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Windenergie
Deze foto van windturbines op Madeira heb ik gekozen vanwege komende Pinksteren en de “Groene Kerk” die we zouden willen zijn. 

Pinksteren is het feest van de geest. De geest die ons meeneemt, enthousiasmeert en bezielt. Een wind die door je geest blaast en je 

meeneemt om positief te leven of je inspireert om je leven anders in te vullen. Of dat je meegenomen wordt door een ander die je inspireert 

voor een bepaalde actie, een onderwerp, een wandeltocht, een fietstocht, een zeiltocht, een mooie reis, te veel om op te noemen.  

Met de windturbines komen we bij de klimaatdiskussie en onze “Groene Kerk”. Iedereen is daar wel op de een of ander manier mee bezig. 

Geen plastik zakjes meer uit de winkel, je afval scheiden, goed nadenken over je aankopen, de fiets gebruiken, je eten aanpassen etc. 

etc. We hebben niet echt in de gaten dat het hoog tijd is om resoluut in te grijpen en het roept weerstand op. Als voorbeeld noem ik de 

beslissing van het gemeentebestuur van Amsterdam om binnen een aantal jaren voertuigen op fossiele brandstoffen te gaan weren. Wat 

een tegenwerpingen zijn daartegen opgeworpen. Waar blijft de geest van verandering en het enthousiasme daarvoor? Willen we echt 

veranderen? Enkele steden in China zijn al lang fossielvrij, geen vieze brommers meer, allemaal elektrisch en het merendeel van de auto’s 

wordt elektrisch aangedreven. Wat een rust en schone lucht en dat in China. 

Toen ik een jaar of 12 het duurzaamheidsbeleid van Albert Heijn mee vorm mocht geven, heb ik wel eens cynisch geroepen: “We gaan 

feestend ten onder”. Wat een rijkdom aan voedsel, het kan niet op. Bij AKZO gaat het bijna alleen maar om geld verzamelen en worden 

hun mooie plannen voor ontwikkelingshulp aan de kant gezet. Aandeelhouders zijn belangrijker geworden dan medewerkers en sociale 

voorzieningen.  

We hebben goede leiders nodig die veranderingen durven doorvoeren, zoals bij de energietransitie, bevolkingsafbouw en landbouw. Lei-

ders die charisma en bezieling uitstralen en een frisse wind laten waaien en ons meenemen in de geest van verandering.

Met duurzame groet en u mooie Pinksterdagen toe wensend,

Met hartelijke groet, John Oosterhuis

Foto van de maand
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 Gilda Polderman

PINKSTEREN
Op het Pinksterfeest gebeurt er iets: de volgelingen van Jezus 

raken vervuld met de heilige Geest. Ze gaan spreken over de 

grote daden van God. En ze doen dat op een manier die ieder-

een verstaat.

 

Enkele jaren geleden zat ik in 

de kerk in het dorpje Petra op 

het Griekse eiland Lesbos. 

Het kerkje is op een hoge rots 

gebouwd. Een beetje achterin 

zat ik daar, maar toch in de kring 

van mensen uit het kleine dorpje 

die de tocht naar boven hadden 

ondernomen om de zondag-

dienst te vieren.

Er werd niet gesproken. Er werd 

enkel gezongen. In het Grieks. 

En er werden kaarsjes aange-

stoken. Telkens opnieuw. En 

ieder deed dat op een moment 

dat het hem of haar uitkwam. 

Steeds weer stond er iemand op, 

pakte een kaarsje en ontstak die 

op één van de plaatsen die daar 

voor bestemd waren. De dienst 

duurde vele uren, maar dat 

hoefde niemand af te schrikken, want je kon binnenlopen op het 

moment dat het je uitkwam. En je kon ook weer weggaan als je 

dat wilde. Het was een voortdurend in- en uitlopen van mensen. 

Heerlijk voor de kinderen. Even de kerk in. Een kaarsje aan en 

weer lekker naar buiten. Maar ook heerlijk voor mij. Precies zo 

lang blijven als je zin hebt. Ik luisterde naar de Griekse liturgie, ik 

keek naar de mensen die binnenkwamen en weggingen, ik zag 

de flakkerende lichtjes van tientallen kaarsen en ik rook de geur 

van wierook. Ik verstond nauwelijks een woord van wat er gezon-

gen werd, maar het was mij volstrekt duidelijk: hier werden de 

grote daden van God verkondigd. Door de priesters en voorzan-

gers. Maar ook door de mensen die binnenkwamen, een kaarsje 

aanstaken, even gingen bidden of luisteren en weer verdwenen. 

Niet vaak maak ik zo een inspirerende kerkdienst mee. En dat is 

eigenlijk gek, want ik verstond de woorden niet. En toen opeens 

dacht ik: nu snap ik het wonder 

van Pinksteren. Er is een taal die 

iedereen verstaat. En dat is de 

taal van de liefde, de taal van de 

overgave, de taal van het grote 

JA tegen dit leven. En die taal 

verstond ik in dat kerkje in Petra.

De taal die het meest intens de 

grote daden van God vertolkt is 

de taal van de liefde. En als je in 

de Liefde bent, dan getuig je van 

de grote daden van God.

Daarom herkende ik niet alleen 

in de liturgische klanken in dat 

Griekse kerkje de liefde van God, 

maar ook in de handen die kaars-

jes pakten en aanstaken en in de 

mensen die binnenkwamen en 

weer weggingen. 

Het kan niet altijd Pinksteren zijn, de liefde is niet altijd te erva-

ren en door te geven. Maar het kan soms wel even Pinksteren 

worden. Soms gebeurt het dat de Liefde je vervult en dat je 

zonder aarzeling die Liefde ook weer doorgeeft, uitstraalt, cadeau 

doet aan een ander.

Er is niets heerlijkers in het leven dan zulke momenten. Ze zijn 

van God gegeven. Waar liefde is, daar is God. Waar liefde bloeit, 

bloeit ook de hoop en het geloof, tegen alle donkerheid en uit-

zichtloosheid in. Waar liefde leeft, leven wij, u, jij en ik, als nooit 

tevoren. Liefde is het grote wonder van Pinksteren.

Foto, © Galles



(aanvang 9.30 uur tenzij anders vermeld)
9 juni PINKSTEREN geen dienst in het Kruispunt, om 11.00 
uur regioviering in het openluchttheater Caprera (zie elders). 
Om 9.30 uur wel kerkdienst in de Dorpskerk.
16 juni ruilen ds. Gilda Polderman en ik van kerk. Vandaar 
dat de bijeenkomst voor belangstellenden voor de Israëlreis 
(zie elders) rond 11.30 in de Dorpskerk wordt gehouden. 
23 juni gaat de havenpredikant ds. Leon Rasser bij ons voor.
30 juni is (waarschijnlijk) een combodienst, waarin we ook 
avondmaal vieren. 
7 juli verwelkomen we onze vorige predikant ds. Tjalling 
Huisman, fijn dat hij er weer eens is. Geert en Johan ontvan-
gen een zegen voor hun World Servants reis naar Myanmar.
14 juli is ds. Kick Bras bij ons. We heten ook de sporters van 
Impact/Sonrise welkom en geven hen ook een zegen mee.

Activiteiten
Pinksteren in Caprera
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 
worden (vangen mag niet meer). Aanvang 11.00 uur. 

Terugblik
De laatste avondmaalsviering van het seizoen in de Hofstede 
was onverwacht druk bezet. Ook enkele katholieke ouderen 
namen deel en Teun Zondag ondersteunt met orgel, nu we 
Joop Bel moeten missen. Dank aan Mieke, Annette en Aart, 
die alles piekfijn organiseren (en Gré achter de schermen).
 

Een flinke en gevarieerde 
groep mensen kwam op de 
workshop ‘geweldloze com-
municatie’ af, georganiseerd 
door Hart voor Velserbroek. 
Jong en oud, kerkelijk en niet 
kerkelijk. Het bleek een heel 
informatieve avond. De deel-
nemers ontdekten dat het niet 
eenvoudig is om te weten wat 
je nu eigenlijk nodig hebt, en 
hoe je dat een ander zonder 
dwang duidelijk maakt. Waar-
neming, gevoel, behoefte, ver-
zoek: de vier magische stappen 
naar betere communicatie. 
Trainer Bart Landstra leidde het 
rustig en helder. Smaakt naar meer! 
 
De twee wijkkerkenraden kwamen bij elkaar om moge-
lijke toekomstplannen verder te verkennen. 
Dat is inmiddels ook in het Kruispunt gebeurd en zal nog 

plaatsvinden in de Dorpskerk. Zo komen we stap voor stap 
dichter bij besluitvorming.

Sonrise/impact
Ook dit jaar wordt er weer een IMPACT zomerweek georga-
niseerd. De datum is maandag 15 juli t/m donderdag 18 juli 
van 14.00-16.30 en 19.00-21.00 uur. Het team van Impact 
Velserbroek wil heel graag de activiteiten doorzetten en 
daar kunnen wij nog wel wat hulp bij gebruiken. Kunnen we 
op uw/jouw hulp rekenen bij:
• een vos zijn tijdens de vossenjacht op woensdag avond 

17 juli 19.00-21.00 
• in de middag koffie en thee zetten, brengen en uitdelen 

(alle dagen vanuit het Kruispunt)
• schminken en/of hulp bij het knutselen (van 14.00 uur 
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tot 16.30 uur op woensdag en donderdag)? 
Verder is het altijd fijn als u gewoon langs komt om mee te 
sporten of om in gesprek te gaan met de kinderen, jongeren 
en ouders uit de buurt. Bidden jullie mee voor dit project? 

Hartelijke groet, 
Berta (06-39770010) berta.menger@kpnmail.nl

Het was wel even iets heel anders, dat sacrale dansen, 

onder leiding van Corine Zwaan. Onze ronde kerk leent zich 
prachtig voor deze vorm van mediteren. Dans legt verbin-
ding tussen lichaam en ziel, vertelt Corine, en dat is heel 
goed voor drukke hoofd-mensen. Eerst nog wat onwennig, 
maar algauw vrijer kregen we het ritme te pakken. Allerlei 
herhalende bewegingen op verschillende soort muziek 
kwamen langs. Er is zo te zien voldoende belangstelling 
voor een vaste groep, eens per maand op zaterdagoch-
tend. Dat zal waarschijnlijk eind september gaan starten. 
Wil je misschien dan ook mee doen, info en opgeven bij 
zwaancorine@gmail.com.

Het Kruispunt is onlangs een zogenaamde ‘wijdekerk’ 
geworden. Wijdekerken zijn regenboogkerken, dwz, een 
‘terreurvrije ruimte’ voor iedereen die niet in de vakjes past 
die de maatschappij maakt, zoals transgenders en lhbti 
mensen. In het Kruispunt is iedereen welkom en vieren we 

de gevarieerdheid van de schepping en het menselijk lief-
destalent.
En de volgende stap is ook in aantocht: aansluiting bij de 
Groenekerken organisatie.

Kloosterweekend

Het kloosterweekend in Lioba a.s. september is inmiddels 
volgeboekt. Mocht je graag eens zo’n weekend meemaken 
maar was je nu te laat, geef je dan alvast op als belangstel-
lende voor volgend jaar bij ds. Polderman of ds. Vonkeman.

Santiago
De bus- en wandelreis naar Santiago voor senioren, die in 
september vanuit de KBO/PCOB wordt georganiseerd, is 
zwaar overtekend. Daarom zal er een tweede reis in mei 
2020 gepland worden. Enkelen van u hadden belangstel-
ling, maar konden in september niet mee. Er is dus nog een 
kans, maar wees er snel bij. Kijk op de website van VNB voor 
verdere gegevens, of stuur een mailtje naar Marianne Von-
keman.

Israëlreis maart 2020

De reis zal van 18-25 maart 2020 zijn (dan is het weer gun-
stig) en rond de €1700 euro p.p. kosten, afhangend van het 
aantal deelnemers. Inmiddels hebben zich al een aantal 
mensen opgegeven. Met 15-20 deelnemers gaat de reis 
zeker door, dus verspreid het nieuws. Een uitstekende 
Nederlandse reisgids begeleidt ons. Zij woont in Jeruzalem 
en brengt de situatie van Joden en Palestijnen evenwichtig 
in beeld. Op zondag 16 juni zal in de Dorpskerk na afloop 
van de dienst en de koffie (rond half 12) een informatiebij-
eenkomst zijn. Daar zal ik o.a. de korte film laten zien van de 
reis die ik zelf vorig jaar maakte. Ook het dagprogramma is 
dan bekend. Weet je nu al dat je belangstelling hebt, stuur 
een mail naar mariannevonkeman@gmail.com. Dan kom je 
op een mailinglijst.
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Persoonlijk
We naderen alweer het einde van het seizoen. Het jaar vliegt 
steeds sneller voorbij, lijkt het wel. Veel mensen zijn er al 
op uit. Ook wij zullen iets voor de schoolvakanties uit vrij 
zijn. De telefoonnummers van de vervangende predikanten 
staan dan op het antwoordapparaat.

Met een hartelijke groet,
Marianne Vonkeman

Uit de kerkenraad 20 mei 2019
Het was nu even geleden dat we als wijkkerkenraad bij elkaar 

waren, namelijk op 18 maart jl. Dat wil niet zeggen dat we in de 

tussentijd niets te doen hadden. Op 6 mei hadden we nog een 

gezamenlijke vergadering met Santpoort om te praten over de 

toekomst van onze kerk. Daar krijgen we allemaal mee te maken. 

Inmiddels is er ook een gemeenteberaad geweest. 

Steekproefsgewijs proberen we ook om mensen die wel bij 

onze kerk horen, maar niet zo vaak kerken, bij deze discussie te 

betrekken. 

Er was veel post ingekomen over cursussen en diaconale projec-

ten en ook over wat er in de regio gebeurt. Daarnaast is even kort 

gesproken over de leidraad: ‘functies in de kerk’. Dat is een docu-

ment waar nieuwe medewerkers informatie uit kunnen halen over 

de verschillende taken en wat er van iedereen wordt verlangd. 

We zijn al een eind op weg met de update, maar helemaal af is 

het nog niet. De kerkrentmeesters hebben in beeld gebracht wat 

de verschillen zijn qua uitgaven en inkomsten bij Santpoort en 

Velserbroek. De diaconie is druk geweest met o.a. statushouders 

(kennismaken); taalcursussen, het zoeken van een sportmaatje 

voor iemand die alleen staat, hulp bij aanvragen documenten, 

etc. Hart voor Velserbroek (HvV) heeft gemeld nog even op de 

oude voet voort te gaan totdat is voorzien in de vacature. Finan-

cieel kan men bij HvV met de toegezegde fondsen nog vooruit 

tot 2020. We zijn blij met dit succesvolle initiatief dat randkerke-

lijken en buitenkerkelijken en ook de jeugd (‘Onder de pannen’, 

‘Impact/Sonrise’, ‘sport op het Asfalt’) weet te bereiken. Op 24 

juni 2019 is de volgende vergadering van de wijkkerkenraad. 

Adriaan Rensen,

scriba wijkkerkenraad Velserbroek

Gemeenteberaad Velserbroek 25 mei
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 Santpoort

Pinksteren – de verjaardag van 
de kerk!
Pas toen mensen vol werden van de heilige Geest gingen 
ze op weg om het goede nieuws over Jezus te vertellen. De 
kerk werd geboren.

Die kerk bestaat nog steeds! Ook in Santpoort. In plaats 
van somberen omdat we krimpen en vergrijzen en gebrek 
hebben aan middelen en menskracht, roep ik u op ook af en 
toe eens blij en dankbaar (en een beetje trots) te zijn! Wat 
een mooie geloofsgemeenschap vormen we. Kerkdiensten 
worden door velen meebeleefd, en we ontmoeten elkaar 
iedere zondag bij het gezamenlijke koffiedrinken. Gespreks-
groepen zijn er gaande: Soep & Spirit, Lebjib, twee bijbel-
groepen. We hebben een prachtige cantorij met nogal wat 
leden. De Stiltewandelingen vinden iedere zaterdagoch-
tend plaats. Elke maand wordt er iets georganiseerd waarbij 
tientallen mensen aanwezig zijn. Ouderen worden bezocht. 
Gemeenteleden leven met elkaar mee. Er is saamhorigheid 
en trouw, enthousiasme en grote inzet. Vele vrijwilligers 
dragen hun steentje bij. 

Laten we de verjaardag van de kerk voluit vieren!!! Alleen al 
vanwege de kerk in ons eigen dorp. Maar sowieso omdat de 
kerk wereldwijd springlevend is.

Lief en leed
Op 26 april overleed mw. Gerda de Lange – den Hollander 
op 81-jarige leeftijd. Ze laat een lege plaats achter aan de 
Eyndenhoefflaan, maar ook in de harten van haar dierbaren.  

Op 14 mei is overleden mw. J.M. de Vries – Tollenaar. Ze 
woonde de laatste jaren in een woonzorgcentrum in Haar-
lem. Mw. De Vries is 98 jaar geworden.

Donderdagavond 23 mei eindigde het aardse leven van mw. 
Rietje Reehorst. Op 7 mei werd ze in het ziekenhuis opgeno-
men omdat er een tumor bij de blaas was ontdekt. Ze mocht 
al snel weer naar huis. In afwachting van nadere uitslagen 
ging ze met haar dochter op vakantie, maar na korte tijd 
moesten ze terug keren vanwege benauwdheid en adem-
nood. De artsen konden niets meer voor haar doen en Rietje 

moest het leven loslaten. In het volgende nummer van Ker-
konderweg zullen we haar in een In Memoriam gedenken. 

Terugblik
Terugblikkend wil ik drie dingen noemen:

• Met zes jongeren tussen 13 en 16 jaar hebben we ons 
gebogen over het joodse geloof. Op vele manieren zijn 
we er mee bezig geweest. De afsluitende avond van dit 
onderwerp was bij Joyce thuis. Na een kop soep en een 
broodje knakworst in het avondzonnetje hebben we 
een korte film gekeken over een joodse familie. Hele-
maal afsluitend was dit eigenlijk niet, want binnenkort 
hopen we nog een synagoge te bezoeken.

• Op donderdagochtend 23 mei kwamen we in de kerk-
zaal bij elkaar om samen een uurtje te zingen, onder 
muzikale begeleiding van Cees Verschoor op het orgel. 
Het was heerlijk om zo midden in de week even samen 
te zijn en uit volle borst de bekende liederen mee te 
zingen. Doet u volgende keer ook mee?!

• Woensdagmiddag de 22e mei waren we uitgenodigd 
voor een lunch in de Naaldkerk. Fija Borst, Vicky Koster 

en ondergetekende werden hartelijk ontvangen en 
we hebben elkaar intensief gesproken, dingen betref-
fende onze kerken uitgewisseld en voorzichtig plan-
nen gemaakt voor gezamenlijke activiteiten. Het zou 
toch mooi zijn als we, als Santpoortse gelovigen, elkaar 
zouden kunnen versterken? U hoort er later meer over. 



Vooruitblik
• Op 9 juni vieren we het Pinksterfeest! We beginnen 

om 9.30 uur. Dat ongewone tijdstip is omdat u dan na 
afloop in de gelegenheid bent naar het openluchtthea-
ter Caprera in Bloemendaal te gaan. Daar organiseren 
we als regionale kerken om 11:00 uur de traditionele 
Pinksterviering in de open lucht. Elders in het kerkblad 
staat de poster met alle informatie.
In de Dorpskerk zal onze cantorij aan de dienst mee-
werken. Ook de kinderen zullen van zich laten horen.

• Een week later ruilen collega Marianne Vonkeman en ik 
van kerkgebouw. 

• Op 23 juni is er na afloop van de kerkdienst gemeen-
teberaad over de toekomst van de kerk. Komt u ook 
meedenken en –praten? Elders in het kerkblad leest u 
hier meer over.

Hartelijke groet!
ds. Gilda Polderman

Dank

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat wij 

mochten ontvangen i.v.m. ons 50-jarig huwelijk op 9 mei.

Nico en Rita van Deursen, Santpoort-Noord.

Bericht van de activiteiten-
commissie Dorpskerk
Donderdag 20 juni 2019 als afsluiting van het seizoen, gaan wij 

pannenkoeken eten bij boerderij “Zorgvrij”.

Eerst drinken wij koffie in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk.

De koffie staat klaar om 10.15.

Daarna vertrekken wij om 11.45 naar het restaurant ”Onder de 

Platanen“

Wij sluiten af om 13.30 uur.

Wij vragen € 5 per persoon. 

U kunt zich opgeven bij:

• Sita van der Kaaij tel. 5375358, 

• Astrid Morren tel. 5384366 of 

• Fija Borst tel. 5375071.

Dit kan tot en met zondag 16 juni.

 

Wij nodigen u van harte uit, werkgroep activiteiten

Bericht uit de wijkkerkenraad 
Santpoort

Op maandag 20 mei kwam de wijkkerkenraad van Santpoort 

bij elkaar, het was deze keer een ochtendvergadering. We 

bespraken de werkzaamheden van Gilda Polderman, zij is onder 

andere bezig met een kennismakingsronde met gemeenteleden 

onder de 70 jaar om dit jaar ook zoveel mogelijk mensen in die 

leeftijdscategorie goed te leren kennen. 

We kijken met plezier terug op de gezamenlijke vergadering van 

de wijkkerkenraden van Santpoort en Velserbroek op 6 mei, 

voorbereid door de beleidscommissie en onder leiding van Frank 

Dijkstra. We waren vrijwel voltallig en het was een levendige 

avond. We kijken uit naar het derde gemeenteberaad; in Sant-

poort wordt dit beraad op zondag 23 juni gehouden.

We besluiten om een welkomstfolder te maken met daarin de 

commissies van de Dorpskerk en de vaste activiteiten van het 

komende kerkelijk jaar 2019-2020. Deze folder kan bij het wel-

komstbezoekje worden meegenomen voor de nieuw ingekomen 

gemeenteleden, samen met het kerkblad en de welkomstbrief 
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In memoriam Gerda de Lange - den Hollander
Op 26 april overleed, na een periode van afnemende gezondheid, op 81 jarige leeftijd Gerda de Lange-den 

Hollander. Eerder was ze actief in de kerk door haar gaven als financieel deskundige in te zetten, later was 

zij nog een periode ouderling. 

Wie was Gerda? In de afscheidsdienst lazen we over ‘de vrouw bij de bron’ uit Johannes vier, die het 

gesprek met Jezus aangaat. En dat terwijl ze een Samaritaanse is, een vreemde vrouw in de ogen van de 

joodse gezagsdragers. Dubbel ongebruikelijk dus. Het zou zo maar Gerda kunnen zijn. Zittend bij de oude 

bron van geloof, vrijmoedig sprekend met Jezus over het geheim van de goddelijke Geest. “God is Geest, 

dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in Geest en waarheid”, zegt Jezus tegen de vrouw bij de waterput. 

Een kernzin in het gesprek. Het gaat niet om een beperkte en bepaalde plaats van aanbidding, maar overal 

kan Gods Geest zijn. Gerda werd niet altijd begrepen in haar zoektocht,  want ze zocht die Geest ook in 

‘de andere wereld’ waar onze doden zijn. Haar overtuiging wekte dan bevreemding bij mensen. Maar haar bron van geloof en haar 

vertrouwen over de dood heen waren een constante stroom in haar leven. Ze heeft nog een aantal jaren mogen leven in het hier en 

nu. Lezend en bordurend, meelevend door de liturgieën en preken die elke zondag werden gebracht, genietend van de planten die 

steeds weer bloeiden. Dat alles mede dankzij Ton, haar man en trouwe mantelzorger, die er altijd voor haar was. 

Tot vlak voor haar sterven werd er regelmatig avondmaal bij haar thuis gevierd, met Ton als gastheer en een aantal trouwe bezoek-

sters om haar heen. Het was altijd een ontroerend gebeuren. “Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen”, 

zongen we dan. Het klonk ook als slotlied in de rouwdienst, naar de wens van Gerda. 

Dat dit licht een troost mag zijn voor hen die achterblijven.

Ineke Clement

In Memoriam Rien Busink 
Op 20 april 2019 overleed in Haarlem Rien – Marius Marinus – Busink, geboren op 8 januari 1928 in Dor-

drecht. Vroeger kenden velen hem: als kerkganger samen met zijn vrouw Annie, als diaken in de jaren ’60, 

als ouderling-kerkvoogd in de jaren ’90. Hij was een man van weloverwogen en uitgesproken mening, een 

scherp waarnemer zoals blijkt uit zijn prachtige tekeningen. Hij betreurde de renovatie van de Dorpskerk, 

hoe goed geslaagd die ook mocht zijn. (Omdat ds. Polderman met vakantie was en ik Rien sinds 1989 

kende had Annie mij gevraagd het woord te doen bij het afscheid op Westerveld.)

In Dordrecht ging hij, enig kind van zijn ouders, naar de lagere school en bezocht er de HBS-B. Van 1955 

tot zijn VUT in 1992 werkte hij bij de legendarische Hoogovens, waar toen nog mensen als Ingen Housz, Ten Doesschate en later Max 

Albrecht leiding gaven. Hij haalde er het hooggewaardeerde Staats Praktijk Diploma Bedrijfsadministratie en was er 18 jaar lang de 

penningmeester van het fameuze Hoogovenschaaktoernooi. 

Als 21-jarige werd Rien naar het toenmalige Indië gestuurd om als artillerist aan de politionele acties deel te nemen. Het zou als voor 

zovelen een moeilijk te verwerken levenservaring worden. 

Bij het afscheid op Westerveld lazen we Psalm 139. De aangrijpende psalm van iemand die in grote nood verkeert en zich wendt tot 

de Ene, die ons kent in hart en ziel en die de bron en toekomst van ons leven is. 

Moge de gedachtenis van Rien Busink voor Annie, hun zonen Rob, Ruud, Peter, Jurgen, heel hun familie en ons allen tot zegen zijn. 

Henk Reefhuis

van de predikant. Hans Paap en Gerrit Out gaan daarnaast naar 

de ledenlijst kijken.

De Startzondag zal dit jaar op 15 september plaatsvinden. We 

gaan ons beraden op de invulling van het door ons gekozen 

thema: de ‘groene kerk’.

We kunnen terugzien op een Stille Week met warme, mooie 

vespers en vieringen. De dienst op Paasmorgen was zeer goed 

bezocht en feestelijk. De liturgische stukken in de 40-dagentijd 

waren bijzonder en mooi!

Met enkele statushouders aan de Bickerlaan zijn er contacten 

gelegd door individuele gemeenteleden. Het (b)lijkt nog te vroeg 

voor meer intensieve contacten.

Er is op 22 mei een lunch geweest met vertegenwoordigers van 

de Naaldkerkparochie.

Ds. Gilda Polderman, Fija Borst en Vicky Koster waren daar 

vanuit de Dorpskerkgemeente aanwezig. We hopen op een 

mogelijke samenwerking.

Els Kamerbeek, scriba Santpoort



Zonder liefde 
ben je nergens

Pinksteren in Caprera
Oecumenische Pinksterviering met liedjes van Jeroen Zijlstra. 

Met medewerking van Cor Bakker, Lydia van Dam en Hermine Deurloo. 
Teksten door Bart Putter, Niek Scholten, Marianne Vonkeman en Ad van Nieuwpoort. 

Begeleiding door Harmonie St. Michaël uit Heemstede.

Op 9 juni om 11 uur in Openluchttheater Caprera, Hoge Duin en Daalseweg 2 in Bloemendaal.

kerkpleinbloemendaal.nl

A5_Pinksteren in Bloemendaal.indd   1 21-05-19   08:37
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Van de Diaconie

De opbrengsten van de collecten in april:

   Dorpskerk Kruispunt

ZWO projecten    245,45     308,95

Noodhulp Mozambique   170,95     218,35

Diaconie     137,46     217,30

Kerk     513,68     357,16

Spaarbusjes 40dagentijd   195,37     196,12

Alle gevers hartelijk dank.

N.a.v. het stukje in het laatste Kerkblad Onderweg nr. 4  heeft een 

gemeentelid zich gemeld om te zien of hij iets voor één van de 

statushouders kan betekenen. Voorts zijn er enkele gemeentele-

den die uit zichzelf al een goed contact hebben met een status-

houder. Het is allemaal nog zoeken, maar er gebeurt iets. Moge 

dit alles tot zegen zijn.

Op 16 juni a.s. zijn de diaconale collecten bestemd voor World 

Servants. Johan Hennipman, één van de vrijwilligers aan dit 

goede doel geeft of heeft reeds een korte toelichting gegeven 

over het werk dat hij en andere vrijwilligers doen voor anderen in 

de derde wereld.

Namens de diakenen, Hans Kosters

Uitnodiging van de ZWO-Commissie

Rineke van Ginkel: wellicht herinnert u zich haar. Zij heeft ons indertijd bezocht op een zondag in 

de Dorpskerk om te vertellen over haar werk als theologe bij en vanuit het Beyers Naudé Centrum, 

waarheen zij uitgezonden is door Kerk in Actie. Zoals u weet, draagt onze gemeente bij aan het 

project ten behoeve van dit centrum. 

Rineke houdt zich vooral bezig met de toerusting van gemeenten en voorgangers in Zuid-Afrika. 

Daarbij is veel aandacht voor het zogeheten: ”contextueel Bijbellezen”. Het is een manier van Bij-

bellezen in groepen, die helpt om de tekst dichterbij mensen te brengen en het gesprek over hun eigen levenservaring (hun context) en de 

Bijbeltekst te voeren. Zo gaan de teksten weer leven en worden relevant voor het leven van vandaag. Het is ook een manier van Bijbellezen 

die gemeenschap en spiritualiteit bevordert.

Graag laat Rineke ons kennismaken met dit “contextueel Bijbelle-

zen”. Zij wil belangstellenden daarom graag ontmoeten in de Dorps-

kerk, nu zij een kort verlof in Nederland doorbrengt.

Lijkt het u boeiend om eens mee te maken wat deze methode van 

omgaan met de Bijbel  inhoudt? En wilt u ervaren hoe inspirerend 

een gesprek kan zijn dat op deze wijze gevoerd wordt?

Noteert u dan vast woensdag 26 juni in agenda of telefoon! De ont-

moeting vindt plaats om 8 uur in de Consistorie van de Dorpskerk.

Namens de ZWO-Commissie, Hetty Vink-Postema.

Bij dit kerkblad heeft u een envelop met een brief van 

de ZWO gekregen. We vragen uw steun voor ons 

werk en de projecten die we als kerk ondersteunen. 

Mogen we weer op u rekenen? 

Bij voorbaat hartelijk dank!
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Uitzending via World Servants 

Sierra Leone 2018 ervaring
In 2018 heeft Johan met een groep van 30 jongeren mogen meebouwen aan een basisschool in Sierra Leone. Aan 

het resultaat kunt u zien hoeveel werk en liefde daar in zit! ‘Ik word enthousiast van de verhalen van de jongeren die 

meegaan. Daarnaast ervaar je hoe de mensen daar in het leven staan', zo omschrijft Johan zijn ervaring. 'Het is een 

ijkmoment voor mezelf, je leert jezelf beter kennen. In dit werk kun je zichtbaar en voelbaar van betekenis zijn voor 

de ander'.

Dit jaar gaan Johan en Geert deelnemen aan een pro-
ject van World Servants in  Myanmar

Toewijding, enthousiasme een drukke (sociale) agenda en doorzettingsvermo-

gen is kenmerkend voor beide mannen. Geert is student aan de TU Delft, Johan 

werkt als registeraccountant. Zij kennen elkaar via het jeugdwerk van het Kruis-

punt, waar ze elkaar nog regelmatig tegenkomen.  Geert: ‘Dit is de eerste keer 

dat ik mee ga. Ik heb vaak gehoord wat voor een ervaring het is, waarbij je jezelf 

beter leert kennen en kan ontwikkelen. Van oud-deelnemers heb ik gehoord dat 

het je blik op de wereld verbreedt, en je meer bewust bent van hoeveel je hebt. 

Dit lijkt mij een gave en erg waardevolle ervaring’.

 

Johan verwijst in zijn motivatie naar het 

jaarthema van World Servants: ‘Outgrow 

yourself – Dare to serve!’, is dat geen 

geweldige uitdaging? Ik besef mij dat ik en 

met mij projectgenoten en gemeenschap-

pen op verschillende vlakken gegroeid 

zijn, simpelweg omdat we dienstbaar 

waren naar elkaar. Het maakt dat ieder 

zich waardevol en gewaardeerd voelt!’ 

Wat houdt het project nu in? Geert ver-

telt graag meer! ‘Met een groep van 20 

jongeren gaan we naar Mawlamyine in 

Myanmar. Hier bouwen wij drie weken lang mee aan een appartementenblok (zie foto onder) voor 

medisch personeel van een christelijk ziekenhuis. Dit ligt vlak naast de stad en biedt zorg aan 

leprapatiënten. Momenteel zijn de stafwoningen in een vervallen staat en staan deze verspreid over 

de compound. Door de appartementen trekt het ziekenhuis kwalitatief beter medisch personeel 

aan, waardoor het de noodzakelijke medische zorg kan verlenen.’

Wat kunt u doen?
Geweldig, maar waarom meldt niet iedereen zich aan? ‘Een project kost bijna € 3.000, drie weken 

aan tijd en inzet zowel fysiek als mentaal! Johan heeft mij last minute alsnog overgehaald, omdat in zijn 

ervaring en met een knipoog naar boven “het altijd op de één of andere wonderlijke manier wel goed 

komt” aldus Geert.

Johan deelt dat hij zich écht uitgezonden voelt, iets wat een extra dimensie toevoegt aan het werk. ‘Het 

meeleven van de gemeente geeft vertrouwen, een geborgen gevoel. Je voelt je deel van een groter 

geheel. Zonder bijvoorbeeld de financiële hulp zijn deze projecten niet eens mogelijk. Het maakt je 

nederig en dankbaar.’

Het werk en initiatief van Geert en Johan is één van de vele in onze gemeente. De mannen waar-

deren gebed en interesse net zo veel als een financiële bijdrage. Indien u financieel wilt bijdragen 

kan dit:

Geert van der Velde

Johan Hennipman

De door World Servants gebouwde school

De leerlingen zijn blij met de nieuwe school
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• Op zondag 16 juni via de diaconie collecte welke 

beschikbaar is gesteld aan het project. 

• Via geef.ws/geertvandervelde of geef.ws/johan-

hennipman.

• Of via NL39 TRIO 0338 4163 31 t.n.v. Stichting 

World Servants Nederland o.v.v. MY119, Geert 

vd Velde en/of Johan Hennipman.

World Servants heeft een CBF Keurmerk en is als 

ANBI geregistreerd bij de belastingdienst.

Kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters heeft een drukke tijd achter de 

rug. Veel wordt er afgestemd via de e-mail, wat ons goed bevalt 

en het vergaderen beperkt. We kunnen bijna zeggen dat de over-

dracht van de rekeninghouders en gemachtigden achter de rug 

is. Een hele klus, elke grootbank doet dat weer anders. Wel gaan 

we de regels nog aanpassen in het geval de penningmeester 

grote bedragen moet overmaken, dan gaan we een twee-traps 

constructie inbouwen. Op ons volgende overleg gaan we over het 

beleggingsbeleid met elkaar van gedachten wisselen.

Inmiddels hebben we weer een overleg gehad met onze "colle-

ga's" van de Protestantse gemeente in Haarlem/Spaarndam en 

Bloemendaal/Overveen. We hebben afgesptroken met elkaar 

een klein comite te vormen dat voorstellen gaat uitwerken om 

concreet de samenwerking gestalte te geven. Allemaal hebben 

we dezelfde problemen, met elkaar moet je toch efficienter 

kunnen zijn, dat is de grondgedachte. Met de kanttekening dat 

wegval van vrijwilligers altijd meer kosten met zich meebrengt.

En dan nog varia-onderwerpen zoals

• collectebonnen: de vooraad is bijna op ,moeten we ook 

bonnen van andere waardes dan de huidige €0,50 laten 

drukken (wat vindt u?)

• de verhuurtarieven in bijzondere omstandigheden

• resultaten van de actie kerkbalans-2019: de totaalstand is 

nu circa €120.000 aan toegezegde bijdragen voor dit jaar. 

We zijn er blij mee, maar het is wel weer minder dan vorig 

jaar. Er komt nog een na-actie.

• wat doen we met het gekregen schilderij dat nu in de con-

sistorie van de Dorpskerk staat?

uw kerkrentmeesters

Het appartementenblok waar we aan gaan bouwen
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Door Armande van Doesburg

Welke stappen kun jezelf 

maken die bijdragen aan 

dit rentmeesterschap en 

zorgen voor een florerende 

planeet? In deze maan-

delijkse column zullen we 

daar bij stil staan. 

Werkgroep Groene 
Kerk
De werkgroep Groene Kerk gaat de komende periode o.a. aan 

de slag met het aanvragen van een bordje “Groene kerk” voor 

zowel het Kruispunt als de Dorpskerk. Dit bordje laat zien dat we 

al groene stappen hebben genomen en dat we bewust groene 

stappen willen blijven zetten als kerkgemeenten. 

Over de Groenekerkenactie
Met de GroeneKerkenactie willen Kerk in Actie en Tear stimuleren 

dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van 

beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimu-

leren. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschap-

pen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale 

rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. 

Op 5 oktober 2019 wordt er een landelijke dag georganiseerd 

met een nieuw perspectief op de aarde als Gods Schepping. 

Luister naar prikkelende speeches van o.a. Reinier van de Berg, 

neem kennis van duurzame initiatieven uit de praktijk en ontdek 

welke stappen jij kunt zetten om thuis, in je kerk en in je omge-

ving het verschil te maken. Zie www.groenekerken.nl voor meer 

informatie.

(H)eerlijk eten: een ‘duurzame etiquette’, deel 3
Omdat de impact van de voedselproductie op mens en milieu 

immens is kun je kiezen voor een duurzame etiquette. Dieren-

leed, milieuvervuiling, mensenrechtenschendingen, oneerlijke 

Wie doet er mee? De werkgroep is op zoek naar uitbrei-

ding, vooral uit Santpoort. We zoeken mensen die willen 

meedenken en meedoen. Bv. iemand die wil helpen om 

het energiegebruik van onze gebouwen (nog) groener te 

maken. Om met elkaar activiteiten te ontwikkelen. Je kan 

ons mailen via groenekerk@pg-spvb.nl

handel en schade voor de gezondheid worden dan verleden tijd! 

De duurzame etiquette bestaat uit 7 aanwijzingen waarvan de 

vorige keren besproken is: Koop vers en Eet seizoensgebonden. 

Aanwijzing 3 staat voor Biologisch; geen bestrijdingsmiddelen 

zodat de grond, de lucht en ons lichaam gezond blijven en dieren 

mogen naar buiten en krijgen niet standaard antibiotica. Aanwij-

zing 4 staat voor lokaal en/of fairtrade. Groenten en fruit uit de 

eigen streek zijn verser en veroorzaken minder CO2 uitstoot. Ook 

stimuleer je de lokale economie. Lukt het niet om producten uit je 

regio te halen kies dan voor fairtrade die boeren in ontwikkelings-

landen eerlijke kansen en prijzen garandereert.

Tip om dit in de praktijk te brengen: Een geweldig duurzaam 

initiatief van de economie student Paul Noordermeer is om in de 

provincie Noord Holland biologische producten rond te brengen 

rechtstreeks van de telers. De producten hebben daardoor een 

hele betaalbare prijs. Via de webshop selecteer je groente, fruit, 

paddenstoelen, zuivel en granen naar keuze of je kiest voor een 

pakket. Vanaf € 20,- wordt het kosteloos thuisbezorgd. Je krijgt 

van te voren een berichtje wanneer het afgeleverd wordt. Het 

bedrijf van Paul heet Almershof en je kunt bestellen via www.

almershof.nl. Lees ook even zijn visie, te vinden onder het kopje 

“over ons”.

Geraadpleegde bronnen: boek: ‘De groene garde’, www.groenekerken.nl, www.

almershof.nl

Groene stappen, samen een Groene Kerk



juni

vr 7 juni   Spreuken 9:1-18

za 8 juni   Psalm 117

zo 9 juni   Handelingen 2:1-13

ma 10 juni   Handelingen 2:14-28

di 11 juni   Handelingen 2:29-36

wo 12 juni   Handelingen 2:37-47

do 13 juni   Handelingen 3:1-10

vr 14 juni   Handelingen 3:11-26

za 15 juni   Handelingen 4:1-12

zo 16 juni   Handelingen 4:13-22

ma 17 juni   Handelingen 4:23-31

di 18 juni   Lucas 7:36-50

wo 19 juni   Lucas 8:1-8

do 20 juni   Lucas 8:9-15

vr 21 juni   Lucas 8:16-21

za 22 juni   Lucas 8:22-25

zo 23 juni   Lucas 8:26-39

ma 24 juni   Lucas 8:40-56

di 25 juni   Lucas 9:1-9

wo 26 juni   Lucas 9:10-17

do 27 juni   Lucas 9:18-27

vr 28 juni   Lucas 9:28-43a

za 29 juni   Lucas 9:43b-50

zo 30 juni   Lucas 9:51-62

Juli 

ma 1 juli   Psalm 76

di 2 juli   Handelingen 4:32-37

wo 3 juli   Handelingen 5:1-11

do 4 juli   Handelingen 5:12-26

vr 5 juli   Handelingen 5:27-42

za 6 juli  Psalm 42

zo 7 juli  Lucas 10:1-16

ma 8 juli Lucas 10:17-24

di 9 juli  Lucas 10:25-37

wo 10 juli Lucas 10:38-42

do 11 juli Psalm 25

Bijbelleesrooster 7 juni tot 12 juli

15

Derde ronde gemeenteberaden rond het 
Beleid halverwege
In het vorige kerkblad hebben we 

bericht over de 3e ronde gemeente-

beraden over het toekomstig beleid. 

Dit beraad is inmiddels in Velserbroek 

geweest op zondag 26 mei. Op 23 

juni, na de kerkdienst zal het beraad 

in Santpoort zijn. Daarna zullen we in 

het kerkblad verslag doen van deze 

beide bijeenkomsten en de gehouden 

peilingen.

Op het voorbereidende gemeenschappelijk overleg van de beide wijkkerkenraden op 6 mei 

hebben we deze gemeenteberaden voorbereid.

U kunt in de Dorpskerk een kopie van het rapport krijgen wat we als begeleidingscommis-

sie hebben gemaakt. Ook 

kunt u bij de scriba’s van 

de beide wijken dit rapport 

opvragen, op de achterkant 

van het kerkblad vind u hun 

contactgegevens. Ook kunt 

u via de website het rapport 

downloaden via website van 

de kerk, www.pg-spvb.nl

Dit rapport is de basis 

voor de presentatie op de 

gemeenteberaden. U vindt 

hiernaast een paar sheets 

uit die presentatie.

Als u niet in de gelegenheid 

bent of bent geweest om de 

beraden bij te wonen, kunt 

u uw mening ook schriftelijk 

of mondeling aan de bege-

leidingscommissie laten 

weten. Na 23 juni gaan 

we de optelsom maken en 

komen we met een advies 

aan de kerkenraden.

Onze leden uit Santpoort 

roepen we op om 23 juni na 

de kerkdienst aan dit beraad 

deel te nemen. We hopen dat 

u dan weer aanwezig kunt 

en wilt zijn en wil meedenken 

over de toekomst van onze 

kerken. Net zoals dat de 

vorige keren is gebeurd.

Namens de begeleidings-

commissie, Gerrit Out, 

tel 0629-047097, 

gertje.out@gmail.com



Velserbroek
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Impact zomerweek
Ook dit jaar wordt er weer een IMPACT zomerweek geor-
ganiseerd. 
De datum is maandag 15 juli t/m donderdag 18 juli van 
14.00-16.30 en 19.00-21.00 uur. 
Kom ook naar het Zwanenbloemplantsoen om oa. te knut-
selen, raket schieten, vossenjacht en natuurlijk heel veel 
sporten! 

KOM LANGS HET WORDT HEEL LEUK!
Zie de foto’s Berta
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Santpoort

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: 7 juli SLOTFEESTJE

  Waar: In het dienstencentrum   

 naast de Dorpskerk

Tijd: Aanvang 10.00 uur

De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorps-

kerk. 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

Pinksteren 
Met wind in de haren en zon in de rug, ligt het land voor ons 

open. Met jou aan mijn zij, met jou op mijn pad, geen kwaad zal 

ik duchten want…. JIJ bent nabij…

Kent u dit lied nog?

We hebben het twee jaar geleden met Pinksteren gezongen 

met de cantorij. Ook dit jaar gaan we dit lied weer zingen met 

wederom getrommel van de kinderen. 

Gerrit heeft destijds een filmpje gemaakt en kunt u terugkijken 

op de website van de kerk onder Dorpskerk => https://www.

pg-spvb.nl/filmpjes_uit_2017/

Lebjib
In april/mei hebben we 4 avonden met de jeugd van Lebjib 

gesproken over het Jodendom. We hebben twee maal samen 

gegeten, een Sedermaaltijd in de kerk met aansluitend bezoek 

aan de vesper tijdens de stille week en eind mei bij mij thuis in 

de tuin een kop soep en broodje knaks. Aansluitend hebben we 

de eerste aflevering van SHTISEL gekeken, Een Haredi-familie 

woont in een ultra-orthodoxe wijk van Jeruzalem en moet zien 

om te gaan met liefde, verlies en dagelijkse sleur. Er viel veel op 

in de serie, de taal, de kleding, de school met alleen jongens, de 

gesprekken tijdens een 1e date, het rouwen om een geliefde. 

Het was een leuke afsluiting van de gesprekken en gezellig om 

samen te eten. Er staat nog een bezoek aan een synagoge 

gepland. Meer daarover in een volgend kerkblad.  

Let op! Zoals ook in het vorige kerkblad al stond…op de laatste 

zondag van de maand is er geen kindernevendienst!  Dus niet 

op: 30 juni

Tot ziens!

Joyce Schipper-Out

06-18192077 of via joyce.schipper@ziggo.nl



Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51
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BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

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

Voor bestelling: info@cornegge.nl
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

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

Philip Out 

Register Makelaar-Taxateur

M:  +31-(0)6-39545320

E:  info@supermakelaar.nl

W: www.supermakelaar.nl

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

Joyce van der Stoop
Burgemeester Weertsplantsoen 110 (1ste etage) 

2071 PK Santpoort-Noord  
06 13 92 18 40
info@bsrvelsen.nl

 Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Info tel.: 023 - 538 51 10

Drogisterij
van ASSEMA

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek

Telefoon 023 538 79 45

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628

e-mail: ijmuiden@wado.nl

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34

e-mail: santpoort@wado.nl

www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

* OVERZEEVERPAKKINGEN

* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG

* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek

Tel. 023 - 538 10 74

www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald

en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

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

 

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

  

Hier had uw advertentie kunnen staan.

Meer informatie over adverteren in

Kerk Onderweg: Gerrit Out: 06 29047097



 Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Info tel.: 023 - 538 51 10

Drogisterij
van ASSEMA

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek

Telefoon 023 538 79 45

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628

e-mail: ijmuiden@wado.nl

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34

e-mail: santpoort@wado.nl

www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

* OVERZEEVERPAKKINGEN

* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG

* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek

Tel. 023 - 538 10 74

www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald

en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

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

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

TEL: 023-5384336      |      SANTPOORT-NOORD      |    GSM: 06-25278608

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie
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Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning

www.wado.nl

Pletting Consultancy   
    Als het om mensen gaat 

 

Uw adres voor: 

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

JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458 

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO 

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94, 

www.ijmonduitvaart.nl

Verbouwing t Uitbouw t Onderhoud
Dakopbouw t Meerpuntsluiting 

Inbraakpreventie

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



Bloemengroet
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KerkdienstenKerkdiensten

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. 6 t/m donderdag 27 juni 
2019 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Colofon

Velserbroek

Kruispunt

Pr
ot

es
ta

nt
se

 
G

em
ee

nt
e

 Santpoort

Autorijdienst

Bezoekteams

Algemeen

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.

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.

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD 
Voorz.: mw. Jody van der Velde. Scriba:  mw. Y. Kruissel-
brink 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.

Adressen

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)
9 juni E. van der Kooij        06-15890135
16 juni   J. Morren                  023 5384366
23 juni  Mw. Hurkmans        023 5371086                              
30 juni   P. Muller                   023 5262736  
7 juli ???            
Noord  (coördinator dhr. J. Bothof 023 5375923)
9 juni dhr. H. Boot  023 5384336
16 juni mw. C. v. Woensel 023 5381515
23 juni dhr. J. Bothof  023 5375923
30 juni mw. S. v.d. Kaaij  023 5375358
7 juli dhr. H. Wispelwey 023 5376676
14 juli dhr. H. Boot  023 5384336

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

 16 juni  Wilma v Velzen
 23 juni  Cora Moerdijk
 30 juni  Heili Heinink
 7  juli  Karin Joustra
 14 juli  Hannie Groeneveld

Pinksteren
9 juni Dorpskerk 9:30 Ds. Th. Middelkoop
 Kruispunt  Geen dienst
11.00 u regioviering: openluchttheater Caprera
16 juni Dorpskerk 10:00 Mw. ds. M.E. Vonkeman
 Kruispunt 9:30 Mw. ds. G. Polderman
23 juni Dorpskerk 10:00 Mw. ds. G. Polderman 
 Kruispunt 9:30 Ds. L. Rasser
30 juni Dorpskerk  10:00 Ds. O. Ruff
 Kruispunt 9:30 Mw. ds. M.E. Vonkeman   HA
7 juli Dorpskerk 10:00 Mw. ds. I.G. Clement         HA
 Kruispunt 9:30 Ds. Tj. Huisman
14 juli Dorpskerk 10:00 Ds. H.E.G. Reefhuis 
 Kruispunt 9:30 Ds. K. Bras

Bijbelleesrooster staat op pagina 15.

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


