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Foto voorpagina: De bollenvelden in Santpoort geuren, de bomen kleuren groen, de lente is aangebroken!

Coronavirus en internet

Pasgeleden gaf de fotokring een opdracht aan haar leden om een creatieve foto te maken van een doosje lucifers. De amateur-
fotografen konden de afgelopen dinsdagavond niet bij elkaar komen vanwege besmettingsgevaar door het Coronavirus. We 
vergaderden daarom voor het eerst via internet, nl. via Skype. Er zijn veel toegangen naar elkaar, ook kan dat via WhatsApp, maar 
dan maar maximaal met vier personen. Onze kleinkinderen doen het via Zoom met de klas en de juf of meester. Ze zien elkaar op 
het scherm en dat geeft toch even een vertrouwd gevoel. Bij de fotoclub zagen we elkaar nauwelijks, want steeds kwam er een 
nieuwe foto te voorschijn. De maker kon z’n bedoelingen uitleggen. Het was al met al een afstandelijke “bijeenkomst”. Ik zou niet 
lang bij die club aangesloten willen blijven zonder sociale kontakten. Ik denk ook wel dat de meeste mensen hun sociale kontakten 
het meest missen van alles.

Even terug naar de foto-opdracht. Voor mijn beleving is het Coronavirus echt heftig en gevaarlijk, waaraan veel mensen overlijden 
of ernstige klachten overhouden. Met behulp van de lucifersstokjes heb ik geprobeerd dit uit te drukken: liggende uitgebrande 
lucifers, de mensen die het niet hebben gehaald, dan een hele serie mensen die op de IC liggen en in brand staan of waarvan het 
leven net is opgehouden en tot slot de nog gezonde mensen, die het gevaar aan zien komen. Een akelig idee. We blijven echt zo 
veel mogelijk binnen en hopen deze bijzondere tijd te overleven.
Terwijl ik dit zit te schrijven hoor ik Bach’s Mattheus Passion met het prachtige ”Erbarme Dich”. Een mooie Paasgedachte.

Hou vol en zorg goed voor uzelf en voor elkaar.
John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto van de maand



  
Meditatie

 Gilda Polderman

Bijna is het 4 mei, de dag waarop we de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog herdenken. Ik wil u daarom meevoeren 
naar een bijzondere vrouw in die oorlog lang geleden. Het is 
1942. Steeds meer Joden worden afgevoerd. In een woning 
vlakbij het Museumplein in Amsterdam zit een jonge joodse 
vrouw te schrijven aan haar tafel. Etty Hillesum schrijft het 
volgende: 
“Er zijn mensen, het is heus waar, die nog op het laatste ogenblik 
stofzuigers in veiligheid brengen en zilveren lepels en vorken in 
plaats van jou, mijn God. En ze zeggen: mij zullen ze niet in hun 
klauwen krijgen. En ze vergeten dat men in niemands klauwen 
is, als men in jouw armen is.”
Indrukwekkende en aangrijpende woorden. 
Etty Hillesum ziet wat er gaande is. Het joodse volk wordt met 
treinladingen tegelijk Amsterdam uitgevoerd. Ze weet dat het 
niet goed komt. Ze wil niet met valse hoop leven, liever leeft ze 
in de bittere realiteit en zoekt ze een weg, een manier, om daar 
mee om te gaan.
Ze schrijft in haar dagboek: “Dit ene wordt me steeds duide-
lijker: dat jij (God) ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten 
helpen en door dat laatste helpen we ons zelf. En dit is het enige 
wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het 
op aankomt: een stukje van jou in ons zelf, God. En misschien 
kunnen we ook eraan meewerken jou op te graven in de geteis-
terde harten van ánderen.”

God zal hen niet helpen. Maar daar blijft het niet bij. Godzijdank, 
blijft het daar niet bij.
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Etty Hillesum  

De conclusie van Etty Hillesum is geen eindconclusie waarin 
haar geloofsvertrouwen tot een definitief einde komt, maar 
een begin van nieuw vertrouwen. Ze schrijft: “Dit is het enige 
wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het 
op aankomt: een stukje van jou in ons zelf, God. Wij moeten jou 
helpen en de woning in ons, waar jij huist, tot het laatste toe 
verdedigen.”
De dreiging van de Holocaust is onafwendbaar geworden, 
maar Etty Hillesum bespeurt een andere intérne dreiging 
waaraan ze wel iets kan doen. Als ze niet uitkijkt, blijft er door 
alle angst en wanhoop geen plekje meer in haar over waar God 
kan wonen. Dat is wat Etty Hillesum in haar zelf wil bevechten. 
Want ze weet hoe het gaat met mensen die in de ban raken 
van angst en wanhoop, zij raken in paniek, maken zich druk om 
zilveren lepels en vorken, maar vergeten het allerbelangrijkste: 
het beschermen en veilig stellen van de woning van God in 
hun geteisterde hart.

Etty Hillesum wil God niet verjagen in angst en wanhoop, maar 
Hem juist aanroepen en de plek waar Hij huist tot op het laatst 
toe beschermen en niet opgeven. Want het allerergste wat kan 
gebeuren is wel dat God door alle angst en wanhoop, nergens 
meer een plek in ons vindt om te wonen. Dan zou alle hoop 
vervlogen zijn. Dan wint de dood. Dan sterft de toekomst.

En wij? Ook in ons kan de angst en de wanhoop toeslaan, zeker 
nu weer in deze tijd van dreiging door een ziekmakend virus. 
En soms zullen ook wij ons realiseren: “God zal ons niet helpen, 
Hij zal niet alles wat ons leven of onze gezondheid bedreigt 
verhelpen of voorkomen, we weten dat maar al te goed”… 
maar stopt daarmee ons geloof?
Nee, want juist als onze weg moeilijk wordt, moeten we God 
aanroepen, terugroepen: “Verlaat mij niet, blijf in mij wonen”. 
We zullen die kleine woning waar God in ons woont tot op het 
laatst moeten verdedigen, en niet en nooit toegeven aan die 
o zo begrijpelijke neiging om God teleurgesteld weg te jagen. 
Ook al zijn wij soms verdrietig, verslagen, bang en onzeker, 
laten we ons voornemen om God telkens weer op te graven 
in onze geteisterde harten. Hem niet uit ons hart weg te jagen 
en te geloven dat we in niemands klauwen zijn, als we in zijn 
armen zijn.
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Protestantse gemeente Santpoort en Velserbroek

Gezien de adviezen van onze overheid hebben onze Kerkenraden besloten de kerkdiensten en andere 
activieiten in onze kerkgebouwen tot en met in ieder geval zondag 12 juni te laten vervallen. U wordt 
apart bericht als de termijn langer wordt.

Bericht van de predikanten
Het is ingrijpend om op zondagochtend geen 
kerkdienst met elkaar te houden. Voor velen is het een 
vaste gewoonte om iedere zondag bijeen te komen en 
gezamenlijk het geloof te beleven. Verdrietig is het dat 
dat nu niet kan. Verdrietig is het ook dat de ontmoeting 
met elkaar, ná de kerkdienst, niet plaats kan vinden. 
Zeker voor degenen die hiernaar uitzien omdat contact 
met anderen zo belangrijk is. Maar ook omdat we juist 
in deze onzekere en angstige tijd elkaar nodig hebben.

Laten we elkaar opzoeken waar dit nog kan, elkaar 
bellen, voor elkaar bidden. En laten we vasthouden aan 
ons geloof dat de Eeuwige ons niet en nooit loslaat.
Wij kunnen ons voorstellen dat u het fijn zou vinden om 
een dominee te spreken. Als u een gesprek met één van 
ons wilt, laat het dan weten. Wij willen er voor u zijn.

Met een hartelijke groet, uw predikanten 
Marianne Vonkeman en 

Gilda Polderman
(telefoonnummers en emailadressen op achterpagina)

Bericht van de redactie
Velen van u zit hele dagen alleen in uw huis. 
Gen kerk
Geen koffiedrinken na de dienst
Geen activiteiten
Veel geen, maar wel een kerkblad .....

De redactie van KerkOnderweg heeft van dit kerkblad 
een wat dikkere uitgave gemaakt, zodat u wat te lezen 
en te puzzelen heeft. Een kerkblad dat u hopelijk met 
veel plezier leest.

Met een hartelijke groet, de redactie 
Jan Bothof, 

Henk Binnendijk en 
Erik van der Kooij

Met extra hulp van:
Henk Reefhuis.

Marianne Vonkeman,
Jean-Jacques Suurmond

Alle kerkdiensten zijn via het internet te 
volgen

De meeste geplande kerkdiensten in het Kruispunt en de Dorpskerk 
zullen via het internet te volgen zijn. U kunt de diensten deels 'live' 
meemaken en deels zullen er diensten worden opgenomen. Voor 
alle diensten geldt dat u via de website van de kerk de opnames snel 
kunt vinden:
www.kruispuntvelserbroek.nl
of www.dorpskerksantpoort.nl
of www.pg-spvb.nl

Of u gaat in uw browser naar:
Kruispunt via Facebook: 
https://www.facebook.com/KruispuntVelserbroek/
Kruispunt via Youtube: www.youtube.com/user/hetkruispunt/videos
Kruispunt alleen geluid: https://www.pg-spvb.nl/kerkdienst_gemist
Dorpskerk: Ga naar youtube.com en zoek naar 'kerkdiensten in de 
dorpskerk in santpoort'. Daarna ziet u als eerste een afspeellijst met 
alle diensten.
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Het is ook nog gewoon lente
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Velserbroek
Kruispunt

Bij de kerkdiensten
Vanaf Pasen zijn de kerk-
diensten niet om 9.30 
uur, maar om 10.00 uur, 
in ieder geval zolang 
de Coronacrisis duurt. 
Om de week worden 
ze live vanuit het Kruis-
punt uitgezonden. De 
andere week zijn de 
kerkdiensten vanuit de 
Dorpskerk. Die zijn op 
zondags om 10 uur te 
vinden op het YouTu-
be-kanaal: Dorpskerk 
Dichtbij. Dat betekent 
dat over het algemeen 
onze eigen voorgan-
gers de diensten leiden: 
ds. Gilda Polderman 
en ds. Marianne 
Vonkeman. Het (voor-
lopige) rooster vindt u 
achterop dit blad.

Kruispunt in Coronatijd
Nog voordat het vorige kerkblad uitkwam, was alles al anders. 
Corona brak uit en alle kerkelijke activiteiten moesten worden 

gestaakt. En dat geldt nog steeds. Ook de komende maand 
zullen er geen kerkdiensten zijn, geen gespreksgroepen, 
workshops, gemeentewandeling, Caprera-pinksterviering en 
wat er nog meer aan moois gepland was.
Alles in de hoop dat we dit verraderlijke virus in bedwang 
krijgen met elkaar. Alles in de hoop dat de overlijdens eraan 
beperkt zullen blijven.

Ik kan mij niet herinneren dat er ooit een tijd is geweest dat 
de kerkdeuren gesloten moesten blijven. Juist in crisistijden is 
de kerkdienst steeds een bron van troost en hoop geweest. 
Maar nu is alles anders. Ik ben dan ook blij met de mogelijkheid 
om via internet (facebook/kruispuntvelserbroek live en ook via 
youtube/kruispuntvideos) kerkdiensten te delen. Het is wel 
een beetje een primitief gedoe, zoals je op deze foto kunt zien, 
maar het werkt om rechtstreeks uitzendingen te verzorgen. En 
die worden honderden keren bekeken. Dat is heel wat meer 
dan er zondagse kerkgangers zijn. 

Het was erg mooi dat met de Paasweek Roel en Ilse en Bram 
met zijn dochters Rianne en Christa voor extra muziek zorgden. 
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Dat maakte de vooruit opgenomen vieringen speciaal. Als u 
ze nog niet bekeken heeft, op ons YouTube-kanaal: Kruispunt 
Videos staan ze.

Cees Riedijk zorgde voor de nieuwe Paaskaars. In de paas-
attentie die bij de senioren van de ouderenmiddag werd 
bezorgd, schreven ze erbij: De Paaskaars die met Pasen in de 

kerk geplaatst word heeft een reliëf in de vorm van een kruis met 

daarop een hand en een vliegende duif. Voorstellende  de duif die 

tegen de avond bij Noach terug komt met een olijfblad in haar 

snavel. Een verwijzing naar de zondvloed met een nieuwe start 

van de wereld. Misschien wel een grote overeenkomst met de tijd 

waarin wij nu leven, in onze tijd is het Coronavirus dat ons in een 

houdgreep heeft. 

Kerkdienstgemist (alleen geluid) doet het ook, en binnenkort 
waarschijnlijk zelfs niet alleen met geluid maar ook met beeld. 
Jan Groeneveld, onze technicus, heeft hier snel actie op onder-
nomen, een camera besteld en een computer die de program-
ma’s aankan. 

Dank ook aan de kerkenraadsleden die dit versneld in de 
begroting mogelijk hebben gemaakt. Er zat ook nog wat geld 
in het oude verjaardagsfonds, dat heeft nu een goede bestem-
ming gevonden. En dank aan Annette Jansen die deze reke-
ning voor ons beheerde.
Op Paasmorgen werd Alies Passchier bevestigd als diaken. Zij 

zal met name de zorg voor onze ouderen ondersteunen.
Het is erg jammer dat er mensen zijn die hier helaas niet in 
kunnen delen omdat ze geen internet hebben. Het is wel 
mogelijk om de preek te ontvangen. Als u dat wenst, laat het 
even weten. Dan krijgt u de preek van de zondag ervoor in de 
brievenbus. Alies, Heili en Lieke hebben een belronde gedaan 
onder onze 75-plussers (voor zover we de telefoongegevens 
konden vinden), om te inventariseren of er hulp nodig is. Bij 
een enkele is een telefooncirkel gestart met dagelijkse tele-
foontjes. Mocht u hulp nodig hebben, of iets kwijt willen, dan 
kunt u altijd bellen met mij. We denken natuurlijk in gebed 
aan alle mensen die extra risico lopen in deze tijd: de zorg-
medewerkers, verplegers, ambulancemensen, vakkenvullers, 
winkelmensen. Aan de leerkrachten die met nieuwe creativi-
teit hun leerlingen bij de les proberen te houden. De ouders 
die thuiswerk en de thuisscholing van hun kinderen moeten 
combineren - een hele klus. Er zijn mensen van wie de banen 
onzeker zijn geworden, of al verdwenen. Hoe dan verder?

We feliciteren een aantal echtparen dat de komende tijd een 
jubileum te vieren heeft: op 14 mei is het echtpaar Schuive-
ling 65 jaar getrouwd. Het echtpaar de Jong zal zelfs 70 jaar 
getrouwd zijn op 1 juni. Op dezelfde dag is het 25-jarig jubi-
leum van het echtpaar Beskers.
We wensen hen van harte Gods zegen toe en hopen dat het 
ondanks alle beperkringen van Corona toch een dag met een 
feestelijk tintje mag worden. Ook zijn we blij met het bericht 
van de geboorte van Hanna van den Bos op 23 maart, dochter 
van Johan en Elisabeth, zusje van Olivia en Julia. Van harte 
gefeliciteerd!

Hopelijk blijven jullie allemaal gezond, zowel lichamelijk als 
geestelijk. Soms is een crisis als dit ook een kans om je eigen 
emoties wat nader te bekijken, en wellicht jezelf en je relaties 
te verdiepen. Tijd voor een goed boek, een telefoongesprek 
met iemand die je niet vaak belt, creativiteit die een uitweg 
vindt. Ik ben blij met de natuur die juist in de lente zo’n machtig 
optimisme uitstraalt, al dat nieuwe leven dat ontluikt! Hopelijk 
wordt deze crisis ook tot kans. De kans om onze wereldeco-
nomie op een andere manier te hervatten, met eerlijker verde-
ling van rijkdom en meer zorg voor onze aarde. 

U allen van harte gezondheid en Gods zegen 

toewensend, met een hartelijke groet,

 Marianne Vonkeman
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Plots moet alles anders. U zult het vast merken in uw dage-
lijks leven, want allemaal zijn we geconfronteerd met maatre-
gelen die onze normale bezigheden beïnvloeden. Dat is vooral 
voor oudere mensen ingrijpend. Hun leven was toch al in veel 
gevallen versmald, door afnemende gezondheid en mobili-
teit en door het wegvallen van familie en vrienden. Nu zij ook 
nog eens binnen moeten blijven en geen bezoek kunnen 
ontvangen, liggen gevoelens van eenzaamheid op de loer.
Gelukkig worden er her en der initiatieven ontplooid, om hierin 
iets te betekenen. Maar ik realiseer me dat het er niet allemaal 
mee wordt opgelost.
Laten we maar proberen voor ogen te houden dat aan deze 
crisis een einde komt. Misschien kan de herinnering aan het 
Paasfeest hier een beetje bij helpen: na de donkere tijd van de 
Veertigdagen brak met Pasen het Licht door. Eenzaamheid, 
ziekte, dood, ze hebben niet het laatste woord. Licht, hoop en 
uitzicht zijn sterker en zullen winnen. 

Ook in de kerk gaat het anders. We kunnen ’s zondags niet 
samen komen in onze Dorpskerk, maar online de vieringen 
meemaken kan wel! Als u geen internet hebt, kunt u, als u 
daar belangstelling voor heeft, de preek op papier thuis-
bezorgd krijgen. Laat dat dan wel even weten! Alle activi-
teiten (gespreksgroepen, cantorij-repetities, vergaderingen, 
Lebjib-bijeenkomsten, koffie-ochtenden, etc.) zijn gecanceld. 
Maar er wordt veel gebeld, soms met beeld erbij, gemaild, 
geappt. Het kerkgebouw staat twee keer per week open, op 
zaterdagochtend van 11.00 – 12.00 uur en op woensdagavond 
van 19.00 – 20.00 uur. Bloemen en kaarten worden rondge-
bracht. En op Paasochtend kon er een verrassingsbloembol-
letje van hoop opgehaald worden bij de kerk. En zo ontstaan 
er allerlei initiatieven om toch met elkaar kerk te kunnen zijn. 

Op moment van schrijven vecht Carine van den Berg tegen 
Covid-19. We bidden om kracht, volharding, en om genezing.

Ons gemeentelid, Ineke van de Kop, is op 24 maart verhuisd 
naar een aanleunwoning in Oldenzaal, dichtbij haar dochter. 
Ze woonde na de dood van haar man alleen in een groot huis 
aan de Vinkenbaan en het werd steeds moeilijker om zelf-
standig te blijven. Ineke heeft veel betekend voor de kerk. Met 
veel enthousiasme en betrokkenheid deed ze onder andere 
mee in gespreksgroepen, bezocht ze vanuit de bezoekgroep 
gemeenteleden, was ze chauffeur voor kerkgangers en heeft 
ze als diaken zitting gehad in de kerkenraad. Haar inzet voor de 
gemeente was groot. Hierdoor, en door haar warme persoon-
lijkheid, heeft ze een plek in veler harten. Het ga je goed, Ineke, 
in je nieuwe woonplaats! 

Drie gemeenteleden zijn overleden:
• Op 15 maart is mw. Alida Cornelia Martina Spijkerboer – 

Mons gestorven, weduwe van ds. Arie Spijkerboer, moeder 
van twee dochters en twee zoons. Zij was 91 jaar. 

• Op 25 maart overleed mw. Lenie Buren - Pijl op de leef-
tijd van 78 jaar. Zij woonde al weer een tijdje in IJmuiden, 
omdat ze niet meer alleen kon zijn aan de Kerkweg. Ze 
laat een zoon en dochter na. Op 1 april heeft de uitvaart 
plaats gevonden.
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• Op 6 april kwam er een einde aan het leven van dhr. W.J.S. 
Stam, woonachtig te IJmuiden, gewoond hebbend naast 
het kerkgebouw in de Burg. Enschedélaan. Hij werd 87 
jaar.

We wensen alle nabestaanden die verdrietig achterblijven 
troost toe, en dragende liefde.

Tot slot wil ik nog in herinnering terugroepen de laatste 
ochtend dat we nog samen hebben kunnen komen in het 
kerkgebouw, op donderdag 12 maart. We kregen een leer-
zame lezing door Wim Westerman over China. Rode draad 
was de term ‘hiao’, waarmee het respect bedoeld wordt dat 
kinderen dienen te tonen voor oudere familieleden, voorou-
ders en andere personen met hogere sociale status. Wim kon 
er zeer boeiend over vertellen. 

Een hartelijke groet aan u / jullie allen! Belt u mij als er iets is 
of als u een praatje wilt maken?! (mijn telefoonnummer is: 
023-5834656).

ds. Gilda Polderman

Werkgroep activiteiten
De werkgroep activiteiten heeft al haar activiteiten t/m 
augustus stopgezet.
Jammer, maar helaas het moet.
Mocht er eerder groen licht gegeven worden dan zullen wij 
zeker weer actief worden.
Blijf gezond en let op elkaar. Hou vol!

Groetjes van Marja, Astrid, Sita, Marian en Fija

Lieve mensen,
Na aandringen en advies van zowel thuiszorg als arts hebben wij besloten het aanbod van Huis ter Hagen te accepteren en 
zijn we vrijdag de dertiende maart verhuisd. Als je bijna 50 jaar met veel plezier in hetzelfde huis gewoond hebt is dit een 
grote stap maar meteen de eerste dag konden we in het restaurant al genieten van een heerlijke maaltijd, wat goed was om 
in te burgeren! Dat dit meteen de laatste gezamenlijke maaltijd zou zijn konden we amper begrijpen. Omdat we wonen in een 
zgn. inleunwoning op de begane grond kunnen wij nog naar buiten en (op afstand) praten met bezoekers maar we mogen 
het gebouw niet in en alle bewoners moeten in hun kamer blijven. Dat zoiets niet meevalt omdat ze ook geen direct contact 
met verwanten en kennissen kunnen hebben, is begrijpelijk en echt zuur. Elk teken van medeleven is daarom zeer welkom 
en hoewel onze verhuizing niet officieel bij de kerkleden bekend was, hebben wij heel leuke reacties in de vorm van lekkers, 
kaarten en bezoekjes gehad, wat ons heel veel goed gedaan heeft en waarvoor dank. Rest ons U allen veel goeds en Gods 
zegen toe te wensen voor de komende moeilijke maanden.

Met hartelijke groeten,
Sjany en Mari de Ligt
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GOD IS KAPOT

Met Pinksteren breekt de hemel. De vonken vliegen in het rond. 
God is kapot, kaduuk. In zijn Geest stort hij zich roekeloos uit op 
‘al wat leeft’, vertelt het boek Handelingen. God geeft zich niet 
alleen aan de apostelen maar ook aan de magiër Simon die van 
deze nieuwe bezieling prompt een handeltje wil maken. Hij 
geeft zich aan een eunuch die, omdat hij in seksueel opzicht 
anders was, de tempel niet in mocht. Vervolgens aan de chris-
tenvervolger Saulus die in Paulus veranderde en tenslotte zelfs 
aan Romeinse soldaten, de gehate bezetters van Israël.
Ik groeide op in de zestiger jaren, de tijd van de hippie revo-
lutie, de ‘Summer of love’. Er stak een onverwachte wind op, als 
in een nieuw Pinksteren. Jongeren raakten bezield, The Beatles 
spraken in vreemde klanken: ‘yeah, yeah, yeah’ en velen leken 
dronken als de apostelen, maar dan van drugs. In protest tegen 
de oudere generatie drukte lang haar onze nieuwe vrijheid uit, 
zoals in de musical Hair: ‘Let it fly in the breeze and get caught 
in the trees’ (laat het waaien in de wind en verstrikt raken in de 
takken). We droomden van een betere wereld, met behulp van 
hasj, oosterse goeroes en vrije seks.
Maar ik werd al snel ruw wakker geschud. In de Verenigde Staten 
werden Martin Luther King en Robert Kennedy vermoord. In 
Praag werd het ‘socialisme met een menselijk gezicht’ vertrapt. 
Een vriend van mij overleed aan een overdosis heroïne. Een 
ander werd kierewiet door LSD. Wat een ontnuchtering. Ik liet 
mij dopen en ging in een opvanghuis voor zwervers werken.
Hoewel de zestiger jaren ook goede dingen hebben gebracht, 
kunnen mooie dromen van een betere wereld ons niet redden. 
Dat is het werk van God die ernaar verlangt om heel te worden, 
één. Want hij is kapot, uiteengevallen in miljarden vonken die 
in mensen soms zwak gloeien, soms fel opvlammen. Zo’n vonk 
vuurde mij aan om me tot mijn eigen verbazing te bekom-
meren om thuislozen die op de voordeur bonkten, lallend ‘als 
er geen bier meer is, dan drinken we paardenpis’. Heel anders 
dan de harmonieuze liedjes van de musical Hair.
In elk mens, zwart of wit, gerokt of gespijkerbroekt, roept 
een stukje God tot de andere stukjes God. Als we daarop 
vertrouwen gaan we steeds minder ons best doen.  Want met 
onze goede voornemens creëren we al gauw een zoete illusie 
die een bittere nachtmerrie wordt. Tegen de ijverige apostelen 
die het koninkrijk der hemelen naar de aarde wilden trekken 
werd daarom gezegd dat ze in Jeruzalem moesten wachten. Ga 
zitten draaikont Petrus en ambitieuze Jakobus, en jij bezorgde 
Maria: laat los! Toen schoten ze pas echt in vuur en vlam.
Gods eigen verlangen naar heelheid drijft ons naar de ander 
toe, over verschillen van ras, geslacht en geloof heen. Zo is hij 
bezig om zichzelf bij elkaar te vegen, op weg om ‘alles in allen’ 
te worden. Dan zal de wereld niet lijken op een hippiecom-
mune die wegdroomt in wolken wiet. Nee, ze zal als een groot 
braambos wentelend in het donkere heelal branden van ware 
liefde, met onze dromen en illusies verstrikt in zijn takken.

Jean-Jacques Suurmond

Hemelvaart,

een overdenking bij Lukas 24, Handelingen 1 en Efeze 4: 1-13.

Er zit altijd een wolk tussen. Net wanneer je zo graag een 
helder zicht zou willen hebben, zit er wolk tussen. Het lukt 
niet om de hemel in te kijken, hoe hard we zo’n doorkijkje 
ook wensen. 

Hemelvaart: een ander woord voor doodgaan. Zo zeggen we 
dat toch: hij is naar de hemel gegaan. Voor de achterblijvers 
is er niets anders dan om maar weer terug te gaan naar de 
stad. Naar waar het ooit begonnen is. Naar al die herinneringen 
aan wat je meegemaakt hebt. ‘Blijf niet naar de hemel staren’, 
zeggen de engelen in Handelingen tegen de leerlingen van 
Jezus nadat hij op een wolk naar de hemel was gegaan. Niet 
naar de hemel moet je blik zijn, maar naar de aarde, naar de 
mensen om je heen, de anderen, naar het leven hier en nu.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zoals iedereen weet die 
een geliefde heeft verloren.
Alleen op aarde wordt de kracht ontvangen, de trooster die 
met je meegaat, die je alles te binnen zal brengen wat je moet 
herinneren van het woord van God dat door jouw geliefde 
heen heeft geklonken. Alleen op aarde, hier en nu, vind je de 
troost die van God komt. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit 
de hemel bekleed zijn, zegt Jezus. En terwijl Hij hen zegende, 
ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. En 
een wolk onttrok hem aan hun ogen, zo vertelt Handelingen.

Als je naar de hemel kijkt, zit er een wolk tussen. Maar wat voor 
wolk?

Niet zoals de mist die je in het voorjaar laag over de velden 
kunt zien. Of, na een groot verlies of een grote schok, als je een 
mistig gevoel hebt, alsof je niets meer scherp kan zien. Of als je 
veel pijn hebt – dat maakt alles mistig. En soms ben je de weg 
kwijt in je leven, je weet het gewoon niet meer. Dat is mist, 
zonder uitzicht, je raakt er de weg kwijt.

Maar de wolk die Jezus aan het oog onttrekt is geen mist. Het 
is een wolk van God. En die wolk komt in de bijbel vaker voor. 
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De Sjechina, de Geest, de vurige wolkkolom die het slavenvolk 
in de woestijn begeleidde. Het is de levensadem van God, de 
wolk van heiligheid en glorie waarin God nabij kan komen 
aan de mens zonder ons te verteren. Of die andere wolk, die 
misschien wel dezelfde is: de wolk die in Hebreeën 12 de ‘grote 
wolk van getuigen’ wordt genoemd: al die geliefden en gelo-
vigen die in Gods nabijheid zijn opgenomen. De bijbel vertelt 
in Efeze 4 vertelt dat Jezus, toen hij opsteeg naar de hemel, 
gevangenen meevoerde. Dat zijn de mensen die in het doden-
rijk gevangen zaten maar door Jezus bevrijd werden. Een wolk 
van getuigen, van doden die nu voorgoed met God verenigd 
zijn, in Jezus, meegenomen door Hem.
“Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de 
hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen.”

Ik zal er zijn – of je me nu ziet of niet, of je nog iets van geloof 
voelt of niet, of je je eigen naam nog kan herinneren of niet, 
ik zal zijn, want zo is mijn naam, zo is God – en zo is Jezus 
geworden. Eerst aanwezig bij een handjevol vrienden, maar 
nu als levende inspiratie overal en altijd, hier in ons midden. 
Het heilig huwelijk van aarde en hemel is voltrokken: Jezus 
heeft de hele omloop volbracht, van de uiterste diepten naar 
de hoogste hemel, één met de Vader. De vroege kerkvaders 
hebben het goed begrepen: Jezus daalde naar van de hemel 
naar de aarde om de aarde op te heffen naar de hemel. Dat is 
onze hoge bestemming.

Jezus daalde in het dodenrijk om de doden mee te nemen naar 
de hemel - als een wolk van getuigen die ons hier op aarde 
blijven vertellen over het leven dat God geeft. Hemelvaart gaat 
vooraf aan Pinksteren. Vooraf aan de neerdaling van de Geest, 
ongrijpbaar als een wolk, alles doordringend als mist. Zoals 
de aarde omvat is door de dampkring waardoor alle leven 
mogelijk is, zo worden wij omvat door de wolk van Gods nabij-
heid. En in die wolk vinden we al de doden die wij uit handen 
moesten geven maar voortleven in God, meegenomen in de 
hemelvaart van Jezus.

Jezus ging naar de hemel om voorgoed overal op aarde 
aanwezig te zijn. Het menselijk leven is beperkt, we zijn 
gebonden aan éen plaats, éen tijd, en dan gaan we dood. Maar 
het hemelse leven dat we van Jezus krijgen is niet beperkt: het 
leven dat naar de hemel gaat wordt een aanwezigheid dat 
overal en altijd nabij is, in God. We zijn omringd door een wolk 
van getuigen die niets anders doen dan ons aanmoedigen en 
ons op God wijzen. Jouw en mijn geliefde doden zijn opge-
nomen in die wolk van aanwezigheid. Heb je niet zelf al ervaren 
dat de geliefde dode die je uit handen moest geven, meer dan 
ooit in je leven een rol speelt? Zou je naast het gemis ook hun 
troostende nabijheid in die ‘wolk van God’ kunnen ontvangen?

‘Wacht in de stad tot de trooster is gekomen’. Er staat ons nog 
iets te wachten: wacht tot het Pinksteren wordt en je zelf die 
wolk van nabijheid ervaart. Blijf herinneren tot je voorgoed 
voelt hoe jouw geliefde dode in Jezus altijd levend bij je is, 
en je kracht geeft, dagelijks weer. Blijf herinneren totdat het 
verdriet een krachtbron wordt, een nieuwe verbinding, een 
inspiratie voor je leven hier en nu.
Met Pinksteren wordt de kerk geboren, de kerk die bestaat uit 
levenden en doden, één glorieuze gestalte van Christus. Dit 
is een hoogfeest, een troningsfeest, het begin van een nieuw 
tijdperk waarin leven en dood om het even zijn - twee kanten 
zijn van éen volledig leven. “Zo wordt de kerk opgebouwd als 
het lichaam van Christus hier op aarde, tot wij allen samen 
door het geloof en door onze kennis van de zoon van God een 
eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, de tot 
volle wasdom gekomen volheid van Christus.”

Dit is een hoogfeest van de kerk, een fantastisch perspectief en 
een grote rijkdom als we het weer leren ontvangen. Leven wij 
zo met onze doden - als een inspirerende wolk van getuigen 
die ons aanmoedigen en kracht geven?

Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, zei Jezus, want ik zal de 
trooster zenden die jullie alles te binnen zal brengen wat je 
nodig hebt. Dit is de hoge mogelijkheid van ons eigen leven: 
dat we onze kinderen niet als wezen achterlaten ook al zijn ze 
in aardse zin wees geworden. Ons leven, als we sterven, mag 
opgenomen worden in die wolk van getuigen, een vurige 
vrolijke wolk van nabijheid in God en van God.

Als je naar de hemel kijkt, zie je een wolk die ons scheidt van 
de hemel – en tegelijk ons ermee verbindt. Je kunt er niet 
doorheen kijken. Je kunt met je ogen niet de hemel inkijken. 
Maar met hemelvaart zegt de kerk: Jezus is niet weg maar in 
Gods nabijheid - en daarom alomtegenwoordig. En die wolk 
waardoor je als achterblijvers niets meer ziet, dat is nou net 
de aanwezigheid van God. De trooster die van God komt is 
alleen op aarde te vinden. Hier, waar je samen met anderen de 
inspiratie en de liefde van je overleden geliefden herinnert en 
God ervoor dankt. Want ze zijn opgenomen in de wolk van de 
hemelvaart. Als het verdriet groot is: blijf dan uitzien naar het 
moment dat het echt Pinksteren wordt. Blijf God loven tot je de 
kracht uit de hoge ontvangt en in jouw hart geschreven wordt 
de naam van God: Ik ben er. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons 
nooit alleen. Christus is opgevaren en zit op de troon. Voor die 
hemelse troon knielen wij graag neer.

Marianne Vonkeman
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Lentevers
Onvoorstelbaar
Hoe in twee weken
De wereld kan veranderen
En wij in verwarring
Naar buiten kijken
Overspoeld door feiten
Waar we achteraan lopen
Zonder te weten waarheen
Hoe goed wij ook door de jaren heen
Hebben geleerd
De kop in het zand te steken
Zelfs ondergronds
Dringt het nieuws tot ons door
En worden wij
Wakker geschud
Door stilte

Stilte in straten
Stilte in de beelden
Waar we naar kijken
Met andere ogen
Die misschien
Weer opnieuw moeten leren zien

Tot zover
Het begin van deze lente
Die ons voorkomt
Als het eind der tijden
De rest van het leven
Om ons heen
Fluit er maar op los
Komt uit de knop

En bloeit open
Vogels leggen eieren
Met een optimisme
Die ons vreemd is
De magnolia
Is gezegend
Ze kan de krant
Niet lezen
En de schaduw van een zwaluw
Stijgt boven zichzelf uit
En vliegt
De zomer tegemoet

Maar onze nachten
Zijn stil
De straten hebben hun stem verloren
Wat anders kunnen wij
Dan blijven dromen
En geloven
In een overwinning
Op een tegenstander
Die onzichtbaar is
Maar eerst afstand nemen
Van alles
Om te weten
Wat je mist
Als het er niet meer is

Dat is misschien
Wat wij weer moeten leren
Een nieuwe tijd ontdekken
Door ons
In onszelf te kerenGe
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Van de Diaconie

Collecte-opbrengsten in de maand februari
   Dorpskerk            Kruispunt
Comm. Kerk in Actie    114,80    138,50
Catechese & Educatie      68,57      68,30
Ronald McDonald Huis    259,62    120,15
Diaconie    102,40      74,50
Kerk     419,81    214,30

In het laatste kerkblad heb ik beloofd iets over de maaltijd met 
de statushouders te schrijven. 8 maart was de dag en helaas 
het begin van het Corona-tijdperk. Dit virus deed de status-
houders besluiten om niet te komen. Voor de organisatoren 
een tegenvaller. Dat neemt niet weg dat de maaltijd bezocht 

werd door gemeenteleden uit Santpoort en Velserbroek. Ook 
commissie leden van Hart voor Velserbroek waren aanwezig. 
Het werd dus een andere maaltijd waarin verbondenheid 
tussen Santpoort en Velserbroek tot uiting kwam. Het was 
gezellig en verrijkend. Een ieder had meer tijd om elkaar wat 
langer te spreken. Dat gebeurde bij de hapjes-tafel, die rijk 
voorzien was van allerlei lekkere hapjes waaraan jong en oud 
had mee gewerkt of aan de eettafel. Want wij zien elkaar wel 
eens , maar altijd te kort. Iedereen liet het zich goed smaken. 
De organisatie is in het vorige kerkblad al bedankt maar twee 
keer kan geen kwaad. Hartelijk dank!

Vanwege het Coronavirus is er verder geen nieuws van de 
Diaconie. Wel wensen wij iedereen een goede gezondheid.

Namens de diakenen, Hans Kosters
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Groene stappen, 
samen een 
Groene Kerk
Door Armande van Doesburg

Groene stappen & duurzaamheid staan voor keuzes die 
te maken hebben met bewustwording van, goed zorgen 
voor en de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de 
ander en de planeet met al wat daarop leeft. In de bijbel 
komt dat vaak terug. Welke stappen kun jezelf maken 
die bijdragen aan dit rentmeesterschap en zorgen voor 
een florerende planeet? In deze maandelijkse column 
staan we daarbij stil... 

Werkgroep Groene Kerk
Zodra duidelijk is wanneer de kerkdiensten weer mogen 
plaatsvinden in de kerk laten we weten wanneer we de 
lezing over duurzaamheid & kleding zullen organiseren 
in het Kruispunt. Daarbij zal ook de ‘kledingbeurs voor de 
kleine beurs’ vanuit het Kruispunt bij betrokken zijn. Hier-
onder alvast meer over duurzame kleding.

Duurzame kleding: waarom is het nodig?
Wist je dat je de milieu-impact van jouw kleren makkelijk met 
30% kunt terugdringen? Simpelweg door bewust te kiezen 
voor duurzame kleding van milieuvriendelijkere materialen, 
door tweedehands kleding te kopen of door te shoppen 
in winkels die aandacht hebben voor een meer duurzame 
productie. Maar vooral ook: door je kleding minder vaak 
te wassen en te strijken. En natuurlijk door er duurzaam 
afscheid van te nemen.

Eerst even wat cijfers over de Nederlandse kledingberg. 
Gemiddeld wordt een kledingstuk slechts 4 keer gedragen. 
We kopen gemiddeld 46 kledingstukken per jaar en gooien 
er 40 per jaar weg. In onze kast hebben we gemiddeld 137 
items waarvan we 30% niet dragen. 

Waar leidt dat allemaal toe? Elk jaar worden wereldwijd 91 
miljard kledingstukken geproduceerd - dat is ruim 60 miljard 
kilo textiel. Daarmee zorgt de textielindustrie voor 10% van 
de wereldwijde CO2-uitstoot en verbruikt jaarlijks ruim 3% 
van al het voor mensen beschikbare water. Bijna de helft van 
de afvalwaterproblemen in de wereld is gerelateerd aan de 
productie van textiel.  

De productie van synthetische stoffen kost veel energie, 
voor natuurlijke stoffen zijn grote hoeveelheden water en 

bestrijdingsmiddelen nodig. Chemische nabehandelingen 
(zoals verven, stonewashen of kreukvrij maken) zijn milieu-
vervuilend en ongezond voor werknemers. Arbeidsomstan-
digheden zijn veelal slecht: te lage lonen, extreem lange 
werkweken en misstanden zoals kinderarbeid, onveilige 
fabrieken, opsluiting en mishandeling. Ook het dierenwel-
zijn komt vaak in het geding.

Niet alle kleding kan worden verkocht. Onverkochte voor-
raden vormen een steeds groter probleem voor mode-
ketens. H&M en Burberry kwamen afgelopen jaren in het 
nieuws omdat ze voor miljoenen euro's aan gloednieuwe 
ongebruikte kleding lieten verbranden.

Wat kun je zelf doen?
Er zijn genoeg opties voor duurzame kleding. Milieuvrien-
delijke stoffen, fairtrade, tweedehands, swapping, een mini-
male garderobe - er zijn veel manieren om je groener te 
kleden. Een paar richtlijnen:
• Ga op kleding dieet. Langer met je kleren doen geeft meer 

klimaatwinst dan een verantwoorde materiaalkeuze. Heb 

je dat nieuwe item echt nodig?

• Heb je gewoon zin om veel te shoppen? Koop dan vintage. 

Er zijn steeds meer winkels en online platforms.

• Geef bij nieuwe aankopen voorrang aan milieuvriendelijk 
en eerlijk gemaakte kleding. Kies niet alleen op basis van 

prijs en trendfactor, maar kijk ook naar hoge kwaliteit, tijd-

loos design en een goede pasvorm. Ook duurzame kleding 

kan hip zijn!

• Besteed zorg en aandacht aan je bestaande garderobe. 

Was je kleding spaarzaam en op lage temperaturen en 

droog het zo min mogelijk in de wasdroger. Repareer kleine 

beschadigingen.

• Is een item eenmaal versleten of ben je er onherroepelijk op 

uitgekeken dan komen hergebruiken, ruilen of doneren 

aan textielinzamelaars in beeld. Wie handig is, maakt zelf 

nieuwe items van afdankertjes.

Waar koop je duurzame kleding?
ProjectCece.nl maakt het je makkelijk: op deze verzamel-
website vind je duurzame & eerlijke kleding van meer dan 
200 merken bij elkaar. Bij elk product zie je in één oogop-
slag aan welke keurmerken en duurzaamheidslabels deze 
voldoet. Ook de Kledingchecker van GoedeWaar.nl laat zien 
hoe merken presteren op duurzaamheid. En… wat dacht 
je van vintage of je kleding lenen in de kledingbibliotheek 
Nudge.nl? 
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Minder wassen
Wist je dat wassen en drogen vaak zo'n 70% van de milieu-
belasting van jouw kleding vormt? Dan gaat het om elektri-
citeit en water, maar ook om watervervuiling door verfresten 
en vezels van synthetische kleding. Per wasbeurt spoelen er 
miljoenen vezels in het afvalwater mee. Deze vezels blijken 
een van de belangrijkste bronnen van plastic soep.

Langer dragen en duurzaam afdanken
Koop minder kleding, blijf het langer dragen en laat het wat 
vaker repareren. Gun het daarna een tweede leven: verkoop 
het, geef het weg of lever het in. Bijna twee derde van het 
oude textiel wordt weggegooid, terwijl de textielindustrie er 
om zit te springen!

Geraadpleegde bronnen: ProjectCece.nl, Greenpeace.nl,

 Nudge.nl, GoedeWaar.nl 

 DAUWTRAPPEN MET 

HEMELVAARTSDAG
Daan Couwenbergh

Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag, de dag dat we herdenken dat Jezus 39 dagen na zijn wederopstanding naar de hemel 
terugkeerde. In Nederland kennen we nog een bijzonder ritueel dat op Hemelvaartsdag wordt uitgevoerd: dauwtrappen, ofwel: voor 
dag en dauw op staan om te gaan wandelen in de natuur.
Achtergrond dauwtrappen
Het dauwtrappen  of ‘hemelvaren’ werd in de 19e eeuw gedaan omdat de dauw op het gras een zuiverende en genezende werking 
zou hebben. Vermoedelijk stonden mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur ’s nachts op om zingend en blootsvoets op het gras 
te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. De mensen gingen zo vroeg wandelen omdat de kerkmis ook om 
negen uur begon en ze daar voor terug moesten zijn. Het gebruik is echter  terug te voeren naar de eerste eeuw n.Chr. Waarschijnlijk 
ontstond het in de Germaanse tijd als onderdeel van de meifeesten. In deze periode van het jaar vierden de Germanen de opkomst 
van het nieuwe leven in de natuur.
Dauwtrappen in de moderne tijd
Tegenwoordig staat het dauwtrappen dus vooral voor het wandelen  in de ochtenduren van Hemelvaartsdag. In Nederland gebeurt 
dit vooral in het oosten van het land. Hier en daar trekken jongeren er zelfs midden in de nacht al op uit, wat overlast in de steden of 
dorpen kan veroorzaken. Sommige gemeenten hebben daarom maatregelen genomen om overmatig drankgebruik in het open-
baar te beperken. In een aantal Brabantse dorpen bestaat een vergelijkbare traditie waarbij de harmonie of drumband rond 6 uur ’s 
ochtends door het dorp trekt.
Bron: www.isgeschiedenis.nl
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Advertentie namens onze gemeente in 'de Jutter & de Hofgeest' van 9 april

Bloeiende steppe
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Bloeiende boomgaard

Vincent van Gogh (1853 - 1890), Arles, april 1889
olieverf op doek, 73.2 cm x 93.1 cm
Credits: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van 
Gogh Stichting)

Bij het Zuid-Franse stadje Arles lagen veel fruitboomgaarden. 
Toen Van Gogh er in 1888 arriveerde, brak al snel de lente aan. 
Enthousiast schilderde hij verschillende bloeiende fruitbomen: 
abrikozen, amandelen, appels, perziken en deze pruimen-
bomen.
Maar Van Gogh was niet tevreden. Hij nam dit doek mee naar 
Saint-Rémy en werkte er daar uit zijn herinnering aan. ‘Het is 
me gelukt de harmonie van de tonen beter uit te drukken’, 
schreef hij.
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Santpoort

Lebjib
Lebjib is tijdelijk uitgesteld! Maar we blijven met elkaar in 
contact, via onze groepsapp en onlangs in een videogesprek, 
allemaal vanuit ons eigen huis. Afgelaste examens, huiswerk 
doen thuis en sporten thuis. Alles is besproken. Het was fijn om 
elkaar toch te zien en te spreken.

Groet, Joyce Schipper



Kleurplaat
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De maandelijkse column van ds. Peter Verhoeff

Classispredikant Protestantse Kerk

Classis Noord-Holland

Corona-competitie
maandag 30 maart 2020

Bij vrijwel iedereen thuis is er veel veranderd. Keukentafels 
en zolderkamers zijn omgebouwd tot kantoortuin. Laptops 
draaien overuren, de mijne produceert van tijd tot tijd zelfs 
een beetje rook (aan de achterkant). Kinderen zijn de hele 
dag thuis en hebben meer aandacht nodig dan anders. En 
we zijn afwisselend kalm, uit ons doen, ongeduldig, flink, 
geïrriteerd, futloos, hoopvol, moe en bezorgd. Er zijn veel 
verschillen, afhankelijk van hoe je thuissituatie precies 
is. Maar twee dingen delen we. We leven veel dichter op 
elkaar. En Jaap van Dissel is een huisvriend geworden.

Net als bijna iedereen bel ik deze weken veel. Elke dag heb 
ik zeker 10 kerkenraden of collega’s aan de telefoon. En twee 
zaken vallen daarbij op. Als eerste hoor ik van vrijwel iedereen 
dat de verbondenheid groeit. Ik noem het maar de Coronapa-
radox. Hoewel we elkaar fysiek niet kunnen ontmoeten, groeit 
de band. Dat zie je trouwens in de hele samenleving gebeuren.
Het tweede is: er is een enorme creativiteit gegroeid om 
datgene wat we altijd deden, nu op een andere manier te 
doen. Er zijn onlinediensten in alle soorten en maten. Er wordt 
pastoraal gebeld, geappt, gefacetimed, en zelfs ouderwetse 
brieven worden geschreven. Vergaderen doen we online. 
Zoom, Hangouts, Teams, iedereen leert in hoog tempo bij. Er 
zijn podcasts, vlogs, telefooncirkels en gemeenten die in de 
Goede Week samen vieren.

Ik ben er oprecht blij mee. Trots op een kerk die zichzelf 
opnieuw uitvindt. Maar soms merk ik ook iets anders. Ik hoor 
het van predikanten en kerkenraden. En ik merk het ook bij 
mezelf. Een zekere onrust, iets van opgejaagdheid. Want de 
een weet het nog mooier te bedenken dan de ander. Nóg 
creatiever, nóg leuker, nóg origineler. Hoezo crisis? Dit is juist 
een tijd die onvoorstelbaar veel kansen biedt!
Ik noem het maar een Corona-competitie. Want veel is wegge-
vallen, maar niet onze competitiedrang. De Olympische Spelen 
gaan niet door, maar het motto van de Spelen staat in deze 
dagen fier overeind. Citius, altius, fortius. Sneller, hoger, sterker. 
Maar dan aan de kerkelijke keukentafel.

Laat er geen twijfel over bestaan: ik ben echt blij met alle 
initiatieven. Ze tonen een kerk die sterk is, en veerkrachtig. 
En er komt een energie vrij die we nauwelijks voor mogelijk 
hadden gehouden. Maar laten we er alsjeblieft geen wedstrijd 
van maken. Want dit is geen wedstrijd. Dit is een afschuwelijke 
situatie waar we samen in beland zijn. Een Lijdenstijd waarvan 
we allemaal het beste proberen te maken. Alle predikanten, 
elke kerkelijke werker, en iedere kerkenraad. Iedereen doet 

naar vermogen wat kan en wat in de gemeente die wij dienen 
nodig is. En dat is genoeg.
Ik zou nog meer willen zeggen, over Pasen en Opstanding. 
Want die komt, na de Lijdenstijd. We zúllen opstaan. Maar ik 
moet stoppen, want beneden roept iemand me.

Zo te horen is het Jaap van Dissel.

CLASSISPREDIKANT
Het gezicht van de Classis wordt gevormd door de Classispredikant. Hij vertegenwoordigt 

de Classis bij de gemeenten en bij gelegenheden binnen en buiten de kerk. 

Classispredikant van Noord-Holland is ds. Peter Verhoeff.

Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit het bezoeken van alle gemeenten in de 

Classis. Zo’n bezoek heeft geen speciale aanleiding: er is geen vraag, geen kwestie, geen 

probleem, er hoeft niets uitgezocht, uitgepraat of opgelost te worden. De enige aanlei-

ding voor het bezoek is, zoals de kerkorde verwoordt: ‘ … het geestelijke leven van 

de gemeente, de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping, en de vervulling van 

ambten en diensten’ (ordinantie 4-16-3).

Het vierjaarlijkse bezoek staat daarmee in het kader van geestelijk leiderschap. De clas-

sispredikant komt belangeloos langs om samen met predikanten, kerkelijke werkers 

en met de kerkenraad na te denken over hoe het gaat in de gemeente. Lukt het, om in 

deze tijd, in jullie lokale situatie, gemeente van Christus te zijn? Wat gaat er goed, wat 

geeft jullie plezier, wat schenkt voldoening? Maar ook: wat loopt moeizaam, waar kun je 

ondersteuning gebruiken? Komen jullie voldoende aan de kern van kerk zijn toe? Zijn er 

vormen van samenwerking? Hoe voeden jullie jezelf en elkaar als ambtsdragers?

Daarnaast is de Classispredikant beschikbaar als luisterend oor voor predikanten en kerke-

lijk werkers in de Classis, en voor vragen op “strategisch niveau” van kerkenraden. Neemt 

u gerust contact op, de contactgegevens vindt u hieronder.

Ds. Peter Verhoeff

E-mail: p.verhoeff@protestantsekerk.nl

Tel: 06 1517 9364



BONHOEFFER75
Dietrich Bonhoeffer 1906-1945
Bron: Gedichten en gebeden in gevangenschap, werkschrift 
2019-2020

9 april 2020: 75 jaar geleden is de Duitse theoloog 
Dietrich Bonhoeffer terechtgesteld. In zijn laatste jaren 
schreef hij in de gevangenis brieven, gedichten en 
gebeden. De brieven – soms met gedichten – zijn voor 
familie, vrienden en zijn verloofde, de gebeden voor 
medegevangenen.
Het aantal gedichten is niet groot: een tiental. Menselijker 
dan in zijn poëzie kan het niet: blijvend engagement, 
aangevochten geloof en emoties op de vierkante meter 
van cel en literatuur.

WIE BEN IK 

Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij
dat ik kalm, blijmoedig en stevig
stap uit mijn cel,
een landheer uit zijn slot.
Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij
dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk
spreek met mijn bewakers,
ik als de gebieder.

Wie ben ik? Ook zeggen ze mij
dat ik lijdzaam, glimlachend, fier
de rampzalige dagen verdraag
als iemand, gewend aan de zege.
Ben ik dat echt, wat anderen van me zeggen?
Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf?
Een gekooide vogel, onrustig, ziek van verlangen,
happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht,
hongerend naar kleuren, naar bloemen, vogelgezang,
dorstend naar woorden die goed doen, mensen dichtbij,
bevend van boosheid om willekeur, om de kleinzieligste kwetsing,
waanzinnig van wachten op grotere dingen,
machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver,
moe en te leeg om te bidden, te denken, scheppend bezig te zijn,
mat en bereid om van alles afscheid te nemen.

Wie ben ik? Deze of die?
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander,
ben ik beiden tegelijk? Voor de mensen een veinzer
en voor mezelf een zielige, zeurende zwakkeling.
Of lijkt wat in mij nog rest een verslagen leger,
dat in wanorde wijkt, de strijd al gewonnen.

Wie ben ik? Eenzaam getob spot met mij.
Wie ik ook ben, u kent mij, o God! Van u ben ik.

Dietrich Bonhoeffer, juni 1944

GELUK EN ONGELUK 

Ongeluk en geluk,
die ons overweldigend snel kunnen treffen,
lijken aanvankelijk twee druppels water,
hitte en vrieskou bij onverhoedse beroering.

Meteoren,
weggeslingerd uit hemelse verten,
cirkelen boven ons hoofd,
lichtend en dreigend.
Getroffenen staren verbijsterd naar de ruïne
van hun dagelijkse, doffe bestaan.

Groots en verheven,
ontwrichtend en dwingend,
doet ongeluk of geluk
zijn glansrijke intree,
ongewenst of gewenst.
Mensen staan op hun benen te trillen
als ongeluk of geluk hen uitdost en zegent.

Geluk is vol vlagen van onweer,
ongeluk boordevol zoetheid.
Twee zusters, samen afkomstig
zo lijkt het, uit eeuwige sferen,
heerlijk en vreeslijk.
Passerend publiek,
aangelokt van heinde en ver
staart huiverend en afgunstig
naar het onheilig gebeuren
waarbij het onaardse chaotisch
een aards drama opvoert,
vernietigend en zegenrijk tegelijk.
Wat is geluk? Wat is ongeluk?
Pas de tijd zal ze scheiden.
Het meeslepende, onverwachte gebeuren
verandert in sleur, vermoeiend en zeurend.
Overdag laat het kruipende uur
het ware gezicht van het ongeluk zien.
De eentonigheid zat, wenden de meesten
zich van het vergrijsde ongeluk af,
teleurgesteld en verveeld.

Dit is het uur van de trouw,
het uur van de moeder en de geliefde,
het uur van de vriend en de broer.
Trouw verheft alle ongeluk
en omhult het stil
met een milde, goddelijke glans.

Dietrich Bonhoeffer, fragmenten, juni 1944
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Bijbelleesrooster 
April
vrijdag 24 april Prediker 12:1-14 Ouderdom komt met gebreken

zaterdag 25 april Psalm 95 Luister en jubel

zondag 26 april Handelingen 15:1-5 Verdeeldheid

maandag 27 april Handelingen 15:6-21 Het verlossende woord

dinsdag 28 april Handelingen 15.22-35 Bemoedigende woorden

woensdag 29 april Handelingen 15:36-16:5 Wie gaat er mee?

donderdag 30 april Handelingen 16:6-15 Oversteek

Mei
vrijdag 1 mei Handelingen 16:16-24 Voorspelbaar?

zaterdag 2 mei Handelingen 16:25-40 Vrijheid en recht

zondag 3 mei Exodus 17:1-7 Water en brood

maandag 4 mei Exodus 17:8-16 Ondersteuning

dinsdag 5 mei Psalm 23 Vredeslied

woensdag 6 mei Exodus 18:1-12  Familiebezoek

donderdag 7 mei Exodus 18:13-27 Raadzaam

vrijdag 8 mei Exodus 19:1-15 Communicatie

zaterdag 9 mei Exodus 19:16-25 Ontzag

zondag 10 mei Psalm 68:1-19 Samen optrekken

maandag 11 mei Psalm 68:20-36 Gedragen

dinsdag 12 mei Handelingen 17:1-9 Schriftbewijs

woensdag 13 mei Handelingen 17:10-15 Onderzoek en tegenwerking

donderdag 14 mei Handelingen 17:16-21 Nieuwsgierig

vrijdag 15 mei Handelingen 17:22-34 Bekend met de onbekende God

zaterdag 16 mei Psalm 34 Houvast

zondag 17 mei Exodus 20:1-17 Gezag

maandag 18 mei Exodus 20:18-26 Ontzag

dinsdag 19 mei Exodus 21:1-11 Vrije slaven

woensdag 20 mei Exodus 21:12-27 Geregelde ruzie

donderdag 21 mei Matteüs 28:16-20 Hemel en aarde

vrijdag 22 mei Psalm 47 Hooggestemd

zaterdag 23 mei Exodus 21:28-22:3 Vergelding

zondag 24 mei Exodus 22:4-16 Wat … als …

maandag 25 mei Exodus 22:17-30 Vreemdelingenwet

dinsdag 26 mei Exodus 23:1-17 Geen vriendjespolitiek

woensdag 27 mei Exodus 23:18-33 Onder begeleiding

donderdag 28 mei Exodus 24:1-18 Ook een grote daad van God: zijn Verbond

vrijdag 29 mei Ruth 1:1-22 Gelukzoekers

zaterdag 30 mei Ruth 2:1-23 Vreemdelingenzorg

zondag 31 mei Ruth 3:1-18 Nachtelijk gesprek

Juni
maandag 1 juni Ruth 4:1-22 Onderhandelingsresultaat

dinsdag 2 juni Psalm 104:1-18 Gods dag van de arbeid

woensdag 3 juni Psalm 104:19-35 Diervriendelijk

donderdag 4 juni Matteüs 8:2-13 Groot geloof



Vonken
“Hé Vonkie!”, riepen ze op het 

schoolplein tegen me. Misschien 

dat het verhaal van de vonken 

mij daarom zo aanspreekt. Deze 

oude joodse vertelling kent veel 

varianten. Het gaat ongeveer zo: 

in het begin is God alleen. Zijn licht 

is overal aanwezig en alles doordrin-

gend. Maar goddelijke liefde zoekt 

zich te delen. Dus trekt God zich een 

beetje terug in zichzelf, om ruimte te 

maken voor dat wat niet-God is. In 

dat lege Niets waaruit God zich heeft 

teruggetrokken, schept Hij machtige 

schalen. Een kruik van vrede, van 

wijsheid, een schaal van gerechtig-

heid, van schoonheid, van waarheid. 

Tien oervormen roept God tevoor-

schijn. En daarin vloeit Hij iets van zijn eigen scheppingslicht. 

Maar de kruiken kunnen die stralende aanwezigheid niet 

dragen en barsten uit elkaar. In duizend brokstukken vliegen 

zij uiteen, kilometers, lichtjaren ver worden zij uiteen geslin-

gerd. Zo ontstaat de wereld waarin wij leven. En sinds die tijd 

zitten wij met de brokstukken. Brokstukken met een vonk 

erin.

Het is dus niet zo erg als je leven uit losse stukjes 

bestaat, als tien puzzels die door elkaar gegooid zijn. Zo 

is nu eenmaal de vorm van het leven, van onszelf. Maar 

misschien zit er in elk van die brokstukjes wel een vonk, 

een vonk van licht. Misschien zit er in je grote mond wel 

een groot hart verborgen. Misschien zit er in je ziekte 

wel de mogelijkheid van overgave verscholen. Misschien 

kan het nog gaan vonken in die onmogelijke relatie 

van je. Misschien zit er wel scheppende kracht van God 

verborgen in je tegenslag of die lastige situatie waarin je 

zit. Dit verhaal geeft moed om de weerbarstige stukken 

van je levensweg onder ogen te zien. 

God is niet ver weg in de hemel maar dichtbij in ons 

bestaan. Zijn aanwezigheid zit verpakt in de brokstukken 

en de scherven van mijn leven. Niemand kan dat voor een 

ander zeggen, maar van de brokken in mijn leven mag ík 

wat zeggen. Dus luister ik aandachtig naar wat zich onge-

vraagd aandient, juist naar de weerbarstige gedeelten. En 

soms gaat het vonken. Soms, zomaar ineens, breekt er iets 

open, een inzicht, een verandering in gevoel, een nieuwe 

manier van doen, een ruimte van groot geluk, van heel-

heid. Hoe, dat weet ik niet precies.

En als je geconfronteerd wordt met het angstaanjagende 

niets, waar de zinloosheid je aangiert? Er zijn plekken waar 

God niet te vinden is. Er zijn momenten in het leven waar 

geen enkel geloof, geen enkel inzicht je verder kan helpen. 

In het Niets is geen betekenis te vinden. Er bestaat zinloos-

heid in Gods goede schepping. Hoe vind je dan de moed 

om dat te doorleven? Misschien zo: door te vertrouwen 

dat deze doodse leegte de krimpruimte is van God, ruimte 

voor zijn schepping. Misschien biedt het koude Niets wel 

de mogelijkheid om zelf tevoorschijn komen, om het licht 

binnen te dragen. Niet met mooie woorden, een sterk 

verhaal of groot geloof, maar door eenvoudig aanwezig 

te zijn. Wij zelf zijn het licht. Vonken van God. Soms dan.

Marianne Vonkeman
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De aarde zit boordevol hemel

en elke struik, hoe gewoon ook,

staat in lichterlaaie van God.

Maar enkel hij die het ziet

doet zijn schoenen uit.

De rest zit er omheen

en plukt bramen.

Elisabeth Browning 

De aarde zit boordevol hemel - maar hoe krijg je de ogen 
om dat te zien? De wijsheidstraditie van de kerk kan 
misschien helpen.

Na Pasen waren zeven leerlingen van Jezus bij elkaar. Petrus zei: Ik 

ga vissen. De anderen zeiden: wij gaan met je mee. Ze vertrokken 

en gingen de boot in om te vissen. Maar de hele nacht vingen ze 

niets. Toen het al ochtend was, stond Jezus bij het meer. De leer-

lingen wisten niet dat hij het was. Jezus riep tegen hen: jongens, 

hebben jullie misschien wat vis voor me? Ze antwoordden: nee! 

Toen zei Jezus: gooi het net dan uit aan de rechterkant van de boot, 

dan zullen jullie wel wat vangen! Dat deden ze. Toen zat het net 

zo vol met vissen dat ze het niet meer aan boord konden trekken. 

(Joh.21: 3-6)

Gooi het over een andere boeg, zegt de opgestane Jezus in 
het evangelie van Johannes. Dat zou je wel een kerngedachte 
uit de wijsheid van de kerk kunnen noemen. Alles is namelijk 

heel anders als het over de 
omgang met God gaat. God 
ligt niet in het verlengde van 
wat we kunnen denken of 
doen. Hij is niet de uitkomst 
van een lange zoektocht. Er is 

niets aan God dat we op welke manier dan ook kunnen mani-
puleren. Het moet over een andere boeg, als we tenminste zijn 
geschenken willen ontvangen.

“Maar nu zul je mij vragen: Hoe moet ik over God zelf denken, en 

over wat Hij is? En dan kan ik je enkel maar antwoorden: Ik weet 

het niet. Want met deze vraag heb je mij in dezelfde duisternis 

gebracht, dezelfde wolk van niet-weten, waarin ik jou hebben wil. 

Want wij kunnen door Gods genade alles weten over alle moge-

lijke zaken en wij kunnen daarover ook nadenken, zelfs over Gods 

eigen werken; maar over God zelf kan niemand denken. Daarom 

schuif ik alles wat ik kan denken terzijde en kies voor mijn liefde 

datgene uit wat mijn denken te boven gaat. Waarom? Omdat Hij 

wel bemind kan worden, maar niet bedacht. Door de liefde kan 

Hij gevangengenomen en vastgehouden worden, nooit door de 

gedachte.”

Deze woorden uit het invloedrijke boekje: “De Wolk van niet-
weten” vertellen welke antenne je nodig hebt om bewust 
worden van het contact met God. Niet je gedachten, niet je 
diepe gevoel, zelfs niet je goede daden. Alleen de liefde maakt 
het mogelijk om in relatie met God te treden. Want alleen in 
de liefde draait ons leven niet langer om onszelf, maar om de 
beminde. Dat is een echte bevrijding. Dan gaat ons een licht 
op - een licht dat we nog niet kenden. 

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op 

ons lijken.’ (Gen.1: 26)
In elk mens ligt een afdruk van God zelf, vertelt het Bijbel-
boek van Genesis. Als een vorm die op invulling wacht. Aan 
Jezus kun je zien hoe de mens eruit ziet die werkelijk spiegel-
beeld van God is. Dat is onze bestemming: mens te zijn die 
zo verenigd is met God dat je omgeving gaat zeggen: ‘het lijkt 
wel of hij licht geeft. Het lijkt wel of zij een venster op de hemel 
is.’ Ons aardse leven is een reis naar die bestemming. Die reis 
kent etappes, of aspecten die je kunt herkennen onderweg. In 
mystiek wordt gesproken van: ontwaken, zuivering en vereni-
ging. Wakker worden voor wat wezenlijk is. Je leven ontdoen 
van bijzaken. De overgave leren waardoor God zelf door jouw 
leven heen kan schijnen. Zoals bij Jezus.

“Pas laat ben ik van u gaan houden, schoonheid oud en toch zo 

nieuw! Pas laat ben ik van u gaan houden. Ja, u was binnen in mij 

en ik buiten en daar zocht ik u. U was bij mij, maar ik was niet bij u. 

Geroepen hebt u en geschreeuwd, door mijn doofheid bent u heen-

gebroken. Gestraald hebt u, geschitterd en mijn blindheid verjaagd. 

Heerlijk was uw geur, ik heb hem ingeademd en ik snak naar u. Ik 

heb u geproefd en nu honger en dorst ik naar u. U hebt mij aange-

raakt en ik kwam in vuur en vlam te staan voor uw vrede. “

Deze woorden van kerkvader Augustinus vertellen over zijn 
‘ontwaken aan God.’ We kunnen in God geloven en Hem 
dienen op grond van alles wat we van anderen gehoord en 
geleerd hebben. En dat moeten we ook doen. Maar bijna altijd 
komt er een moment dat we uitgenodigd worden om een 
eigen, persoonlijke weg te gaan waar we niets zeker weten, 
maar waar elke stap al tastend gezet wordt. Dat moment kan je 
zomaar overvallen, door iets dat gebeurt, iets dat je meemaakt 
of hoort, iets dat je in je ziel raakt. Dan gaat het niet meer om 
een God ergens boven of buiten jezelf, maar om iets of iemand 
die van binnen roept. Zo’n moment duurt meestal maar kort, 
maar de uitwerking kan immens zijn.

In het licht van zo’n helder moment wordt pijnlijk duidelijk 
hoe weinig van ons leven klopt met wat we eventjes geproefd 
hebben als mogelijkheid. In Bijbeltaal: we worden ons bewust 
van onze zondigheid. We zien hoe vaak we oneerlijk zijn voor 
elkaar en voor onszelf, we zien hoe ver we verwijderd zijn van 
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van Johannes. 



een leven dat één geheel is, vrijgevig, gastvrij. We gaan door-
zien hoeveel angst er heerst in ons leven, waardoor we ons 
aanpassen aan de verwachtingen van anderen en nauwe-
lijks onze unieke zelf ontwikkelen. We zien hoe weinig we 
lijken op Christus, volledig mens en één met God. Onze oude 
waardesystemen blijken niet te kloppen, onze oude zeker-
heden worden afgebroken. Het is een proces waaraan we zelf 
meewerken, maar wat ook, tegelijk, aan ons gebeurt. Er breekt 
een nieuw bewustzijn door, iets dat in directe relatie staat met 
dat wonderlijke geheim van het leven. En tegelijk weten we 
hoe weinig ons gewone leven lijkt op wat we aanvoelen als 
waar en écht. Dat besef is als een schroeiend vuur. Hoe moet 
je verder? Je hebt geen ander kompas dan het licht dat in 
je binnenste brandt, om het met Johannes van het Kruis te 
zeggen, een andere wijsheidsleraar uit de kerk.

Gooi het over een andere boog, als je de geschenken van God 
wilt ontvangen, zegt Jezus tegen zijn leerlingen, en tegen ons 
vandaag. De Nederlandse priester Henri Nouwen schreef eind 
vorige eeuw:
“De vraag is niet: ‘Hoe moet ik God vinden?’ maar ‘Hoe moet ik 

mij door Hem laten vinden?’ De vraag is niet: ‘Hoe moet ik God 

kennen?’ maar ‘Hoe moet ik mij door God laten kennen?’ De vraag 

is niet: ‘Hoe moet ik God liefhebben?’ maar ‘Hoe moet ik mezelf 

door God laten liefhebben?”

Misschien zijn we nog teveel bewust van onszelf en al onze 
goede daden en bedoelingen. God zelf is aan ons bezig, ons 
leven lang, om ons meer en meer te laten lijken op wie we ten 
diepste zijn: beelddragers van God. Als je een mooi portret wilt, 
moet je een beetje stil zitten voor de beeldhouwer. We kunnen 
en moeten een hoop zelf doen. Ook Jezus zette zich volledig 
in met zijn leven. Maar die opstanding, dat nieuwe leven dat 
van God komt, dat is een geschenk. Daarop vertrouwen: dat is 
de netten van je geloofsleven over de andere boeg gooien. En 
dan vang je meer dan je levensbootje kan bevatten. 

Na het eten begon Jezus tegen Simon te spreken. Hij zei: Simon, 

zoon van Johannes, houd je van mij? (Joh.20: 15)

Hou je van mij?, vraagt Jezus aan Simon Petrus. Want dat is 
echt wel de vraag. Waar houdt Petrus precies van als hij van 
Jezus houdt? Waar houden wij van als we van God houden? 
De Duitse mysticus meester Eckhart zegt: “Veel mensen willen 

God aanschouwen met de blik waarmee ze naar een koe kijken, 

en willen God liefhebben zoals ze een koe liefhebben. Je houdt van 

een koe vanwege de melk en de kaas, en in het algemeen van het 

voordeel dat je van haar hebt. Hetzelfde doen mensen die God 

willen liefhebben ter wille van uiterlijke rijkdom of innerlijke troost. 

Zij hebben God niet echt lief, want zij houden niet van God, maar 

van hun eigen voordeel.”

Van God - of een mens - houden om je eigen voordeel - dat 
is geen liefde. Belangeloze liefde, dat is een ander verhaal, 
een goddelijk verhaal. God houdt van mensen zonder reden, 
zomaar, omdat God zo is. Alleen dat soort liefde kan in relatie 
met God treden. Zolang we nog iets zoeken in plaats van God, 
zolang vinden we niets. God is geen melkkoe, zegt meester 
Eckhart, maar veel van onze boodschappenlijstjes-gebeden 
geven wel die indruk. Pas als we ophouden iéts te zoeken als 
we God zoeken, kunnen we gevonden worden. Dan kan die 
scherpe pijl van liefde-zonder-dat-je-er-wat-voor-doet ons 
treffen. Dan kan de liefde die 
God zelf is, ons bereiken, zonder 
dat we begrijpen hoe dat in zijn 
werk gaat. En dan kunnen we 
God beminnen met zijn eigen 
soort liefde, zonder enig eigen 
belang. 

Dat is de vraag die de opgestane Jezus aan Petrus stelt. Houd je 
van me? Houd je van me met de liefde die ik aan je geef? Dan 
ben je met mij verenigd. Dan ben je nu al met mij opgestaan 
tot een nieuw soort leven. Dan is het Pasen geworden, niet 
alleen voor mij, maar ook voor jou. 

Die ervaring van Petrus herhaalt zich nog steeds in de levens 
van mensen. In de 19e eeuw schreef een jong meisje: “Uw 

liefde was mij sinds mijn kindertijd vóór en is met mij meegegroeid; 

nu is zij een afgrond waarvan ik de diepte niet meer peilen kan. 

Liefde wekt liefde op en zo gaat de mijne uit naar U, Jezus. Ze zou 

de afgrond willen vullen waardoor ze aangetrokken wordt. Maar 

mijn liefde is jammer genoeg slechts een dauwdruppeltje, verloren 

in de oceaan! Om U lief te hebben zoals U mij liefheeft, zou ik uw 

eigen liefde moeten lenen; dan alleen zal ik rust vinden.”

Theresa van Lisieux vond die rust. Ze leerde wat het betekent 
om God te beminnen met de liefde die ze ontving. Tot op 
vandaag inspireert zij talloze mensen. Zo kunnen woorden uit 
de wijsheidstraditie van de kerk ons helpen om oog te krijgen 
voor braamstruiken in lichterlaaie van God, en een aarde, boor-
devol hemel. 

In de woorden van het gebed en de zegen van de Nederlandse 
mysticus Jan van Ruusbroec:
God, vanuit uw vrije goedheid roept u alle mensen zonder onder-

scheid U nodigt ons allen tot vereniging met u zelf. Uw genade 

en goedheid vloeit uit in allen die aan u gehoor geven; wij laten 

onszelf los en volgen u naar het hoogste waarheen u ons wijst. 

Marianne Vonkeman
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Pas als we ophouden 
iéts te zoeken als we 

God zoeken, kunnen we 
gevonden worden.



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

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

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  
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Je wilt je beter gaan voelen?
Dat kan, op eigen kracht, met hulp van 
kruiden! Voor jong en oud.
https://www.krachtmetkruiden.nl
Voor inzicht in het waarom van je klachten.
Voor meer grip op je gezondheid.
Neem contact op voor het (gratis)
kennismakingsgesprek: 06-120 49 774

 

 

 

De ChristenUnie is ook in de IJmond (o.a. Velsen en Heemskerk) actief. 

In Velsen heeft de CU al jaren een zetel in de Gemeenteraad. 

Bent u geïnteresseerd in het werk van de CU in Velsen dan vindt u 
informatie op https://ijmond.christenunie.nl 

Uiteraard verwelkomen wij u graag als lid van de ChristenUnie. En actief 
worden binnen de Fractie danwel het Bestuur is zeker mogelijk. 

Neem gerust contact met ons op. 

Reijer Kooij (voorzitter Bestuur) 

M 0630327770 

                        

 



 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



Vertrouwenspersonen
Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u contact 
opnemen met ds. René van der Rijst (voor de wijk Velserbroek) via e-mail: renevanderrijst@kpnplanet.nl of telefoon 023 - 529 
94 50 of ds. Juup van Werkhoven (voor de wijk Santpoort), e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 06 – 2304 2861. 

Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor handreikingen en een protocol.

Bloemengroet
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Autorijdienst

Algemeen

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

JEUGDWERK Kruispunt
Penningmeester: dhr. Johan Hennipman, 
t:  06-29083235 e: johan@hennipman.nl

BEHEER 
Dhr. W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 
1991WJ Velserbroek t: 023 5373281.

PREDIKANT 
Mw. ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30, 
1991SK Velserbroek t: 023 8223720 
e: mariannevonkeman@gmail.com.

BEZOEKCOÖRDINATOREN
Mw. Margriet van Herk t: 023 5387796 
e: margrietv.herk@gmail.com.

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD 
Voorz.:  vacature
Scriba:  mw. Y. Kruisselbrink e: scribasantpoortvelserbroek@
gmail.com p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velserbroek.

KERKELIJK BUREAU
dhr. R. Hirdes t: 06-55894285 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.

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

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren  023 5384366)
NVT
                         
Noord  (coördinator dhr. J. Bothof  06-49413571)
NVT

  3 mei   Anneke Hoorn
10 mei   Annet Jansen
17 mei   Mevr. Boiten
24 mei   Ageeth Ranzijn
  7 juni   Hans Hein
14 juni  Jos Kruiten

NVT

Adressen

Kerkdiensten

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, Ramplaan 86, 2015 GZ Haarlem 
t: 023-5834656 en  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

Alle kerkdiensten zijn via het internet te volgen
De meeste geplande kerkdiensten in het Kruispunt en de 
Dorpskerk zullen via het internet te volgen zijn. U kunt de dien-
sten deels ‘live’ meemaken en deels zullen er diensten worden 
opgenomen. Voor alle diensten geldt dat u via de website van 
de kerk de opnames snel  kunt vinden:www.pg-spvb.nl

 Dorpskerk Kruispunt

26 april Mw. ds. G. Polderman 

3 mei  Mw. ds. M. Vonkeman

10 mei Mw. ds. G. Polderman 

17 mei  Mw. ds. M. Vonkeman

Hemelvaart 

21 mei   Mw. ds. M. Vonkeman

24 mei Mw. ds. G. Polderman 
Pinksteren 

31 mei Mw. ds. G. Polderman 

 en Mw. ds. M. Vonkeman

7 juni  Ds. Tj. Huisman

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

KERKBLAD REDACTIE
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 21 mei 2020 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Colofon


