taal niet, maar we begrepen
wel dat het lijdensverhaal werd voorgelezen. De meeste mensen op dit Portugese eiland zijn Rooms Katholiek. De kerk zat vol. Misschien
ook wel omdat een paar dagen daarvoor een bus met Duitse toeristen was verongelukt met tientallen doden tot gevolg. Overal op het
eiland hingen de vlaggen half stok. Iedereen was met deze ramp bezig. De TV bracht, tussen alle voetbalwedstrijden door, telkens kleine
of grote nieuwsfeiten over het ongeluk. Toen we aan het eind van de vakantie ons vliegtuig in stapten, zagen we een groot ziekenhuisvliegtuig van de Luftwaffe naast ons vliegtuig staan. De gewonden werden met ziekenauto’s aangevoerd. Bij aankomst in Nederland waren we
extra blij weer heelhuids thuis te komen.
Met hartelijke groet, John Oosterhuis

Zo gaat God met de wereld mee, om de verste duisternis waar

dragers van zijn eeuwig licht in de tijd. Zijn weggaan is zijn zegen.

zijn licht, zijn woord, nog niet is, te doordringen met zijn aanwezig-

Als wij dat inzien, stroomt zijn kracht in ons, zoals Elisa dubbel de

heid. En zo begint de grote reis – de reis door tijd en ruimte terug

kracht van Elia kreeg toen deze ten hemel voer. Pinksterkracht.

naar de eeuwigheid, naar de bron van het licht. De kerk noemt
die reis: schepping en herschepping. Hemelvaart is de terugkeer,

Dit is onze hoge bestemming, om meegetrokken door Christus

de reis is ten einde, het Woord dat Jezus is, licht van de wereld,

zelf die reis te volbrengen. Om het licht in alle hoekjes van de

heeft alles doorstaan, de diepte van het lijden, van de verwerping,

schepping te laten doordringen, om alle hoogten en diepten van

het rijk van het kwaad en de donkerte van de dood. En nu stijgt hij

het bestaan en van ons eigen leven te doordringen met geloof,

ten hemel, terug naar het eeuwige Licht.

hoop en liefde.

Foto voorpagina: Paasontbijt in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk.
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Kruispunt
Velserbroek

Bij de kerkdiensten

Foto’s wereldmaaltijd

(aanvang 9.30 uur tenzij anders vermeld)
12 mei - ds. M.E. Vonkeman
14 mei, 15.00 uur - avondmaalsviering in de Hofstede
19 mei - Mw. E. Masseti
26 mei - ds. M.E. Vonkeman, aansluitend gemeenteberaad
(zie elders)
30 mei – HEMELVAART, ds. J. Seeleman
2 juni - ds. I.G. Clement
9 juni PINKSTEREN, geen dienst in het Kruispunt, om 11.00
uur regioviering in het openluchttheater Caprera (zie elders).
U kunt ook om 09.30 uur in de Dorpskerk terecht.

Paasviering bij de Westbroekplas (foto’s hiernaast)
Paasmorgen. De wekker gaat om half zes want we willen om
zes uur bij Buitengewoon zijn, in Velserbroek. Een paaswandeling, georganiseerd door Hart voor Velserbroek. Het licht
verwelkomen. Met oude rituelen en teksten, het nieuwe leven
vieren.
Een beetje kleumend is iedereen op tijd en met een karretje
vol met ontbijtspullen wandelen we als groep naar de Westbroekplas. De donkere schemer heeft plaats gemaakt voor
een veelbelovend morgenrood en even na half zeven komt
de zon op. De vuurkorf brandt, Paasteksten worden gelezen en we drinken een glaasje bubbels. Daarna een heerlijk
ontbijt, met eitjes en appeltaart, op de steiger aan het water.
Zwanen vliegen dromerig voorbij. Het is mooi om zo de
Paasochtend met elkaar te beginnen. En wie weet de start
van een “nieuwe” oude traditie.
Na afloop wordt door een groepje nog een aantal “cadeauontbijtjes” gemaakt om aan huis te bezorgen.
Heim van der Velde

Terugblik
De wereldmaaltijd was een drukbezet feest, met veel tieners
die hapjes hadden gemaakt op hun kookclub, of die ze op
kwamen eten, met mensen uit Syrië en Iran en onze eigen
gemeenteleden. Mensen met en zonder geloof, of met een
heel ander geloof, jong en oud. Zo samen eten van elkaars
gerechten is een echt voorproefje van het rijk van God.
Hiernaast wat foto’s, op facebook staan er meer.
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Het mooie weer zorgde voor een vrolijke seniorenbusreis
(zie foto’s). We leerden wat er allemaal komt kijken voordat
we tulpen op tafel hebben en zagen kleurige bollenvelden.
De tekst uit Hooglied 2 die we hoorden, paste er mooi bij:
Hoor! Mijn lief!
Kijk! Hij komt,
springend over de bergen,
dansend over de heuvels.
Als een gazelle is mijn lief,
als het jong van een hert.
Kijk! Hij staat al bij de muur.
Hij blikt door het venster,
tuurt door de spijlen.
Mijn lief roept mij toe:
‘Sta op, vriendin!
Mooi meisje, kom!
1Kijk! De winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.
De bloemen zijn verschenen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif klinkt op het land.

wordt geleid door Corine Zwaan, docente sacrale dans. Deze
kennismaking is gratis, bij voldoende belangstelling wordt er
na de zomer een maandelijkse groep gevormd. Aanmelden
voor 12 mei is nodig, via zwaancorine@gmail.com.

ling hebt, stuur een mail naar mariannevonkeman@gmail.
com. Dan kom je op een mailinglijst voor nadere informatie.

Met een hartelijke groet, Marianne Vonkeman

Israëlreis in 2020

De 40dagen-bijeenkomsten op maandag waren inspirerend. Aardig wat mensen namen deel en misschien groeit
er wel een vaste meditatiegroep uit, komend seizoen. En
dan natuurlijk de Paasweek. Elk jaar loopt het uit in een echt
nieuwjaarsfeest! Vanaf Palmpasen maakten we samen de
gang door het donker naar het nieuwe licht, de hoop wint
het van de wanhoop en de liefde duurt het langst. Wat fijn
dat we dit met zoveel mensen samen vierden. Dit jaar was
extra speciaal door de vroege Paasochtend-viering aan het
meer, door Hart voor Velserbroek georganiseerd. Elders
leest u daar meer over en vindt u foto’s.

worden. Aanvang 11.00 uur. Het Kruispunt is dan gesloten,
in de Dorpskerk is er om 09.30 uur ook een Pinksterdienst,
vroeg genoeg om daarna nog naar Caprera te kunnen.

Inmiddels is er meer bekend. De reis zal van 18-25 maart
2020 zijn (dan is het weer gunstig) en rond de € 1.700 euro
p.p. kosten, afhangend van het aantal deelnemers (tussen de
20 en 40). Op zondag 16 juni zal in de Dorpskerk na afloop
van de dienst en de koffie (rond half 12) een infobijeenkomst zijn. Daar zal ik ook de korte film laten zien van de reis
die ik zelf vorig jaar maakte. Weet je nu al dat je belangstel-

55+ gespreksgroep
Deze kring heeft haar laatste bijeenkomst begin mei gehad.
Na de zomer beginnen we weer.

Dank

Dank

De hartverwarmende reacties in woord en gebaar tijdens

Hartelijk dank voor het uitbundige kleurrijke boeket bloemen

Dank aan iedereen die een bijdrage aan leverde, in muziek,
organisatie, liturgisch bloemschikken, vieringen en maaltijden!

Activiteiten
Gemeentebijeenkomst 26 mei

Ouderenochtend woensdag 15 mei

dat ons met Pasen werd bezorgd.

Deze morgen gaan we naar boerderij Zorgvrij om daar onder
de Platanen pannenkoeken te eten. We drinken dan eerst
koffie in de kerk, open om 10.15 uur. Tegen 11.45 uur gaan
we met auto’s op weg en sluiten om ongeveer 13.30 uur
deze dag af. Voor inlichtingen of vragen: Yvonne Vreeken,
tel. 0235371131 en Gré Riedijk, tel. 0235385216.

Echt een verrassing en inmiddels gaat alles weer goed.

Voor de derde keer bent u van harte uitgenodigd om na
de koffie zondag 26 mei mee te denken over toekomstig
beleid. Op grond van vorige gemeentegesprekken zijn een
aantal mogelijke accenten in de koers die we willen gaan,
eruit gelicht. Daar willen we graag met elkaar verder over
doorpraten, o.l.v. onze procesbegeleider Frank Dijkstra.

Kloosterweekend

Pinksteren in Caprera

Workshop sacrale dans

Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden in
Caprera, Bloemendaal. Nog meer kerken dan anders doen
mee in deze regionale Pinksterviering. Jeroen Zijlstra en
zijn band zullen mooie luisterliedjes laten horen, we zingen
bekende liederen, enkele voorgangers zorgen voor bijbel,
gebed en zegen, er is crèche en de kikkervisjes willen gezien

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, op volksmuziek uit alle windstreken. Het is voor iedereen van alle leeftijden, mannen en vrouwen kunnen mee dansen. Danservaring is niet nodig. Het

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 Out:
joyce.schipper.out@gmail.com

de ziekte en na het overlijden van mijn man en onze vader
hebben ons diep geraakt. Na de mooie, troostrijke dankdienst voor zijn leven kunnen we nu met de boodschap van
Pasen een nieuw begin maken.

Bas en Tineke Treffers

Adri Bel-Kramer en kinderen

Even voorstellen
Dit is Diny Veuger-Porck. Sinds december woont ze samen met haar man Jan, in een mooi appartement in
Velserbroek. Diny is opgegroeid in IJmuiden, als jongste van een groot gezin, 6 jongens en 6 meisjes. Na het
trouwen zijn ze in Krommenie gaan wonen waar ze vele jaren hebben gewoond. Ze hebben een zoon die samen
met zijn vrouw en drie kinderen in Indonesië woont. Het is jammer dat het zo ver weg is, maar ze hebben gelukkig heel veel contact via skype en ze zijn blij dat ze heel veel jaren achter elkaar naar Indonesië konden reizen,
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om te genieten van het gezin en van het mooie land.
Jarenlang heeft Diny zich ingezet bij de UVV (Unie Van Vrijwilligers in de Zaanstreek), als vrijwilligster om ouderen te bezoeken, of bijvoorbeeld mensen te begeleiden bij ziekenhuisbezoek. Ook is zij 10 jaar bestuurslid van de UVV geweest. Ze heeft het sociale van huis
uit mee gekregen. Verder houdt ze erg van lezen, ze maakt kaarten en samen met haar man fietst en wandelt ze graag. Al jaren speelt
ze bridge. Samen met haar man in Velserbroek en regelmatig thuis met vrienden. Meestal in de weekenden. Welkom in het Kruispunt!
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Liturgisch bloemstukken

Protestantse
Gemeente

Velserbroek en Santpoort

Santpoort
Lief en leed

Als ik dit schrijf, ligt het nog vóór ons, maar als u dit leest,
zijn de 4 en 5 mei-herdenkingen net achter de rug. Wat ook
achter ons ligt, zijn die verschrikkelijke aanslagen: eerst op
twee moskeeën in Christchurch waarbij 50 mensen tijdens
het gebed zomaar werden doodgeschoten, en een maand
later op hotels en kerken waar Pasen werd gevierd en waarbij 260 mensen het slachtoffer werden. Het stemt mateloos
treurig als je het aangedane leed op je laat inwerken. Hoe
kunnen mensen zo meedogenloos en ont-menselijkt zijn?
De Raad van Kerken heeft ooit onderstaande tekst van Roel
Bosch meegegeven als suggestie voor een 4 mei-herdenking. We kunnen hem ook lezen met de slachtoffers van
Christchurch en Sri Lanka voor ogen.

Drie gemeenteleden zijn ons ontvallen. Op 15 maart dhr.
Aart den Dikken, op 28 maart mw. Lien Blinkhoff – van Roest
en op 21 april dhr. Rien Busink. Een In-Memoriam van de
eerste twee kunt u in deze editie van KerkOnderweg lezen,
dhr. Busink wordt herdacht in het volgende nummer.

Meer mensen moesten een arts bezoeken of werden behandeld. Het is confronterend om zo tegen je kwetsbaarheid
op te lopen. Ik wens u kracht en moed toe, en zo mogelijk
beterschap.

Terugblik

‘Ik leef vandaag. Gisteren is voorbij, van morgen weet ik niets.
Vandaag is de enige dag die telt, nu.
Mijn plezier of mijn pijn, mijn haast of mijn rust, ik beleef ze
vandaag. Vandaag moet ik kiezen wat ik doe, hoe ik leef.
Laten we denken aan het ‘vandaag’, die enige dag die telt, van
al diegenen die in de terreur van geweld en vernietiging stil
zijn blijven staan. Die door geweld gestopt zijn, die ene dag. En
laten we denken aan al diegenen voor wie die dag toen, nog
steeds niet van gisteren is: de slachtoffers in de eerste, twee,
derde generatie.

Op donderdag 11 april is er ’s ochtends al vooruitgelopen op
het Paasfeest, met een sobere paasviering. We werden door
dominee en gemeentelid Henk Reefhuis ingeleid in de iconografie. Boeiend en leerzaam.
We kunnen terugkijken
op
een
intensieve
en
indrukwekkende
Passieweek (foto’s
volgende pagina).
Het begon met
Palmpasen, waarbij de kinderen met
veelzeggende palmpasenstokken
in
optocht naar binnen kwamen.
Maandag, dinsdag en woensdag konden we tot stilte komen
in een vesper, geleid door gemeenteleden. Donderdag tot
en met zaterdag leefden we nog intenser toe naar Pasen. En
Paaszondag was het dan eindelijk voluit feest!
Dank iedereen die een bijdrage geleverd heeft!

Vandaag denken we aan dat laatste ‘vandaag’ van hen. Ze
zijn nu aan ons zicht onttrokken. Of zien we hen toch ook nog
steeds voorbij komen, steeds opnieuw, in al die mensen voor
wie vandaag alles op het spel staat? Zijn deze dagen van herdenken en bevrijden dan de uitdaging aan ons, om die voorbije
jaren altijd opnieuw een plek te geven?
Ik leef vandaag. En in mijn dagen nu leeft het vandaag van wie
vooraf gingen mee. Mijn leven is hun toekomst. Mijn morgen is
het vandaag van anderen.
Ik leef vandaag. Gisteren is voorbij, van morgen weet ik niets.
Vandaag is de enige dag die telt, nu.
Mijn plezier of mijn pijn, mijn haast of mijn rust, ik beleef ze vandaag. Vandaag moet ik kiezen wat ik doe, hoe ik leef. Gericht op
de dag van morgen. Het vandaag van mij, het vandaag van de
ander.’

Er lopen momenteel twee gespreksgroepen die allebei het
Bijbelboek Ruth behandelen. We komen tot allerlei nieuwe
inzichten en delen ook persoonlijke dingen met elkaar. Fijn
dat dit kan!
Op moment van schrijven is er één Lebjib-bijeenkomst
geweest. We hebben de Pesachmaaltijd gevierd, met allerlei
betekenisvolle gerechtjes die herinnerden aan de uittocht

Het is goed onze gedachten af en toe te laten zijn bij hen wier
leven door geweld gestopt werd. Zomaar op een dag. Ten
tijde van de Tweede Wereldoorlog. Op 15 maart of 21 april, in
Nieuw Zeeland en Sri Lanka. Wanneer en waar dan ook.
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Paasvieringen Santpoort

op een paar terreinen dingen gezamenlijk doen.
Op donderdag 23 mei is er een zangochtend. Onder begeleiding van Cees Verschoor gaan we bekende liederen met
elkaar zingen in onze mooie kerkzaal. Natuurlijk niet nadat
we gezamenlijk een kopje koffie gedronken hebben. Van
harte welkom!

uit Egypte. Inclusief de vier glazen 'wijn’!
Aansluitend zijn we met elkaar naar de vesper gegaan. Het
was een geslaagde avond!

Vooruitblik
Als u dit leest, ben ik een weekje op vakantie geweest.
Daarna gaat de Lebjib-groep weer verder rond het thema
‘Jodendom’ en de bijbelgroepen zullen ook opnieuw bij
elkaar komen.
Eind mei is er een lunch gepland met enkele leden van de
Dorpskerk samen met leden van de Naaldkerk. We hopen
elkaar (nog) beter te leren kennen, en wie weet kunnen we

Een hartelijke groet voor jullie / voor u allemaal!
Gilda Polderman

In Memoriam Aart den Dikken
Op 15 maart overleed Aart den Dikken, op de leeftijd van 90 jaar.
In zijn werkzame leven was hij marine-arts, en later anesthesioloog.
Bijna 65 jaar is hij getrouwd geweest met Henny. Samen kregen ze vijf kinderen. Een groot verdriet kwam in
hun leven met het overlijden van hun dochter Yvonne. Ondanks dat bleef Aart een dankbaar mens. Dankbaar voor zijn lange leven, in gezondheid. Voor de goede en liefdevolle verhoudingen binnen zijn gezin.
Voor zijn achterkleinkind. Voor datgene wat iedere nieuwe dag hem bracht.
Aart liep niet met zijn gevoelens te koop. Dat maakte het voor zijn naaste omgeving weleens moeilijk om
hem te doorgronden. Maar zijn gevoeligheid werd opgemerkt. Hij was zeer geïnteresseerd in mensen en
kon goed luisteren. Een grote passie had hij voor fotografie en film. Aart straalde rust uit, waardoor hij soms als ‘een rots in de branding’ werd ervaren.
Zijn interesse in andere landen bracht hem ertoe vele buitenlandse reizen te maken.
Hij had een sterke band met de kerk en met de kerkelijke gemeente en vond het belangrijk dat de normen en waarden vanuit het
geloof werden nageleefd. Hij zette zich in voor de kerk, variërend van kerkencabaret tot ouderlingschap.
Tot op het eind genoot hij en vond hij het leven zeer de moeite waard.
Op donderdagmiddag 21 maart is Aart den Dikken met vele verhalen en beelden herdacht. Van een mooi mens moest afscheid genomen worden. We vertrouwen erop dat zijn Schepper het werk van Zijn handen niet loslaat – ook Aart niet.
We wensen Henny en hun kinderen en kleinkinderen kracht en troost toe, nu ze zonder hun lieve en eigenzinnige man, vader en opa
verder moeten.
Gilda Polderman

In Memoriam Mechelina Blinkhoff - van Roest
Lien van Roest werd op 30 mei 1922 geboren in IJmuiden en groeide op met een zus en broer.
Ze trouwde met Anton Blinkhoff, met wie ze vanwege zijn werk een aantal jaar in Indonesië ging wonen,
en later nog vele reizen maakte. Ze kregen twee dochters: Ineke en Petri.
Lien verzette veel werk als vrijwilliger voor mensen die hulp hard nodig hadden. Zo verzorgde ze kledingpakketten voor het toenmalige Oost-Duitsland en werkte ze voor het Rode Kruis.
Lang mochten Anton en Lien samen zijn. Meer dan 70 jaar waren ze getrouwd. Vier maanden geleden
overleed Anton, en moest Lien alleen verder. Op 28 maart overleed zij, op de leeftijd van 96 jaar.
Niet zoveel mensen kenden haar echt zoals ze was. Zo wisten weinigen van haar rijke binnenwereld, waarvan ze een paar dingen op papier had gezet in de vorm van gedichten. Er blijkt een hunkering uit naar gezien en herkend worden. In
het afscheid van haar, op donderdag 4 april, stonden we stil bij de woorden uit Psalm 139 waarin onze Schepper omschreven wordt
als een God die ziet en kent en ons mooi en goed vindt. Daarom vertrouwen we Lien Blinkhoff – van Roest toe aan deze God, bij wie
zij voor altijd, zo hopen en geloven we, ten volle kan zijn wie ze is.
Ineke en Petri moeten, zo kort na het verlies van hun vader, nu ook hun liefdevolle moeder missen, de kleinkinderen hun lieve oma.
Dat zij getroost zullen worden door alle mooie herinneringen aan haar.
Gilda Polderman
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Uit de wijkkerkenraad Santpoort

Werkgroep activiteiten

Aan het begin van onze wijkkerkenraadsvergadering op 8 april

Donderdag 23 mei 2019 is er een zangochtend in de kerk.

kwam Fija Borst ons vertellen over de activiteiten van de bezoek-

Ons aller Cees Verschoor zal ons begeleiden.

groep van Santpoort-Noord en over de activiteitencommissie.

De koffie staat klaar om 10.00 uur.

De bezoekgroep-Noord bestaat uit 10 dames. Deze komen 1x

Om 10.30 uur gaan wij naar de kerk om te zingen.

per 6 weken met ds. Gilda Polderman bij elkaar en spreken dan

Weet u nog een mooi lied geef dit dan door.

de gebrachte bezoeken en bijzonderheden door; daarnaast plan-

Voor vervoer kunt u bellen naar Fija Borst,tel. 5375071.

nen ze volgende bezoeken. De bezochte gemeenteleden zijn
veelal 80 jaar en ouder, maar soms ook jonger. De activiteiten-

Wij nodigen u van harte uit !!

commissie bestaat onder deze naam sinds dit jaar en organiseert
1x per maand op donderdag een boeiende bijeenkomst voor

Lebjib (dat is Bijbel maar dan achterstevoren) in de Dorpskerk, heeft de
Pesachmaaltijd gevierd
en
Impressie busreis 10 april ‘Tulpen excursie’, met diner in restaurant “De Rijd”

geïnteresseerden. Deze ochtenden worden goed bezocht.

Kunnen we u blij maken?

De werkgroep ‘Groene Kerk’ uit Velserbroek is onlangs voor de

De kerk heeft onlangs twee schilderijen cadeau gekregen. Ze zijn

eerste keer bij elkaar geweest. Namens Santpoort was Gerrit Out

geschilderd door een voormalige predikant van de Dorpskerk, ds.

aanwezig. Het lijkt ons belangrijk wanneer ook gemeenteleden

R.A. Oldeman. Dezelfde predikant die ook de gebrandschilderde

vanuit Santpoort mee zouden denken. Zie hiervoor elders in deze

ramen in de kerk heeft ontworpen. Een van de schilderijen is een

KerkOnderweg. Voor de Startzondag, die dit jaar op 15 septem-

voorstudie voor één van de ramen. Hij was geen onverdienstelijk

ber zal vallen, kiezen we het thema ‘Groene Kerk’, evenals de WK

kunstschilder, op het internet zijn veel van zijn schilderijen te zien.

van Velserbroek heeft gedaan.

Ook was hij degene die het initiatief had genomen tot de bouw
van het Jeugdhuis, oftewel onze huidige ontmoetingsruimte.

We kijken vooruit naar en bespreken de vespers en diensten in

Zijn zoon, Rudolf Oldeman, heeft vanuit België, waar hij woont,

de Stille Week en op Paasmorgen. Er wordt weer een Paasontbijt

contact opgenomen met de vraag of onze kerk wellicht interesse

georganiseerd. Martine Roomer stelt voor om op Hemelvaarts-

had.

dag ’s ochtends voor de dienst te wandelen en daarna in de kerk-

Inmiddels hebben we de twee schilderijen ontvangen. We vinden

zaal te ontbijten.
Het derde gemeenteberaad o.l.v. Frank Dijkstra zal in Santpoort
gehouden worden aansluitend aan de eredienst op 23 juni.
In september gaat een tiental gemeenteleden uit Velserbroek en
Santpoort het Lioba-klooster te Egmond bezoeken. Joyce Schipper coördineert dit bezoek.
We willen als wijkkerkenraad Santpoort waar mogelijk graag
overdag vergaderen. We besluiten om het aanvangstijdstip per
vergadering af te spreken. De eerstvolgende WK-vergadering zal
het echter niet makkelijk om in de kerk of de zalen hier een goed

plaatsvinden op maandag 20 mei om 10 uur ’s ochtends.

plekje voor te vinden. Dat komt deels door de grootte, maar ook
De stiltewandelingen op zaterdagochtend zijn weer begonnen.

door de kleurstelling. En om de schilderijen op zolder op te slaan,

Tot en met 6 juli zal ook aansluitend aan de wandelingen de

doet ze eigenlijk ook geen recht. Daarom de vraag of u wellicht

Dorpskerk geopend zijn van 10.30 tot 12.00 uur.

interesse heeft. Laat dit dan s.v.p. weten aan één van de kerkrentmeesters, dan nemen we contact met u op.

Els Kamerbeek, scriba Santpoort

mvg Gerrit Out, gertje.out@gmail.com, tel 0629047097

Bedankt voor de bloemen
Op Paasmorgen mochten enkele gemeenteleden een
prachtig bouquet ontvangen. Vicky Koster en Hans Kosters
willen de gever hartelijk danken voor deze onverwachte
geste.
Vicky en Hans.
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Van de kerkrentmeesters

Verkort overzicht Balans 2018		

Op 9 april heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening van de Kerk over 2018 voorlopig vastgesteld. Dit was de laatste jaarrekening

Balans per 31 december

die door onze voormalige penningmeester, Gerard Beuker, is opgemaakt. Er was opnieuw veel waardering voor het vele werk dat hij voor

activa

onze kerk in de afgelopen ruim 12 jaar heeft verzet.

2018		

2017

onroerende zaken

€

503.445

€

540.734

installaties en inventarissen

€

22.331

€

24.366

Volgens de kerkelijke regels moet de jaarrekening ‘ter inzage’ worden gelegd aan de gemeente. Daarom publiceren we in dit kerkblad

financiële vaste activa

€

-

€

-

het zogenaamde verkort overzicht. Voor de echte liefhebber is de volledige jaarrekening op te vragen bij de secretaris van het CvK, dat

beleggingen

€

1.668.548

is Willem Passchier, via e-mailadres scribaatcvk@gmail.com

voorraden

€

-

€

-

debiteuren

€

4.715

€

4.716

kortlopende vorderingen en overlopende activa

€

-

€

-

Op de volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad, 4 juni, zal de jaarrekening dan definitief worden vastgesteld.

geldmiddelen
Verkort overzicht Baten en Lasten 2018			

totaal

€ 1.887.406

€

829.096

€

832.667

€

3.028.135

€

3.289.889

€ 2.947.057

begroting 		

rekening		

rekening

2018		

2018		

2017

reserves

€

2.677.387

baten onroerende zaken

€

28.850

€

32.148

€

32.066

fondsen

€

23.688

€

23.688

rentebaten en dividenden

€

32.250

€

36.145

€

35.563

voorzieningen

€

167.803

€

143.487

€

-

€

-

hypotheken en leningen

€

134.344

€

156.734

passiva

baten

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen		€
bijdragen levend geld

€

door te zenden collecten

€

subsidies en bijdragen

139.000

€
totaal baten (a)

€

200.100

€ 139.617

€ 145.624

crediteuren

€

-

€

-

-

€

€

-

kortlopende schulden en overlopende passiva

€

24.913

€

18.923

-

€

€

-

€

3.028.135

€

3.289.889

-

€ 207.910

€ 213.253

totaal

		
Saldi

lasten

Verslagjaar		

Jaar

2018		2017

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

€

60.800

€

38.477

€

58.383

lasten overige eigendommen en inventarissen

€

-

€

-

€

-

afschrijvingen

€

43.219

€

45.135

€

44.622

pastoraat

€

167.368

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

€

verplichtingen/bijdragen andere organen

€

salarissen
kosten beheer en administratie

nadelig

€

155.740-

€

€ 178.989

€ 170.187

15.250

€

10.723

€

14.014

11.000

€

11.053

€

11.567

€

29.050

€

30.023

€

28.473

€

15.200

€

12.987

€

9.080

rentelasten/bankkosten

€

12.000

€

13.407

€

11.801

Inmiddels is het al weer enige tijd stil en lijkt het alsof er niets

diaconaal werk plaatselijk

€

-

€

-

€

-

gebeurt. Er zijn zowel in Santpoort als in Velserbroek twee

diaconaal werk regionaal

€

-

€

-

€

-

gemeenteberaden geweest. Zorgen, verlangens en ideeën zijn

kerkdienst in de

diaconaal werk wereldwijd

€

-

€

-

€

-

met elkaar gedeeld, en we hebben met elkaar van gedachten

Dorpskerk voor

€

353.887

€ 348.127

gewisseld over wat voor kerkgemeenschap we willen zijn en wat

Santpoort

totaal lasten (b)

€ 340.794

Stand van zaken rond het
Beleidstraject

•

128.742-

op 26 mei, na de
kerkdienst in het
Kruispunt voor
Velserbroek

•

op 23 juni, na de

we willen uitstralen.
totaal a - b

€ 153.787-

€ 132.884-

€ 134.874-

Informatiemateriaal

zal

De Begeleidingscommissie, bestaande uit onze twee predikanten

beschikbaar komen in de

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

€

-

€

30.000-

€

28.800-

Marianne Vonkeman en Gilda Polderman, Willem Passchier, Jan-

kerken en via de website

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

€

-

€

5.684

€

30.846

Dirk Enschedé en Gerrit Out (alle drie toevallig kerkrentmeester)

van de kerk, www.pg-spvb.nl. Ook kunt u contact opnemen met

streekgemeenten

€

-

€

-

€

-

en externe begeleider Frank Dijkstra zijn echter in de tussentijd

ondergetekende. We hopen dat u dan weer aanwezig kunt en wilt

aandeel in lasten federatie

€

-

€

-

€

-

drie keer bij elkaar geweest. Daaruit blijkt al dat het nog niet zo

zijn en wil meedenken over de toekomst van onze kerken. Net
zoals dat de vorige keren is gebeurd.

€

2.500

€

1.460

€

4.086

eenvoudig is om uit al die gedachtes en ideeën een vertaling te

totaal (c )

€

2.500

€

22.856-

€

6.132

maken naar de mogelijkheden en keuzes voor concreet beleid.

Resultaat

€ 151.287-

overige lasten en baten

Namens de begeleidingscommissie,
€ 155.740-

€ 128.742-

Maar inmiddels zijn we zover dat, als u dit leest, de gezamenlijke

Gerrit Out,

			

wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad weer bij elkaar zijn

tel 0629-047097,

			

geweest. Op 6 mei hebben zij gesproken over de verschillende

gertje.out@gmail.com

scenario’s die de commissie op een rijtje heeft gezet. Als een
soort repetitie voor de nieuwe gemeenteberaden:
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Van de Diaconie
Twee diakenen van het Kruispunt hebben een bezoek gebracht
De opbrengsten van de collecten in maart:

aan de statushouders die in Velserbroek wonen en twee dia-

			Dorpskerk
ZWO			

266,64		

Kruispunt

kenen van de Dorpskerk hebben een bezoek gebracht aan de

205,56

statushouders die in Santpoort wonen. De bedoeling van de

Groene stappen, samen een
Groene Kerk

Omdat de impact van de voedselproductie op mens en milieu
immens is kun je kiezen voor een duurzame etiquette. Dierenleed, milieuvervuiling, mensenrechtenschendingen, oneerlijke

Door Armande van Doesburg

handel en schade voor de gezondheid worden dan verleden tijd!
De duurzame etiquette bestaat uit 7 aanwijzingen waarvan de
eerste de vorige keer besproken is namelijk: Koop vers!

Kerk in Actie		

135,22		

92,00

bezoeken was om te inventariseren, te onderzoeken, wat de

Groene stappen staan

Missionair Werk		

61,42		

71,50

kerken van Velserbroek en Santpoort voor de statushouders

voor keuzes die te

Aanwijzing (2) is Eet seizoensgebonden. Seizoensproducten

Diaconie					 203,30

zouden kunnen betekenen. Het liefst zouden zij van iemand in

maken hebben met

veroorzaken minder energieverbruik en CO2 uitstoot omdat

Kerk			

onze gemeentes taalles ontvangen en wat persoonlijk contact.

goed zorgen voor en

ze geen lange weg hoeven af te leggen en niet uit verwarmde

343,70		

414,62

Dat kwam het sterkst naar voren. Andere wensen moeten wij zelf

de

verantwoorde-

kassen komen. Groenten en fruit uit het seizoen zijn bovendien

De Diaconie mocht een gift van € 25 ontvangen van NN en een

als Diaconie nog verder benoemen, uitzoeken en zien of wij daar

lijkheid nemen voor

een stuk goedkoper en lekkerder. Op de site ‘it’s a food life’ vind je

gift van € 100 van mevr. B.

iets mee kunnen.

jezelf, de ander en

duidelijke overzichten van fruit & groenten per maand & seizoen

de planeet met al wat

(en recepten!). Via deze link kom je bij een pdf die je makkelijk uit

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

kan printen. Tip: print het uit en hang het op in de keuken!

de Groene Bijbel waar alle teksten die hier mee te maken hebben

https://www.itsafoodlife.nl/category/blog/downloads/

Jaarrekening 2018

groen gearceerd zijn. Welke stappen kun je zelf maken die bijdra-

Geraadpleegde bronnen: boek: ‘De groene garde’, website: it’s

De Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening van de Diaconie over 2018 voorlopig vastgesteld. Het Verkort Overzicht en de Balans

gen aan dit rentmeesterschap en zorgen voor een florerende pla-

a food life

ziet u hieronder. De volledige stukken zijn via e-mail voor de leden ter inzage te verkrijgen bij de heer Jan Bothof, Diaconaal Rentmeester

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

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de diakenen, Hans Kosters

KOUDE KOMKOMMERSOEP

(diaconie-penningmeester@pg-spvb.nl). Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht zal de jaarrekening 4 juni a.s. definitief
Werkgroep Groene Kerk

worden vastgesteld.

Recept van Juglen Zwaan (www.ahealthylife.nl)

De werkgroep Groene Kerk is van start gegaan. Vanuit het KruisVerkort Overzicht

Begroting

Rekening

Rekening

punt en vanuit de Dorpskerk trekken we samen op. De groene

“Deze soep leent zich uitstekend voor wat verkoeling op een

2018

2018

2017

stappen waar we komend jaar mee aan de slag willen zijn: duur-

warme dag. Het verfrissende van de komkommer en citroen in

zame energie, afvalscheiding, duurzame goede doelen projecten,

combinatie met het romige van de avocado maakt deze soep tot

0

6

17

bewustwording in de kerkgemeenschap stimuleren en streven

een geslaagd voorgerecht, lunch of tussendoortje.”

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente en dividenden
Opbrengsten levend geld

3.500

4.153

5.214

naar duurzame (biologische/fairtrade) producten voor in de kerk

Door te zenden collecten en giften

9.500

17.15

11.117

zoals koffie, thee, koekjes etc. Als kerkleden op één van deze

Ingrediënten voor 1,5 liter:

13.000

21.314

Totaal baten

16.348

punten hieraan een mooie bijdrage willen leveren; laat het ons

• 3 grote komkommers (1 kilo) • 4 kleine, of 2 grote uien • sap van

			

weten via tjzaal@gmail.com (Kruispunt) of via gertje.out@gmail.

een kleine citroen • 2 rijpe avocado’s • 4 el verse dille • 1 teentje knof-

Uitgaven en Kosten			

com (Dorpskerk). Wij zullen regelmatig een oproep plaatsen. De

look • extra vierge olijfolie • 500 ml groentebouillon • zwarte peper

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

eerste oproep volgt hieronder.

400

185

26

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.000

1.221

1.619

210

205

Gezocht: een duurzame energiecoördinator

Zet een soep- of hapjespan op middelhoog vuur en verwarm

Salarissen en vergoedingen

100

Bereidingswijze

Kosten beheer, administratie en archief

600

619

285

Omschrijving: In het kader van de Groene Kerk mag de

daarin een scheutje olijfolie. Voeg de uien en een teentje knoflook

Rentelasten/bankkosten

250

312

249

CO2-voetafdruk van onze kerkelijke gebouwen niet ontbreken.

toe en bak kort aan. Snijd de komkommers in de lengte doormid-

2.000

1.063

1.398

De CO2-voetafdruk van onze kerkelijke gebouwen (Dorpskerk

den en verwijder de zaadlijsten. Voeg hierna de bouillon, kom-

0

976

0

en Kruispunt) wordt met name bepaald door het energieverbruik.

kommer en wat zwarte peper toe. Breng aan de kook en laat

Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdracht door te zenden collecten en giften
Totaal lasten
Saldo Baten - Lasten

9.500

16.159

11.609

Op het dak van het Kruispunt liggen reeds zonnepanelen en in

10 minuten koken, met een deksel op de pan, tot de komkom-

13.850

20.745

15.391

de Dorpskerk is de verwarmingsinstallatie al geoptimaliseerd.

mer zacht is. Ontpit ondertussen de avocado en snijd in stuk-

Energiebesparing begint bij registratie van het energieverbruik en

ken. Neem de pan van het vuur en roer de dille, avocado en het

-850

569

957

het inventariseren van mogelijke aanvullende energiebesparende

citroensap erdoor. Pureer de soep met een staafmixer tot een

maatregelen. Om e.e.a. inzichtelijk te maken en te communiceren

glad en romig geheel. Proef tussendoor en breng indien nodig op

			

naar onze kerkleden, zijn wij op zoek naar een energiecoördinator.

smaak met wat extra dille, citroensap, zout en peper. Voeg wat

Balans			

Geschatte inzet: Wij denken dat deze klus een paar uurtjes per

extra water toe wanneer de soep wat dik oogt. De soep zal verder

maand in beslag zal nemen.

indikken bij het afkoelen. Serveer de soep koud en garneer met

Activa			

Heb je interesse in energiebesparing en lijkt het je wat om hier-

een schijfje avocado of een takje dille.

Geldmiddelen

11.614

11.045

aan mee te werken? Laat het ons even weten (zie mailadressen

Totaal

11.614

11.045

hierboven vermeld).

2018

2017		

Variaties/tips

			

• In plaats van dille kan je ook andere verse kruiden gebruiken

Passiva			

(H)eerlijk eten: een ‘duurzame etiquette’

zoals peterselie, basilicum of koriander

Eigen vermogen

11.614

11.045

Als gelovige die respect en bewondering heeft voor de schepper

• Voeg een scheutje kokosmelk toe voor een tropisch tintje

Totaal

11.614

11.045

en de schepping wil je het goede doen. Wat is het goede dan?

• Gooi de zaadlijsten van de komkommers niet weg maar verwerk

Dat is boeiend en interessant om je in te verdiepen en met elkaar

ze in een tzatziki, spread of saladedressing. Of eet ze gewoon zo!

over na te denken. Veel is al bekend en deze kennis kan ons
helpen om onze acties op aan te passen.
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Van de Algemene Kerkenraad
In de vergadering van 9 april zijn de jaarrekeningen van de Diaconie en de Kerk voorlopig vastgesteld. Dank aan allen die zich hebben
ingezet voor het tot stand komen van deze stukken! Ook kwam aan de orde dat het goed is om na te denken over vrijwilligersbeleid en er
is weer een volgende stap gezet in het werken aan de update van de Plaatselijke Regeling.

Santpoort

Namens de Algemene Kerkenraad,
Yvonne Kruisselbrink

Veertigdagentijd en Pasen
We hebben in de Veertigdagentijd Jeruzalem opgebouwd door

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (eind aug. 2019 – eind apr 2020)

het vertellen van de verhalen over het lijden en de dood van

Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13

Jezus. Maar ook zeker door fysiek de stad na te bouwen met de

niet bedoeld als huwelijkstekst? Hoe beleven andere volken hun geloof? Wat was Paulus voor

melkpakken met zand die al jaren dienst doen als constructiema-

een man? Hoe kijken we als 21e-eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus en welke invloed

teriaal. Ik vond het mooi hoe we de verhalen van de Stille Week

heeft Augustinus op de huidige theologische inzichten gehad?

met de kinderen hebben gelezen. Dit zijn verhalen die vaak niet

Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden. Cursisten

uitgebreid worden behandeld omdat er simpelweg geen kinder-

zeggen voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen

nevendienst is tijdens die avonddiensten.

krijgen. Het verbreedt en verdiept de kijk op dingen die (soms) allang bekend waren vanwege
achtergrond maar het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring!

In de Stille Week hebben we ook de aftrap gehad met Lebjib.

De cursus, die oorspronkelijk plaatsvond onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk

We hebben een sedermaaltijd met elkaar gegeten, omdat het

in Nederland (PKN), wordt nu zelfstandig georganiseerd in Amsterdam. De cursus is voor ieder-

thema voor vier avonden het Jodendom is. De eerste en laatste

een toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist. In totaal duurt de

avond ben ik als jeugdouderling er ook bij. Na de maaltijd en de

cursus drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 34 weken bijeenkomsten

quizzzzzz hebben we de vesper bijgewoond wat ook ging over

belegd (locatie: Arie Biemondstraat 103, Amsterdam). Per jaar bedragen de kosten € 235,-

de uittocht van Egypte, het verhaal dat de Joden ook vertellen

(gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk om niet de gehele cursus maar slechts

tijdens Pesach. Het was een leuke start.

een aantal uit het aanbod van 12 vakken te volgen. Meer informatie en aanmelding kan bij de

Het paasontbijt was weer een succes, met dank aan Marian,

secretaris: Pieter Licht, tel. 06-83995520, e-mail: pieter.licht@gmail.com of via de website:

Suzanne en Martine voor het klaarzetten en opruimen!

www.tvg-amsterdam.nl. Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide studiegids worden toegezonden.

Let op! Op de laatste zondag van de maand: geen kindernevendienst!
Dus niet op: 26 mei 30 juni
Er ligt een tasje in de kerk met tekenspullen voor het geval er
toch een kindje in de kerk is, deze kan dan in de kerk blijven maar
lekker gaan kleuren tijdens de preek.
Tot ziens!Joyce Schipper-Out 06-18192077 of via
joyce.schipper@ziggo.nl
Iedere maand organiseert de kindernevendienst van
de Protestantse wijkgemeente Santpoort

Kinderkerk in de Dorpskerk
Een kerkdienst speciaal voor kinderen
Luisteren naar Bijbelverhalen
Bidden
Zingen
Knutselen en spelen
Wanneer:
Waar:
Tijd:

2 jun, 7 jul
In het dienstencentrum 		
naast de Dorpskerk
Aanvang 10.00 uur

De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorpskerk. Op de overige zondagen is er ‘gewone’ kindernevendienst.
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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Bijbelleesrooster 10 mei tot 7 juni

Velserbroek

"Onder de pannen"

Mei

Onder de pannen komt ongeveer 1 maal

vr 10 mei

per maand bij elkaar om gezellig samen te

za 11 mei Hooglied 5:9-6:3

koken en daarna, al of niet met zelfgeko-

zo 12 mei Psalm 148

zen gasten, het lekker op te eten.

ma 13 mei Hooglied 6:4-12
di 14 mei

Hooglied 5:2-8

Hooglied 7:1-6

Voor wie: Jongeren van 12-15 jaar die in

wo 15 mei Hooglied 7:7-8:4

Velserbroek of omgeving wonen.

do 16 mei Hooglied 8:5-14

Waar: Kooklokaal basisschool de West-

vr 17 mei

broek

za 18 mei Jakobus 1:1-18

Platbodem 201 in Velserbroek

zo 19 mei Jakobus 1:19-27

Tijd: van 16.00-19.00 uur

ma 20 mei Jakobus 2:1-13
di 21 mei

Psalm 64

Jakobus 2:14-26

Kijk op www.hartvoorvelserbroek.nl voor

wo 22 mei Jakobus 3:1-12

de komende data!

do 23 mei Jakobus 3:13-18
vr 24 mei

Jakobus 4:1-10

za 25 mei Jakobus 4:11-17
zo 26 mei Jakobus 5:1-6
ma 27 mei Jakobus 5:7-12
di 28 mei

Jakobus 5:13-20

wo 29 mei Handelingen 1:1-8

GEZELLIG MANNENKOOR ZOEKT ZANGERS

do 30 mei Handelingen 1:9-14
vr 31 mei

Handelingen 1:15-26

Het Christelijk Mannenkoor IJmuiden, opgericht in 1953, staat sinds twee jaar onder de
juni

enthousiaste leiding van dirigent Ary Rijke.

za 1 juni

Psalm 120

zo 2 juni

Spreuken 6:20-35

ma 3 juni

Spreuken 7:1-27

di 4 jni

Spreuken 8:1-11

wo 5 juni

Spreuken 8:12-21

do 6 juni

Spreuken 8:22-36

Het koor telt op dit moment 29 leden, van jong tot oud. De zangers komen voor het merendeel uit de gemeente Velsen; enkelen wonen iets verder weg, zoals in Haarlem, Beverwijk, Alkmaar en Amsterdam. De meeste leden
hebben een kerkelijke achtergrond en komen al heel lang op de donderdagavond zingen; zodoende is het koor inmiddels bijna een vriendenclub geworden. Dit zorgt voor een open en prettige sfeer tijdens de repetitieavonden; niet alleen tijdens het zingen, maar ook in de
pauze en bij de nazit waarin de kelen gesmeerd worden. Het repertoire is kerkelijke muziek in vele variaties.
Omdat het ledental van het koor de laatste tijd weer groeit willen we deze groei graag voortzetten. Lijkt het u of jou leuk om te zingen in een
mannenkoor, kom dan eens langs op een van onze repetitieavonden. Zing heerlijk mee en proef de geweldige sfeer.
We repeteren iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Petrazaal aan de Spaarnestraat 8 in IJmuiden. U of jij bent van harte
welkom! Voor meer informatie zie de website CMIJ.nl of bel Jan Castien op 023-5377000 of Terry Bal op 0622828831.

20

21

pmaak 1

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

BEN VREMAN

Persoonlijke uitvaartzorg

Uw Warme Bakker
Terrasweg 24

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

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

Telefoon 023 537 69 78

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

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

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

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

* 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

De levenskunst van afscheid nemen

K. BOOT

J. van Alten Uurwerkreparaties

Als het om mensen gaat

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Uw adres voor:

persoonlijke en respectvolle
deel Voor
1,een2begrafenis
en of3crematie





Ook wilsbeschikking en nazorg
Schrijver
en
Santpoorter
Guus hartendorf
Dag en nacht
bereikbaar:
0255-517452
schrijftBezoek
een reeks
boeken
over
het Dorp
ook onze
website
www.aliceloeters.nl
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3.

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
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

BOUDESTEIJN B.V.

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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TEL: 023-5384336

|

SANTPOORT-NOORD

| GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij
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* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN
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T 
Waalstraat 101,
0251 - 25 20 94,
LQIR#SVDDQGHVODJQO
ZZZSVDDQGHVODJQO
www.ijmonduitvaart.nl

Velserbroek

Kerkdiensten

Bloemengroet

12 mei Dorpskerk 10:00 Ds. J.-J. Suurmond
Kruispunt 9:30 Mw. ds. M.E. Vonkeman
14 mei de Hofstede 15.00 Avondmaalsviering
19 mei Dorpskerk 10:00 Mw. ds. G. Polderman
Kruispunt 9:30 Mw. ds. E. Massetti
26 mei Dorpskerk 10:00 Mw. ds. B. de Groot
Kruispunt 9:30 Mw. ds. M.E. Vonkeman
Hemelvaartsdag
30 mei Dorpskerk 10:00 Ds. K. Bras
Kruispunt 9:30 Ds. J. Seeleman
2 juni Dorpskerk 10:00 Mw. ds. G. Polderman
Kruispunt 9:30 Mw. ds. I.G. Clement
Pinksteren
9 juni Dorpskerk 9:30 Ds. Th. Middelkoop
Kruispunt		 Geen dienst
11.00 u regioviering: openluchttheater Caprera

12 mei
19 mei
26 mei
2 juni
9 juni

Bijbelleesrooster staat op pagina 21

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.
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.

Mevr. Boiten
Ageeth Ranzijn
Hans Hein
Jos Kruiten
Christien Wagenaar

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.

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
12 mei
19 mei
26 mei
30 mei
2 juni
9 juni

(coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)
dhr. S. Meulenbelt
06 20247493
dhr. E. van der Kooij
06 15890135
dhr. J. Morren
023 5384366
mw. P. Muller
023 5262736
mw. A. Hurkmans
023 5371086
dhr. E. van der Kooij
06 15890135

Noord
12 mei
19 mei
26 mei
30 mei
2 jun
9 jun

(coördinator dhr. J. Bothof 023 5375923)
dhr. H. Kosters		
023 5377422
dhr. H. Wispelwey
023 5376676
dhr. H. Kosters		
023 5377422
mw. S. v.d. Kaaij		
023 5375358
dhr. H. Wispelwey
023 5376676
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

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Gerrit Out, Jan Bothof, Henk Binnendijk en Erik van der
Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 2082HA Santpoort Zuid
t: 023 5386827 of 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com
VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen?
Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl
KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 5 t/m donderdag 23 mei
2019 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/
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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.

