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Foto voorpagina: Opname kerkdienst in de Dorpskerk

Gaat de vakantie in rook op?

In ziekenhuizen wordt zodanig hard gewerkt dat artsen en verpleegkundigen geen tweede coronagolf aan kunnen. Ze zijn hard aan 
vakantie toe. Ook veel mensen hebben twee maanden (met kinderen) thuis gezeten en via internet hun werk gedaan of konden 
helemaal niet meer aan het werk. De economie staat stil en er wordt door bedrijven geen geld verdiend, veel mensen zijn zonder 
werk komen te zitten, wat kan betekenen dat er misschien in de toekomst geen brood meer op de plank komt. Zo te horen ging 
echter de meest discussie over de kapper en de gesloten kroegen en restaurants. Net alsof die bedrijfstakken het land er weer 
bovenop zouden kunnen helpen.
Verwend als we zijn, willen we weer ”allemaal” op vakantie, maar we mogen nog niet vliegen en de grenzen zijn nog niet allemaal 
open. Eigenlijk willen we het oude leventje weer oppakken, zoals het was. We roepen nog dat het na deze virusstilstand allemaal 
anders moet, zoals minder vliegen, in eigen land op vakantie, milieuvoorstellen nu doorvoeren, grote bedrijven aanpakken die belas-
ting ontduiken, veel boeren het land uit, weg met de aandeelhouders en gerechtigheid voor de werknemers etc. etc. Allemaal goede 
voornemens. 
Afgelopen jaar reden we door een woestijn in Namibië en zagen in de verte een enorme rookpluim ontstaan. Dichterbij gekomen 
bleek het een toeristenbus te zijn die in brand stond. De 30 toeristen konden ongeschonden uit de bus stappen, met achterlating 
van hun bezittingen, die vooral in de aanhanger lagen. Alles ging met explosies van diesel- en gastanks in vlammen op. Geen hulp in 
de verste omtrekken te bekennen. Gelaten keken de buspassagiers toe hoe het geheel wegsmolt. Hun vakantie was over en tegelij-
kertijd waren ze blij het er levend afgebracht te hebben.
Deze herinnering kwam bij me boven bij het ongeduld van velen om weer op vakantie te mogen en vooral weer te kunnen vliegen. 
Een pas op de plaats maken schijnt erg moeilijk te zijn na deze moeilijke en gevaarlijke coronaperiode met vele zieken en doden. Er 
is zoveel verdriet achtergebleven. Een virus dat de wereld op zijn kop zet en ons mooie leventje in de war stuurt.
Laten we wat langer stilstaan bij het leven en niets als vanzelfsprekend beschouwen. 

John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto van de maand



  
Meditatie

 Marianne Vonkeman

Ik ben er niet zo’n ster in. Een tijd geleden vroeg onze Franse 
buurvrouw: “Jullie hebben toch een forsythia naast jullie 
huis staan?” Ik dacht van niet. Maar toen ik ging kijken, bleek 
die er wel degelijk te staan. Alleen: nooit gesnoeid. Dus niet 
gebloeid. En daarom niet herkend.

Snoeien, een kunst apart. Van sommige struiken of bomen 
moet je afblijven. Andere doen niks zonder een regelmatig 
mes erin. Niet te dicht op een zijtak of anders gaat het mis, 
voordat de sapstroom van het voorjaar op gang komt, of 
juist weer net na de bloei. Snoeien is ook een heel persoon-
lijke zaak. Mijn echtgenoot snoeide eens een treurberk 
omdat hij de takken zo slordig vond hangen – tot mijn grote 
ontzetting. In ons Franse dorp is een tuin met heggen in de 
vorm van allerlei dieren. Een kunstige en soms wat merk-
waardige hobby. 

Sommige mensen zien de huidige corona-epidemie als 
het snoeiwerk van Vader God of van Moeder Aarde: de 
maatschappij is verziekt en dus wordt er van Hogerhand 
ingegrepen. Ik zie het eerder als de ruige afbraak van een 
voorjaarsstorm. Voorjaarsstormen horen bij het leven, net als 
bacteriën en virussen. Soms zullen ze schade veroorzaken. 
Soms weten we dat te voorkomen of te genezen, soms 
maken we het alleen maar nog erger. En dat laatste schijnt 
nu het geval te zijn. Daar hebben we lering uit te trekken 
natuurlijk. Ik wens de regeringen dan ook alle wijsheid toen 
bij het kiezen hoe en waar er gesnoeid moet worden in hoe 
onze samenlevingen in elkaar steken. Ik benijd ze niet.
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Snoeiwerk  
Er blijft een weerstand in mij tegen snoeiwerk. Zo’n tak 
zomaar – snap, snap – eraf.
Het één opofferen voor het mogelijke andere, wat een 
keuze. Om te kunnen snoeien moet je vertrouwen op de 
groeikracht van de struik en moet je de positieve mogelijk-
heden enigszins kunnen voorstellen. Dat is vakkennis die 
uit ervaring geboren wordt. Ik begin het wel een beetje te 
leren. Ik durf steeds beter het mes erin te zetten omdat ik 
beter door heb wat echt belangrijk is. Ik zie meer het geheel, 
niet alleen die enkele tak. Dan wordt snoeien vanzelf: de 
voorwaarden scheppen voor bloei. Die blik hebben we ook 
nodig als we naar de toekomst kijken: de blik op het geheel 
van onze aarde.

Iemand zei eens tegen me: “Leve de midleven-crises! Alle-
maal ballast kwijt!” Zij kwam net weer een beetje boven 
water na enkele turbulente jaren in werk en relatie. Een crisis 
waar je goed doorheen komt, kan het effect van een stevige 
snoeipartij hebben. Eindelijk ruimte om je niet meer zo druk 
te maken over wat anderen van je vinden. Eindelijk ruimte 
om niet meer zo je carrière na te jagen, maar eens iets voor 
een ander te doen. Ruimte voor bloei. Zou dat ook voor ons 
kunnen gelden na deze wereldwijde crisis? Nieuwe keuzes, 
nieuwe bloei - maar dan goed voor iederéén?

Ik vraag me weleens af hoeveel schoonheid, kracht en bloei 
van onze wereld verborgen blijft omdat we alle snoeiwerk 
hebben afgeweerd. Dat is toch echt zonde?
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Velserbroek
Kruispunt

Bij de kerkdiensten
Ook in juni komen de kerkdiensten om de week live om 10 uur 
vanuit het Kruispunt, te volgen via facebook. De andere week 
zijn de kerkdiensten vanuit de Dorpskerk. Die zijn op zondags 
om 10 uur te vinden op het youtube kanaal: Dorpskerk Dichtbij. 
Op 7 juni zal onze oud-voorganger Tjalling in ons midden zijn. 
Hij zit midden in de verhuizing naar zijn nieuwe gemeente 
in Eindhoven, maar vindt het altijd fijn om weer even bij ons 
te zijn. De overige diensten zijn het onze eigen voorgangers: 
ds. Gilda Polderman en ds. Marianne Vonkeman. 

Kerkdiensten op anderhalve meter

Zoals u misschien heeft gelezen, komt er weer wat ruimte 
voor bijeenkomsten, al is het onder strikte voorwaarden. Tot 
nu komen alleen de mensen die rechtstreeks bij de opnames 
van de internetdienst betrokken zijn. De kerkenraad heeft 
besloten om de twee diensten van juni zelf bij te wonen, 
om dan voor de daaropvolgende periode een goed protocol 
te kunnen opstellen (zoals ook verplicht is). Eind juni zal dan 
besloten worden of de kerkdiensten weer hervat worden. Dat 
zal dan in aangepaste vorm zijn. Er zal geen koffiedrinken na 
zijn, voluit zingen is (nog) niet mogelijk en toiletbezoek moet 
vermeden worden. Vooralsnog blijven de kerkdiensten om de 
week, om 10 uur, met een beperkte groep mensen. Het is ook 
niet mogelijk om mensen naar en van de kerk te vervoeren. 
De richtlijn van het RIVM is momenteel nog dat mensen van 
70+ zoveel mogelijk thuisblijven. Tegelijk kunnen we ons 
indenken dat juist voor vitale ouderen de eenzaamheid zwaar 
kan wegen. Uiteraard zullen we er alles aan doen om een even-
tueel begin zo veilig mogelijk te maken. Daarvoor is het van 
belang om te weten welke gemeenteleden dan graag weer 
een kerkdienst willen bijwonen. Wie wil zo spoedig mogelijk 
weer kerkdiensten bijwonen, wie wacht liever tot we op de 
oude manier weer samen mogen komen en/of volgt liever de 
online diensten? Daarom deze vraag: wilt u aan de scriba van 
de kerk laten weten of en wanneer u, indien mogelijk, weer 

een kerkdienst wilt bijwonen? Dan hebben we enig idee wat er 
onder u leeft en kan de kerkenraad eind juni besluiten hoe we 
ervoor kunnen zorgen dat er te zijner tijd niet al te veel mensen 
tegelijk in de kerk zullen zijn. In het volgende kerkblad leest u 
er meer over. Mailadres van Adriaan, de scriba: scribaatvelser-
broek@gmail.com. Telefoonnummer: 023-5389313.

Uit de wijkkerkenraad
Op 29 april jl. (en ook op 18 mei) hebben we vergaderd als 
wijkkerkenraad en vanwege corona konden we dat niet op de 
gebruikelijke wijze in het Kruispunt doen. We maakten gebruik 
van de moderne technische mogelijkheden en konden elkaar 
zien en horen via een videoverbinding tussen alle kerkenraads-
leden.

We hebben gesproken over de aanschaf van een nieuwe 
camera met laptop voor onze kerk. Dit betrof een noodzake-
lijke uitgave i.v.m. de uit te zenden diensten op de wijze zoals 
dat nu geschiedt. We hebben hierbij gebruik gemaakt van 
een resterend spaarbedrag uit het oude verjaardagfonds en 
voor de rest een beroep gedaan op een uitgave die we anders 
volgend jaar zouden doen voor de geluidsinstallatie. 
We namen afscheid van twee ambtsdragers (Lieke en Ton) en 
hebben gesproken over een mogelijke nieuwe kandidaat die 
graag wil toetreden tot de wijkkerkenraad. (zie elders).
We zijn van plan om de kerkdiensten (om-en-om met de 
Dorpskerk en het Kruispunt) voorlopig te continueren tot 
september a.s. omdat we verwachten dat de problemen rond 
corona niet voor die tijd over zullen zijn. Ook onze jubileum-
dienst van 6 september (samen met ds. Ben de Boer) staat ter 
discussie, al hebben we wel besloten dat we hier in ieder geval 
bij stil willen staan. Het feest zal dan vooralsnog niet uitbundig 
gevierd kunnen worden, maar we kunnen wel wat doen. Daar-
over volgt nog meer informatie.
Vanzelfsprekend hebben we ook stilgestaan bij de consequen-
ties als gevolg van corona. Niet alleen verliezen we dierbaren, 
maar ook zijn er vele spanningen over het baanbehoud en 
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de onzekere toekomst en angst om alsnog het virus op te 
lopen. Het zijn zware tijden en we hopen allemaal dat deze 
nachtmerrie snel voorbij zal gaan. Helaas zijn er ook mensen 
die de kerkdiensten wel willen beleven, maar geen internet-
aansluiting hebben. We zijn aan het onderzoeken of we aan 
die wensen tegemoet kunnen komen. De Diaconie gaat zich 
hierover beraden. Ook is er gepolst of er mensen zijn die in de 
problemen komen, omdat ze thuis moeten blijven of de straat 
niet op durven te gaan. Vooralsnog lijkt dat mee te vallen op 
een enkel geval na, waar aandacht aan besteed is. Veel acti-
viteiten liggen stil en kunnen pas na de crisis weer worden 
opgepakt. Yvonne, nu nog scriba van de Algemene Kerken-
raad, heeft aangegeven te willen stoppen met haar werkzaam-
heden. Aangezien er meer vacatures zijn, zullen we voorlopig 
alle AK besluiten samen met de gezamenlijke wijkkerkenraden 
nemen. Zo voorzien we in een breder draagvlak van bestuur. 
We hopen dat u allemaal gezond blijft en dat we elkaar weer 
spoedig kunnen vinden in het Kruispunt.

Adriaan Rensen (scriba wijkkerkenraad Velserbroek).

Kruispunt in coronatijd

Jan Groeneveld is druk bezig ons team van beameraars in te 
wijden in de geheimen van live streaming. Nog een hele kunst. 
We zijn nog steeds aan het bijleren hoe e.a. het beste werkt. We 
kiezen er ook voor om zoveel mogelijk onze eigen gemeen-
tezang te blijven gebruiken (uit de opnames van de diensten 
van vorig jaar). Dat is niet altijd even lieflijk, maar wel zoals wij 
als gemeente - ook in de toekomst - echt zijn. En rechten-vrij.

Verder zijn er bij de senioren bemoedigende kaarten bezorgd 
en heeft iedereen als het goed is een pinkstergroet ontvangen. 
Een aantal mensen wordt regelmatig gebeld voor zomaar een 
praatje. Als u merkt dat de lange lockdown u al te veel vereen-
zaamt, laat het weten aan Alies Passchier, onze diaken die extra 
aandacht voor onze ouderen organiseert. En u kunt natuurlijk 
zelf ook meedoen met het bellen van anderen. De preek wordt 
inmiddels bij zo’n 14 mensen die geen internet hebben, thuis-
bezorgd. En zo hopen we het onderlinge contact met elkaar 
te bewaren.

Met een bloemetje en veel dank namen we afscheid van twee 
ambtsdragers: Ton Zaal (diaken) en Lieke van Beek (ouderling). 
Beiden hebben hun termijn(en) afgerond.

De kerkenraad is blij dat Rina ten Broek de plaats van Lieke over 
wil nemen als ouderling. Zij zal in het ambt bevestigd worden 
in de kerkdienst van 21 juni. Hier onder stelt ze zich even voor. 

Mijn naam is Rina ten Broek. 
In het dagelijks leven maak 
ik graag verschil in het leven 
van andere mensen en daag 
daarbij met name pubers uit 
om de beste versie van zich-
zelf te worden. Ik ben moeder 
van Annyck en ben daarnaast 
fulltime docent Nederlands op 
een scholengemeenschap in 
Bergen. Als ouderling van onze 
kleurrijke kerk hoop ik ook verschil in uw leven te mogen gaan 
maken, door er voor u te zijn met een luisterend oor en een 
liefdevol hart. Zodat we samen in de naam van Jezus zullen 
bidden en samen zullen zoeken naar het plan van onze Heer. 
Zodat we samen zingend en getuigend op pad mogen gaan 
naar het Pad dat God met ons voor ogen heeft.

Met hartelijke groeten, Rina ten Broek

Hart voor Velserbroek
Het sportersteam voor de zomerweek van IMPACT was 
compleet, de week gereserveerd in de agenda van velen, het 
kookrooster alweer rond, de werkjes bedacht en nog veel meer 
was er achter de schermen al geregeld. Kortom we keken uit 
naar een week sporten en ontmoeten en Gods Liefde mogen 
laten zien. Echter door het coronavirus is het dit jaar niet 
mogelijk om de impactweek op een verantwoorde en veilige 
manier te organiseren. Alle evenementen zijn immers tot en 
met 1 september afgezegd. Namens het impactteam willen 
we iedereen hartelijk danken voor de toegezegde hulp, gebed, 
financiële steun en alles wat er al geregeld was. Sporters en 
juniorsporters, ook jullie super bedankt voor de toezegging 
om mee te willen draaien in het team! We hopen volgend jaar 
weer van de partij te zijn op Het Asfalt in Velserbroek, (Deo 
Volente!); mogen we dan weer op uw en jouw hulp rekenen?

het Impactteam Velserbroek
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Het goede nieuws is dat er een opvolger voor Mark is gevonden, 
een nieuwe pionier die leiding zal geven aan het bestaande 
team. Het is een jonge predikante, afgestudeerd aan de VU en 
bezig met promotieonderzoek, momenteel kerkelijk werker 
bij een pioniersplek in Amsterdam. Ze zal naast haar deeltijd-
werk in Velserbroek ook predikant worden in de Petrakerk in 
IJmuiden. Hieronder stelt ze zich voor:

Mijn naam is Willemien van 
Berkum, ik ben 35 jaar oud. 
Per 1 september hoop ik aan 
de slag te gaan als pionier 
voor Hart voor Velserbroek. 
De afgelopen jaren heb ik in 
Amsterdam ervaring kunnen 
opdoen met pionieren bij 
de pioniersplek Heilig Vuur 
West. Die ervaring kan ik 
goed gebruiken hier in 
Velserbroek! Samen met 
mijn man Alexander woon ik 
in een hofje in Amsterdam - 
West, waar we deel uitmaken 
van een leefgemeenschap. Heel mooi en fijn om intensief met 
buren op te trekken en regelmatig samen te eten en bidden. 
En het is natuurlijk ideaal dat we altijd een beroep op elkaar 
kunnen doen. In mijn vrije tijd zing ik graag. Ik ben lid van het 
VU-Kamerkoor, we zingen klassieke muziek uit heel verschil-
lende periodes. Jammer genoeg heeft dat de afgelopen 
maanden allemaal op een laag pitje gestaan en hebben we 
onze concerten af moeten blazen. Ik vind het altijd heerlijk om 

samen te zingen. Het is een goede uitlaatklep waarmee ik alles 
even van me af kan zetten. We werken met concentratie en 
plezier aan mooie muziek. Ik vind het altijd heel bijzonder hoe 
zulke verschillende stemmen samen komen en je door samen-
werking iets heel moois neer kunt zetten. Dat hoop ik ook in 
het pionieren te bereiken: dat we de eigenheid van mensen 
waarderen en kunnen inzetten. Al die verschillende mensen 
met hun eigen opvattingen en eigenaardigheden weerspie-
gelen allemaal iets van Gods grootheid. Alleen staar je je soms 
blind op bepaalde dingen, maar samen kun je echt tot nieuwe 
inzichten komen. God heeft mensen zó bijzonder en veel-
kleurig gemaakt! Ik kijk er naar uit om in Velserbroek aan de 
slag te gaan, de mensen te leren kennen en er achter te komen 
wat er leeft. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik samen met het 
enthousiaste team van Hart voor Velserbroek een mooie tijd 
tegemoet ga! 

Willemien

Lief en leed
Er zijn verschillende gemeenteleden overleden de afgelopen 
maand. Elders kunt u hun In Memoriam lezen. 

Meerdere gemeenteleden hebben zorgen om hun ouders, 
sommige met corona opgenomen. Sommige gemeenteleden, 
waaronder werknemers van Tata en Schiphol, maken zich 
zorgen over hun baan. Wilt u al deze mensen in uw gebeden 
opnemen?

U allemaal van harte gezondheid en zegen toegewenst, 
met een hartelijke groet, 

Marianne Vonkeman

Cartoon: Wytse Noordhof,  Dieren - www.graagapplaus.nl
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Het is niet goed dat de mens alleen is
Eenzaamheid. In onze jachtige maatschappij was dat al langer een 
probleem. Een verborgen probleem vaak, maar nu we veroordeeld zijn 
tot afstand houden, dringt het zich in alle hevigheid aan ons op. Geen 
bezoek meer van de kleinkinderen. Geen kooravond. Geen koffiemo-
ment met collega’s. Wat doen we, en wie zijn we eigenlijk, als losse 
contacten wegvallen en intieme relaties ontbreken, of alleen nog digi-
taal vormkrijgen? Heeft de Bijbel daar iets over te zeggen?

Eenzaamheid in de Bijbel
Ja, ook in de Bijbel gaat het soms over mensen die eenzaam zijn. Die eenzaamheid kan verschillende achtergronden hebben.
Tamar, de dochter van David, leeft in eenzaamheid nadat ze door haar broer Ammon verkracht is (2 Samuel 13:20).
Elia heeft het gevoel dat hij er alleen voor staat, omdat er niemand is met dezelfde ideeën en idealen als hij (1 Koningen 19:10).
En Job moet zich heel alleen gevoeld hebben toen zijn familie en zijn vrienden hem niet begrepen in zijn ellende, en hem zelfs 
uitlachten (Job 19:13-22).
De dichter van Klaagliederen treurt over Jeruzalem en haar inwoners. Deze stad die eens zo levendig was, is nu eenzaam en 
verlaten (Klaagliederen 1:1).

Door God verlaten
Je kunt ook het gevoel hebben dat God zelf je verlaten heeft. Jezus heeft het zelf meegemaakt, toen hij aan het kruis ging.
Die pijn van zo’n volledig gevoel van verlatenheid is niet makkelijk te verzachten, en dat doet de Bijbel ook niet. Je leest er wel 
dat je het mag uitschreeuwen van boosheid, van wanhoop of verdriet, ook naar God. Toen Jezus aan het kruis hing, gebruikte hij 
hiervoor woorden uit Psalm 22:

‘Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
“Mijn God!” roep ik
overdag, en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.’ (Psalm 22:2-3)

Toch is het juist ook Jezus die mensen aanspoort om mensen die eenzaam zijn op te zoeken:
‘Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ (Matteüs 25:35-36)

Ook Paulus schrijft aan de christenen in Korinte dat ze oog moeten hebben voor elkaar (1 Korintiërs 12:18-22). Hij vindt het niet 
goed dat ze sommige gemeenteleden buitensluiten: mensen hebben elkaar nodig. En dat kan ook als je afstand moet houden. 
Door raambezoeken, kaartjes, stoepkrijtkunst of door elkaar gewoon ouderwets te bellen.

God is goed voor mensen die eenzaam zijn
Voor veel mensen is het een troost dat God er altijd is, hoe eenzaam je ook bent. God is bij je, waar je ook bent of waar je ook naartoe 
gaat.

‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.’ (Psalm 139:1-3)

God is goed voor mensen die eenzaam zijn. Hij is een vader van wezen en een beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een 
thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed (Psalm 68:6-7). En wij mogen zijn voorbeeld volgen, ook al vraagt dat in de anderhal-
ve-meter-samenleving net wat meer creativiteit.

Anne-Mareike Schol – Wetter, 
Hoofd Bijbelgebruik bij het Nederlands Bijbelgenootschap
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Het gaat bijna wennen.....

Op anderhalve meter afstand blijven van een ander. Werk dat 
je vooral vanuit huis doet. Grote gezelschappen vermijden. 
Niet meer zomaar de stad in voor een middagje shoppen. 
Kerkdiensten meemaken vanaf de bank in je woonkamer. 
Maar dan hoor je van mensen die zich eenzaam voelen, van 
ondernemers die alles wat ze opgebouwd hebben ten onder 
zien gaan, je hoort over angst om ziek te worden en op de IC te 
belanden, je wordt geconfronteerd met berichten dat armen 
wereldwijd steeds armer worden, je leest dat veel jongeren 
depressieve klachten krijgen. En je gaat het zelf missen: een 
aanraking, een arm om iemand heen slaan, met elkaar een 
kerkdienst vieren en elkaar spreken na afloop, samen dingen 
doen, zonder nadenken in de trein stappen om een vriendin te 
zien, je oude moeder opzoeken in het verpleeghuis.
Nee, het went niet. En met elkaar hopen we dat het snel weer 
‘normaal’ wordt. U kunt elders in dit nummer van KerkOn-
derweg lezen wat de gedachten van de kerkenraad zijn voor 
wat betreft het houden van kerkdiensten. Alhoewel we in juli 
weer fysiek bij elkaar hopen te komen, zal het toch nog niet 
‘normaal’ aanvoelen, vanwege alle regels die ons van over-
heidswege gegeven zijn.
Ik wens u inspiratie, creativiteit, inzicht toe om een goede 
invulling te geven aan deze coronatijd. Wie weet, kunt u iets 
betekenen voor een ander. En ik wens u ook sterkte toe, en 
volharding, wanneer het moeilijk is, zorgelijk of verdrietig.
Wanneer ik dit schrijf is de opname van de kerkdienst van 
24 mei net achter de rug. Het eerste gedeelte van Psalm 23 
is gelezen, en de troostende woorden daaruit wil ik u ook nu 
graag meegeven:

‘De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.’

Zichtbaar en onzichtbaar gebeuren er allerlei dingen die diepe 
indruk maken.

Op 2 mei is ons gemeentelid dhr. Mees Meinster overleden. U 
kunt elders een In Memoriam lezen. 

Tot slot
De kerkdienst van 24 mei werd afgesloten met het prachtige 
lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. Het ontroerde me de 
woorden te horen die herinnerden aan het elkaar niet kunnen 
zien, die verlangen uitspreken, maar toch ook zo hoopvol zijn. 

‘Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
en zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.’

Met een hartelijke groet aan u en jullie allen!
Gilda Polderman

Foto: Ineke Clement
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Bericht vanuit de wijkkerkenraad 
Santpoort
Op maandag 25 mei vergaderde de wijkkerkenraad van Sant-
poort via een video-verbinding. 
Na het welkom en een rondje ‘Hoe gaat het?’ kwamen we 
meteen bij het hoofdonderwerp van de avond: hoe gaan we 
na mei verder met de diensten in de Dorpskerk?

Na een uitgebreide discussie hebben we de volgende 
besluiten genomen.

In juni gaan we door met het ‘coronarooster’, dat wil zeggen 
dat we om en om met het Kruispunt de zondagse diensten 
uitzenden. Op donderdag worden de diensten in de Dorps-
kerk opgenomen. We willen daarbij graag de oudere gemeen-
teleden die niet via de computer de diensten kunnen volgen, 
uitnodigen om bij de opnames aanwezig te zijn. Via Fija Borst 
en Annelieke Hurkmans verzamelen we namen en adressen 
van gemeenteleden die in Santpoort-Noord en -Zuid daarvoor 
in aanmerking zouden kunnen komen. Natuurlijk kunt u zelf 
beslissen of u het aandurft om met een klein groepje mensen 
de twee diensten in de Dorpskerk, die op donderdag 11 en 25 
juni worden opgenomen, bij te wonen. We nemen telefonisch 
of via Hans Kosters contact op om te horen of u aanwezig zou 
willen zijn. Wanneer u niet zelf voor vervoer kunt zorgen, gaan 
we proberen om vervoer te regelen. 

In de maand juli willen we weer starten met de zondagse 
erediensten. Omdat in het Kruispunt de diensten ook in juli en 
augustus nog steeds één keer per twee weken worden opge-
nomen en uitgezonden, zullen in de Dorpskerk op de andere 
twee zondagen de diensten worden opgenomen. U kunt deze 
dan in de loop van de zondag bekijken. 

Op onze eerste ‘live-dienst’ op zondag 5 juli zal ds. Gilda 
Polderman voorgaan in de Dorpskerk. Annelieke zal dan onze 
nieuwe paaskaars binnen brengen. Er zal met ingang van 5 juli 
elke zondag weer een dienst zijn, maar we zullen daarbij het uitge-
breide protocol, dat we van de landelijke PKN toegestuurd hebben 
gekregen, strikt volgen! 

Dat betekent dat we in de diensten niet zelf mogen zingen, 
maar zullen luisteren naar opnames van de liederen. We komen 
binnen via een uitgezette route en gaan vanaf de laatste rij 
stoelen zitten. Na afloop zal er nog geen koffie gedronken 
kunnen worden, en we verlaten de kerk vanaf de eerste rij 
stoelen. Aan u wordt gevraagd om uw jas mee te nemen de 
kerk in, zodat er geen gedrang hoeft te ontstaan in de hal. 
Alleen de wc in de hal zal geopend zijn, en u reinigt uw handen 
bij het in- en uitgaan met desinfecterende gel. Zowel Trees van 
Gastel als de dienstdoende diaken en koster zullen ons ‘de weg 
wijzen’. Gerrit Out en Trees van Gastel hebben de stoelen in 
de kerkruimte al klaar gezet. Wanneer we enkele zitplaatsen bij 
het orgel meetellen, komen we op 70 plaatsen, enkel of met z’n 
tweeën neergezet. U hoeft zich niet van tevoren op te geven, 
we gaan eerst bekijken hoeveel mensen er spontaan komen.
De leiding van de kindernevendienst zal een slotfeestje voor 
de kinderen organiseren op zondag 5 juli en gaat proberen 
om twee keer in juni een kindernevenactiviteit te organiseren, 
waarbij ook kinderen uit Velserbroek welkom zijn! Dit alles 
natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen. U 
kunt hiervoor contact opnemen met Joyce Schipper (joyce.
schipper@gmail.com). 

We zijn heel verheugd dat dhr. Dick van Dassen erin heeft 
toegestemd om diaken te worden.

Hans Kosters bezorgt sinds kort elke maandag aan een klein 
groepje van Santpoortse gemeenteleden de liturgie en preek 
van de zondag op papier (ook die vanuit het Kruispunt). Hij 
gaat de komende tijd hiermee door voor gemeenteleden die 
geen internetverbinding hebben en/of die nog niet naar de 
Dorpskerk willen komen. Wanneer u die ook wilt ontvangen, 
kunt u zich bij mij opgeven: elskamerbeek@gmail.com of 
023-5386993.

Els Kamerbeek, scriba Santpoort

Bij de foto: Niet aanwezig bij het overleg waren: Vicky Koster 
en Hans Paap. 
Van Carla van Woensel is vergeten een foto te maken.
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In Memoriam Mees Meinster

Op 2 mei stierf Meeuwis Meinster, op de leeftijd van 94 jaar. Hij werd geboren en groeide op in Oud-Be-
ijerland, samen met zijn zusje, naast een boerderij waar hij als kind vaak te vinden was.
Hij trouwde met Truus Bijl met wie hij vier kinderen kreeg. Hij was soms een wat strenge en kritische 
vader, maar vooral meelevend en bezorgd. Hij dacht na, overwoog, vormde zich een mening. Hij was 
betrokken en geïnteresseerd naar de kleinkinderen toe. Ze kwamen graag in Oostenrijk, hij hield van 
de natuur, en hij was vaak in de tuin te vinden.
Mees Meinster was een man die alles graag in de hand had. Hij vond het moeilijk als er dingen gebeurden 
waar hij geen invloed op kon hebben. Een hartoperatie bijvoorbeeld, 18 jaar geleden, maakte hem 
onrustig en onzeker.
Met hart en ziel heeft hij zich ingezet voor de kerk. Bijvoorbeeld als diaken in Zutphen en als scriba in Santpoort. Hij was tot 
het allerlaatste een trouwe en meelevende kerkganger, samen met zijn vrouw.
Mees Meinster was een gesloten man, iemand die zich niet zomaar liet kennen. Zo praatte hij ook niet over zijn afnemende 
gezondheid en wat dat met hem deed. Waarschijnlijk heeft hij het er niet makkelijk mee gehad, want hij hechtte aan het 
leven en vond het moeilijk zichzelf uit handen te geven. 
Hij stierf te midden van zijn dierbaren. In de afscheidsdienst een paar dagen later hebben we hem in de handen gelegd van 
de eeuwige God, waarvan we geloven dat hij daar veilig is. De trouwtekst van Mees en Truus stond in deze dienst centraal: 
‘Mijn oog zal op u zijn’. En we bidden dat mevrouw Meinster vanuit dit geloof verder mag leven, het geloof dat Zijn oog op 
haar zal zijn en Hij nabij is.

Gilda Polderman

In Memoriam André Boiten

Op 8 mei overleed in zijn slaap 
Adriaan (André) Boiten. Hij was 
een paar dagen ziek, zijn dood 
kwam vrij onverwacht. Hij is bijna 
93 jaar geworden. Door de goede 
zorgen van zijn toegewijde 
vrouw Gerda, ondersteund door 
dochter Anneke, kon hij thuis-
blijven, ondanks zijn afnemende gezondheid de laatste 
jaren. Gelukkig dat hij uiteindelijk niet opgenomen 
hoefde te worden, want dat was wel zijn schrikbeeld. Hij 
overwon heel wat ernstige aandoeningen, maar klagen 
deed hij niet. Als een echte Groninger sprak hij nooit over 
zichzelf, ook niet over de drie jaren dat hij in Indonesië 
gelegerd was geweest. André werkte zijn leven lang 
in de mode, en dat was wel aan zijn immer verzorgde 
uiterlijk te zien. Hij was er trots op als mensen hem veel 
jonger inschatten. Voorheen actief in de commissie van 
beheer in de kerk van Haarlem-Noord, een trouwe kerk-
ganger van het Kruispunt na hun verhuizing. Een lieve, 
vrolijke man, en een echte charmeur die genoot van de 
aandacht van mensen om hem heen. 
Met veel warme herinneringen hebben we in besloten 
kring afscheid van hem genomen op Westerveld. Moge 
zijn nagedachtenis tot zegen zijn voor zijn vrouw Gerda, 
en zijn kinderen Ad en Anneke, hun partners en hun 
kinderen.

Marianne Vonkeman

In Memoriam Atie de Jong

Arendje (Atie) de Jong overleed 
op 22 april, op 91-jarige leeftijd. 
Een sterke, wilskrachtige vrouw, 
een echte IJmuidense, zo vertelde 
een familielid en zo heb ik haar 
ook leren kennen. Ze klaagde niet 
gauw, maar het was duidelijk dat 
haar lichaam het liet afweten. In 
het ziekenhuis bleek haar hart niet meer te repareren. 
Henk en zij waren op een maand na 70 jaar getrouwd. 
Samen kregen ze zoon Jan, die later Petra meebracht 
en nog later twee kleindochters. Henk en zij waren een 
hecht koppel. Ze zorgden voor familieleden, buren en 
vrienden die hulp nodig hadden. Voor Henk was Atie 
het baken dat richting gaf aan zijn leven. En Jan herin-
nert haar als een moeder uit duizenden. Atie en Henk 
maakten na zijn pensionering veel reizen en verbleven 
soms maanden in Spanje, altijd actief in de kerk aldaar. 
Het geloof was niet altijd een bron van vertrouwen 
maar soms ook van angst, vanuit haar vroegere opvoe-
ding. Maar uiteindelijk koos ze als haar levensmotto: 
Al de weg leidt mij mijn Heiland. En zo hebben we in 
besloten kring op Sterrenheuvel afscheid van haar 
genomen. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.

Marianne Vonkeman
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In Memoriam Chris van Weelderen

Een gastvrije man, zo ken ik Christiaan (Chris) van Weelderen, en zo werd hij herinnerd toen we in 
besloten kring afscheid van hem namen op Westerveld, 29 april jl. Een boer van de Hofgeesterweg, 
met handen als kolenscheppen, dansende voeten (toen hij jong was) en een wijd hart voor mensen. 
Van huis uit was hij christelijk gereformeerd. Via het ringsteken in Santpoort leerde hij ‘zijn meissie’ 
Lien kennen en ging hij over tot de Gereformeerde Kerk, later de PKN. Zijn eenvoudige godsver-
trouwen was een geschenk voor de wat zwaarmoediger Lien. Lien en hij kregen vier dochters en 
een zoon, en later veel klein- en achterkleinkinderen. Op latere leeftijd kreeg Chris met lichamelijke 
beperkingen te maken, maar dat weerhield hem niet om actief te blijven. Ook toen hij en zijn vrouw 
naar het Visserhuis verhuisden, kwam hij met zijn scootmobiel naar het Kruispunt, naar de markt 
en naar de Hofstede. Daar organiseerde hij wekelijks de spelmiddagen, ook na de dood van Lien 
in 2009. Chris werd 91 jaar, helaas velde het coronavirus hem. Dat bemoeilijkte het afscheid van zijn kinderen, maar de 
herinneringen aan hem zijn krachtig en dankbaar. Moge dat tot troost zijn van zijn nabestaanden die hem erg gaan missen.

Marianne Vonkeman

In Memoriam Albert de Boer

Albert de Boer overleed op 29 
april aan de gevolgen van het 
coronavirus. Hij was nog maar 
net 62 jaar geworden. Wat een 
drama dat zijn vrouw Greet 
net van de IC afkwam toen hij 
erin gereden werd, en ze daar 
afscheid van elkaar moesten 
nemen. Greet was nog aan het 
revalideren in Heliomare toen hij overleed. Sylvia, hun 
even weer thuiswonende dochter - zelf in quarantaine 
- moest alles regelen. Albert werd geboren in Bever-
wijk en werkte zijn hele leven bij Crown van Gelder 
als monteur. Een handige, rustige man die hield van 
vakanties met de caravan naar Zuid-Frankrijk, trots op 
zijn dochter Sylvia, liefhebber van lekker eten, mars-
muziek en van psalmen - hij speelde zelf ook op zijn 
huisorgel. Hij en Greet waren in de loop van de tijd 
geen kerkgangers meer, maar het geloof vormde de 
vanzelfsprekende achtergrond van zijn leven. Naar zijn 
wens is er in kleine kring afscheid van hem genomen. 
Moge God zijn vrouw Greet verder doen herstellen en 
de familie troosten.

Marianne Vonkeman

In Memoriam Diny Veuger

Op 80-jarige leeftijd is, na een 
kort ziekbed, thuis op 8 mei 
overleden Gerdina Marga-
retha Veuger-Porck. Diny was 
de vrouw van Jan en moeder 
van Rikus, oma van Adinda, 
Jan en Dinan. Wij kenden 
haar ook als de zus van Betsy 
Donken en natuurlijk als Roel’s 
tante. Diny was een trouw 
kerkganger sinds zij en Jan van Krommenie naar Velser-
broek waren verhuisd. Een nuchtere IJmuidense uit een 
groot en warm gezin. Stabiel en zorgzaam, ook voor het 
gezin van Betsy als diens man Cees lange maanden op 
zee zat. Toen ze wist dat ze niet lang meer te leven had, 
regelde ze zelf uit haar uitvaart, de teksten en woorden 
die daar moesten klinken. Gelukkig kon haar zoon Rikus 
nog uit Indonesië overkomen om de laatste weken bij 
haar te zijn. Met veel dankbaarheid en verdriet hebben 
we op Westerveld in kleine kring afscheid van haar 
genomen. Moge haar herinnering tot zegen zijn.

Marianne Vonkeman
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Nieuws van de commissie Kerk in Actie

Voorjaarsactie

Ook in deze tijd, waarin velen van ons het zelf niet makkelijk hebben, blijven we 
ons betrokken voelen bij onze medemensen ver weg. Talrijke mensen die het altijd 
al moeilijk hebben, kunnen het in deze crisistijd nog zwaarder krijgen.
We kunnen op de website van Kerk in Actie lezen:
In Zuid-Afrika lijkt het aantal coronabesmettingen lager dan in Europa. Toch dreigt hier 
een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de maatregelen van de over-
heid kunnen mensen niet werken en dat betekent geen geld en geen eten. 

Daarom ook vragen wij uw bijzondere aandacht voor onze voorjaarsactie. Hiermee willen wij een project steunen van Kerk in Actie 
voor jongeren in dit land.
Voor veel zwarte jeugd in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is de toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en 
gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. 
Samen met een organisatie van de Nederlandse Gereformeerde Gemeente van de stad biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren 
weer nieuwe mogelijkheden.
In 1992 richtte de kerk een organisatie op om hulp te verlenen aan o.a. kansarme kinderen en jongeren. Er wordt gewerkt met 150 
betaalde krachten en een grote groep vrijwilligers. De organisatie wil de jongeren van de stad ondersteunen, zodat ze weer op eigen 
benen kunnen staan. Men werkt in drie fasen. Participating: men bouwt eerst een relatie op met de kinderen. Empowering: men 
stimuleert kinderen en jongeren om hun huidige problemen achter zich te laten en herstelt hun zelfvertrouwen. Navigating: men 
begeleidt jongeren om weer op eigen benen te staan.
Om de doelen te bereiken worden Bijbel- en vakantieclubs, zomer- en studiekampen en huiswerkbegeleiding georganiseerd.

Wij zouden uw steun aan dit project juist in deze tijd erg op prijs stellen. Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Belangrijk: u bent gewend een brief aan te treffen bij het kerkblad waarin wij om een bijdrage vragen. Vanaf heden zullen wij echter 
aan de mensen van wie een e-mailadres beschikbaar is, een digitaal verzoek doen om ondersteuning van onze projecten. 
In de e-mail treffen zij een link aan naar de website via welke zij een betaling kunnen doen. Deze werkwijze is zowel voor u als 
voor ons erg efficiënt. Gemeenteleden van wie wij geen e-mailadres hebben, ontvangen de gebruikelijke papieren brief.
Heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens de Commissie Kerk in Actie, met vriendelijke groet,
Hetty Vink-Postema

We hebben een nieuwe printer: nog sneller en mooier en 
vooral: goedkoper qua maandelijkse lasten.

Het zal je maar gebeuren: een bijenvolk op een boom in je 
voortuin. Het overkwam Coba en Leo Slings. Het is allemaal 
weer goed gekomen.

Aanvullende berichten uit Santpoort
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Nieuws vanuit de 
Beleidscommissie

Een aantal kerkbladen heeft u niets 
van de commissie gehoord. Dat bete-
kent gelukkig niet dat we geen voort-
gang hebben gemaakt. Eind februari 
hebben we u bericht over de gezamen-
lijke kerkenraadsvergadering die op 20 
januari is geweest. Onze nieuwe advi-
seur, Klaas Telgenhof, heeft zich toen 
voorgesteld. We hoopten dit voorjaar 
gemeenteberaden te houden en hem 
ook bij u te introduceren, maar dat is alle-
maal niet meer mogelijk. Heel jammer, 
want het is juist zo belangrijk om elkaar 
te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en 
nieuwe inzichten op te doen.

Als commissie hebben we elkaar de 
afgelopen maanden via videobellen 
gesproken. Dat blijkt allemaal best te 
doen, en we maken vorderingen. Ook 
hebben we gesproken met twee leden 
van de voormalige projectgroep 'Dorps-
kerkDichtbij', Foka Oosterhuis en Hans 
Dommershuijzen. Een goed gesprek 
waarin we ervaringen en gedachtes 
hebben uitgewisseld.

Misschien weet u het nog, maar misschien 
ook niet meer, dit zijn onze opdrachten:

1. Adviseer de kerkenraden over de beste 
organisatievorm voor onze gemeente 
voor de toekomst. Krimpende kerken-
raden, ambtsdragers die steeds 
moeilijker te vinden zijn, we hoeven 
het niet toe te lichten.

2. Adviseer over de gewenste predikants-
bezetting voor de toekomst. Onze 
beide predikanten gaan immers 
binnen vijf jaar met emeritaat, we 
moeten keuzes gaan maken en 
daar niet te lang mee wachten. We 
moeten erop gaan rekenen dat we 
niet op de oude voet door kunnen 
gaan. We hebben uitgerekend dat 
we in 2030 als totale gemeente van 
Santpoort en Velserbroek, circa 650 
leden zullen hebben. Als u zich dan 
ook realiseert dat de praktijk is dat 
deze altijd nog somberder uitpakt, 
dan kunt u zelf ook de optelsom 
maken.

3. Adviseer over onze gebouwen, waarbij 
niets hoeft te worden uitgesloten. Dit is 
de meest uitdagende opdracht. We 
zijn van alles aan het inventariseren 
en op een rijtje aan het zetten. Niet 
eenvoudig.

Het goede nieuws: we denken dat we 
nog voor de zomer een advies over 
deze drie punten aan de kerkenraden 

kunnen formuleren. Op sommige punten 
concreter dan andere, maar wel zodanig 
dat we daar met elkaar over verder 
kunnen discussiëren. Hoe dat moet 
gebeuren, weet ik ook nog niet, wellicht 
kunnen we als kerkenraden fysiek op 1,5 
meter bij elkaar komen. We gaan het zien.

Heeft u vragen of opmerkingen, we horen 
ze graag, 

namens de Beleidscommissie, Gerrit Out, 
cvkvoorzitter@pg-spvb.nl

Andere leden zijn: Klaas Telgenhof (extern), 
Willem Passchier, Jan-Dirk Enschedé, Erik 

van der Kooij. Op ad-hoc basis zijn ook de 
beide predikanten aanwezig. We zijn nog 
op zoek naar een extra lid uit Velserbroek.

Bedankt
We willen heel veel gemeenteleden bedanken voor het mede-
leven bij de ziekte en overlijden van onze zus Ali in Haarlem. 
Het was hartverwarmend al de kaartjes en bloemen die we 
mochten ontvangen, in deze toch moeilijke tijd. Hierin zagen 
we het medeleven van de gemeente ondanks dat we elkaar 
zondags niet kunnen ontmoeten. 

Misschien zien we elkaar weer gauw bij de zondagse diensten. 

Vriendelijke groeten, Diny en Leny Markerink

Lieve mensen,
Vanuit de bezoekgroep willen we laten weten dat wij u 
missen en aan u denken. En we hopen dat er weer betere 
tijden komen dan kunnen wij elkaar weer bezoeken en 
een praatje maken. Als u behoefte heeft aan een gesprekje 
met één van de dames van de bezoekgroep laat het ons 
weten. 
De werkgroep activiteiten heeft t/m augustus alles stop-
gezet. Heel verdrietig maar wij moeten dit nu volhouden. 
Blijf gezond. Wees lief voor elkaar.

De dames van de bezoekgroep en de werkgroep activiteiten 
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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... 

Deel 2 Duurzame kleding in de praktijk
Jaarlijks worden 91 miljard kledingstukken geproduceerd, 
maar veel kleding ligt vervolgens ongedragen in de kast. 
Zonde! Misschien helpt het om als consument ons zelf vaker 
de vraag stellen voordat je een kledingstuk aanschaft: heb ik 
dit echt nodig? Als je minder kleding wilt kopen dan kan het 
toewerken naar een kleinere garderobe per seizoen helpend 
en leuk zijn. Er is hier zelfs een concept voor genaamd een 
‘capsule wardrobe’. Iets voor jou? Lees dan verder hoe je dat 
kan aanpakken.

Wat is een ‘capsule-wardrobe’?
Je kunt een capsule-wardrobe 
eigenlijk vergelijken met je vakan-
tiekoffer: een efficiënte garderobe, 
bestaande uit een relatief klein 
aantal items die goed bij elkaar 
passen. Het concept werd in de 
jaren 70 al geïntroduceerd en zou 
geld, tijd en kastruimte opleveren. 
Verschillende succesformules 
volgden. Door een efficiënte 
garderobe realiseer je je dat je 
maar weinig kledingstukken écht 
nodig hebt. Leuk om te weten: 
met 37 items combineer je al 
snel tot 80 verschillende outfits! 

Waarom zou je een ‘capsule wardrobe’ willen?
Een capsule-wardrobe sluit goed aan bij een duurzame en/
of minimalistische levensstijl zonder overbodige spullen. En 
een kast vol kledingstukken, maar ‘niks’ om aan te doen? Dat 
fenomeen is met een capsule-wardrobe verleden tijd. In jouw 
kledingkast hangen alleen nog maar kleren die je écht graag 
draagt en goed bij elkaar passen. Nog een voordeel: je geeft 
waarschijnlijk minder geld uit aan winkelen. 

Hoe stel je jouw ‘capsule wardrobe’ samen? 
• Bepaal het maximum aantal items.

• Selecteer vervolgens een collectie van je favoriete kleding-
stukken die niet al te modegevoelig zijn, aangevuld met 
seizoensgebonden items. 

• Zorg dat (bijna) al je kledingstukken met elkaar gecombi-
neerd kunnen worden, om zoveel mogelijk outfits samen 
te kunnen stellen.

• Selecteer kledingstukken waarmee je outfits kan samen-
stellen voor verschillende gelegenheden, passend bij 
jouw leefstijl: een avondje uit, naar je werk of een sollicita-
tiegesprek en lekker casual voor je vrije tijd.

• Wat mis je nog? Ga daar gericht naar op zoek - een kleding-
stuk dat je outfits goed kan complementeren. Shop het 
liefste duurzaam: koop tweedehands, of kies voor kwaliteit 
en een verantwoord merk.

Hoeveel items bevat je ‘capsule-wardrobe’?
Dat kan heel erg variëren, van 12 tot 65 items… Stel we gaan 
uit van bijvoorbeeld 37 items per seizoen. Dat klinkt misschien 
nog niet eens zo weinig, maar schoenen en jassen worden 
meegeteld! Anderzijds: ondergoed, sportkleding, pyjama’s en 
accessoires tellen niet mee (maar mag je uiteraard beperken). 
Het vaststellen van een specifiek maximum aantal items kan 
je in ieder geval goed helpen om te starten en het dwingt je 
om te selecteren. En door capsules per seizoen vast te stellen, 
geef je jezelf de vrijheid om jouw seizoensgebonden items te 
wijzigen. De basis kan je zoveel mogelijk hetzelfde laten. 

En de rest van je kleding?
De rest van je kleding kun je proberen te verkopen. De 
opbrengst kun je vervolgens besteden aan duurzame kleding-
stukken van goede kwaliteit voor in je capsule. Of je brengt ze 
bijvoorbeeld naar de kledingbeurs in Kruispunt Velserbroek of 
de kringloop. Kun je niet zo makkelijk afscheid nemen van de 
rest van je kleding of je twijfelt nog, stop je kledingstukken dan 
in een doos en kijk per seizoen of je wat wil toevoegen aan je 
capsule of dat je het toch wegdoet. 

Vind je het leuk om er mee aan de slag te gaan? Via https://
essentialiving.info/capsule-wardrobe/ kun je je aanmelden 
voor een capsule-wardrobe stappenplan.

Geraadpleegde bronnen: Pinterest 37 capsule wardrobe, nudge.nl, essentialiving.com
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Bijbelleesrooster 5 juni tot 10 juli 
Juni
vrijdag 5 juni Matteüs 8:14-22 Genezingsdienst
zaterdag 6 juni Matteüs 8:23-34 Klein geloof
zondag 7 juni Trinitatis, Psalm 150 Live muziek
maandag 8 juni Romeinen 5:1-11 Als vijanden al verzoend
dinsdag 9 juni Romeinen 5:12-21 Adam I en Adam II
woensdag 10 juni Matteüs 9:1-8 Wie kan vergeven?
donderdag 11 juni Matteüs 9:9-17 Wie kan genezen?
vrijdag 12 juni Matteüs 9:18-26 Opleving
zaterdag 13 juni Matteüs 9:27-34 Geestkracht of toverkracht?
zondag 14 juni Matteüs 9:35-10:4 Bijzondere arbeiders
maandag 15 juni Matteüs 10:5-15 Op weg zonder ballast
dinsdag 16 juni Matteüs 10:16-23 Bereid je maar (niet) voor!
woensdag 17 juni Matteüs 10:24-33 Luid en duidelijk
donderdag 18 juni Matteüs 10:34-11:1 Wat is het je waard?
vrijdag 19 juni Psalm 69:1-13 Het hoofd boven water houden
zaterdag 20 juni Psalm 69:14-30 Red mij!
zondag 21 juni Psalm 69:31-37 Genade en recht
maandag 22 juni Romeinen 6:1-14 Niet meer zondigen

dinsdag 23 juni Romeinen 6:15-23 Wie is je baas?
woensdag 24 juni Romeinen 7:1-12 Huwelijk als metafoor
donderdag 25 juni Romeinen 7:13-25 Tweestrijd
vrijdag 26 juni Romeinen 8:1-11 Geestelijk leven
zaterdag 27 juni Romeinen 8:12-25 Kinderen
zondag 28 juni Romeinen 8:26-39 Geestelijke bijstand
maandag 29 juni Romeinen 9:1-18 Trouw aan de belofte
dinsdag 30 juni Romeinen 9:19-33 Keuzevrijheid

Juli
woensdag 1 juli Matteüs 11:2-15 Groot en klein
donderdag 2 juli Matteüs 11:16-30 Geef je gewonnen
vrijdag 3 juli Psalm 27 Niet bang
zaterdag 4 juli Zacharia 9:1-8 Verdediging
zondag 5 juli Zacharia 9:9-17 Doel: vrede
maandag 6 juli Zacharia 10:1-5 De goede herder komt
dinsdag 7 juli Zacharia 10:6-12 Het komt goed
woensdag 8 juli Zacharia 11:1-14 Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
donderdag 9 juli Zacharia 11:15-17 Herderlijk vermaan

Van de Diaconie

Collecte-opbrengsten in de maanden maart en aprili

Maart 2020
Diaconie         €  309,25
Kerk                 € 504,24
Kerk in Actie   € 202,65

April 2020
Diaconie       €  545,00  
                                              (inclusief Avondmaalsviering Hofgeest)
Kerk                  €  476,25

Ontvangen € 20,-- als opbrengst spaardoosje 40dagentijd voor 
Kerk in Actie
De Diaconie mocht in maart € 150,-- en in april € 300,-- 
ontvangen. Prachtige bedragen en alle gevers hartelijk dank!

Ja, de spaardoosjes. Die konden tot op heden nog niet worden 
ingeleverd. De opbrengst van de spaardoosjes is voor de 
commissie Kerk in Actie, voorheen ZWO. U kunt de spaar-
doosjes thuis laten staan en t.z.t., als er weer kerkdiensten 
gehouden kunnen worden, inleveren of u kunt zelf het spaar-
doosje legen en het bedrag overmaken op Diaconie Prot Gem 
Santpoort Velserbroek inzake ZWO, rekeningnummer NL42 
INGB 0001 7755 28. 

In de bezetting van de Diaconie is het een en ander veran-
derd. Ton Zaal heeft in de online kerkdienst van 3 mei afscheid 
genomen. Hij heeft een mooie bijdrage geleverd aan onze 
Diaconie. Aan het onderwerp statushouders en de bestem-
ming van de collecte-gelden heeft hij altijd op een mooie wijze 
zijn standpunt verwoord. Persoonlijk mag ik terugzien op een 
heel goed contact met hem en dan niet alleen de Diaconie 
betreffende zaken. Hij zal gemist worden. Maar er zijn ook weer 
goede vervangers. Alies Passchier neemt zitting in het college 
namens Velserbroek (zij is inmiddels al bevestigd) en Dick van 
Dassen voor Santpoort. Zijn bevestiging zal plaatsvinden zodra 
de diensten op zondag weer normaal zijn. Mijn afscheid heb ik 
uitgesteld tot het einde van het coronatijdperk. Zo ziet u, niet 
alles staat stil, nee wij proberen voorzichtig zoveel mogelijk te 
doen. 

Met hartelijke groet,
namens alle diakenen, Hans Kosters
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Van het College van 
Kerkrentmeesters
Het zijn onwezenlijke tijden. Je loopt met een boog om 
mensen heen, je eigen kinderen en kleinkinderen blijven op 
afstand. En de kerk? Alles staat op hold, er zijn geen activiteiten 
in de gebouwen. Je zit zondagochtend om 10:00 uur voor je TV 
of tablet en je proeft de sfeer maar voelt het gemis. Het is mooi 
dat we er in Santpoort en Velserbroek in slagen om diensten 
te organiseren die u vanaf de bank kunt meemaken. Zodat je 
regelmatig in het Kruispunt of de Dorpskerk op bezoek bent. 
Elke zondag zijn er zo'n 50 tot 70 'gelijktijdige kijkers' bij de 
kerkdiensten, dus zeg maar dat er zo'n 100 mensen kijken. En 
daarna volgen nog vele honderden 'weergaves' volgens Face-
book en YouTube. Die zullen vast niet allemaal van het begin 
tot het einde kijken, maar toch....
Ik hoop dat u ook in staat bent mee te doen en dat de techniek 
u niet in de steek laat. Zo nee, laat dan dat alstublieft weten 
dan kijken we of we u kunnen helpen.

Als kerkrentmeester denk je natuurlijk ook aan de mate-
riële aspecten: welke inkomsten we missen, uit bijvoorbeeld 
verhuur van de zalen in het Kruispunt en de Dorpskerk. Er zijn 
gelukkig ook minder uitgaven aan bijvoorbeeld verwarming. 
En omdat we om en om kerken, ook minder kosten aan gast-
predikanten. Maar ook meer kosten, bijvoorbeeld de aanschaf 

van apparatuur voor de uitzendingen. We zijn blij dat er elke 
keer weer leden zijn die met de collecte meedoen. Het aantal 
gevers mag dan wel een stuk minder zijn, maar de hoogte van 
de bijdragen zelf geeft aan dat u met de Kerk en de Diaconie 
meeleeft.

U kunt op drie manieren meedoen met de virtuele collecte:
1. Door te klikken op het plaatje van de collectezak, die u ziet 

als u naar de website van de kerk gaat: dat kan via www.
pg-spvb.nl, maar makkelijker te onthouden is www.dorps-
kerksantpoort.nl of www.kruispuntvelserbroek.nl U komt 
dan in een invulformulier en daarna via iDeal in uw eigen 
vertrouwde en veilige bankomgeving.

2. Een andere mogelijkheid is dat u uw collectebonnen 
afgeeft of in de brievenbus doet bij onze penningmeester, 
Hans van Alten, Schoener 87, Velserbroek of bij ondergete-
kende op de Kruidbergerweg 79 in Santpoort.

3. En de derde mogelijkheid is natuurlijk dat u een bijdrage 
stort op de rekening van de kerk. Ook al staat het op de 
achterkant van elk kerkblad, ik vermeld het hier nog maar 
even: IBAN NL37INGB0000119246 t.n.v. Prot. gem. Sant-
poort-Velserbroek. Zet u er alstublieft 'collecte' bij.

Alle inkomsten worden 50/50 verdeeld over de Diaconie en de 
Kerk, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat u het anders wenst.
Bij voorbaat hartelijk dank!                       Gerrit Out, voorzitter CvK
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Dorpskerk zoekt: liturgist, video-technicus en/of webmaster

In deze ‘vreemde’ tijd zitten we jammer genoeg niet wekelijks met elkaar in de kerkbanken met in onze handen een mooi 
uitgewerkte liturgie maar daarentegen kijkt menigeen wel naar de video-opnames die tweewekelijks worden verzorgd 
vanuit onze Dorpskerk. Voor het waarborgen van de continuïteit hierin zoeken we naar vrijwilligers die ons daarbij willen 
helpen.
Van de liturgist verwachten we enige ervaring met tekstverwerking en opmaak in Word. De video-technicus vindt het leuk 
om diverse opnames te maken en die later te monteren zodat deze gepubliceerd kunnen worden op YouTube en via onze 
website.

Voor het beheer van onze website zoeken we een webmaster die kan helpen bij het up-to-date houden van alle infor-
matie die we publiceren. Juist nu wordt er door veel van onze gemeenteleden verwacht dat we dat allemaal keurig op 
orde hebben en houden. 

Wilt u zich beschikbaar stellen voor een van deze leuke en dankbare taken, neem dan contact op met Jan Bothof, jan.
bothof@gmail.com of 06-49413571.

Bij voorbaat dank!

De maandelijkse column van ds. Verhoeff - classispredikant

Ik ga op reis en ik neem mee
vrijdag 1 mei 2020

We zouden naar Ierland. Een lang gekoesterde wens. 
Lange wandelingen door het groene glooiende land-
schap. Natuurlijk in de regen, maar als je daarop rekent 
kan het alleen maar meevallen. En ’s avonds naar de pub, 
de huiskamer van het dorp. Vorig jaar waren we in Enge-
land, en iedereen zong mee. Dear me. Dus zouden we nu 
naar Ierland.

Enfin, dat gaat niet door natuurlijk. De reis is verzet naar oktober, 
maar ik moet het nog zien. Maakt ook niet uit, Ierland ligt er 
volgend jaar ook nog wel. Toch was ik in mijn hoofd al aan het 
bedenken wat we zouden meenemen. Ik ga op reis en ik neem 
mee. Opladers, schoenen, het waterdichte jack in ieder geval. 
Het werd druk in mijn hoofd, want een parallel drong zich op.

Wat willen wij uit deze crisis eigenlijk meenemen? Kerk zijn in 
deze tijd is enorm veranderd. Veel van wat we soms al sinds 
mensenheugenis deden kan niet meer. Talloze doodgewone 
dingen waarover we niet eens nadachten zijn geschrapt. 
Behalve fysieke diensten ook veel bezoekwerk en alle vergade-
ringen. Tegelijk zijn daar allerlei nieuwe activiteiten voor in de 
plaats gekomen, andere vormen ook. We bellen weer. Er wordt 
gestreamd dat het een lieve lust is, en we videovergaderen 
alsof we nooit anders gedaan hebben.

Wat willen we uit deze crisis eigenlijk meenemen? Zou het niet 
goed zijn als allemaal een of twee concrete zaken bedenken 

die we nieuw zijn gaan doen in deze tijd en die we willen 
meenemen. Tè goed om na Corona weer los te laten! Even 
goed zou het zijn om een paar zaken te bedenken die we 
door Corona niet meer konden en die we – als we eerlijk zijn 
– helemaal niet gemist hebben. Niet belangrijk genoeg om na 
Corona weer op te pakken.

Elke crisis is ook een kans. Een open deur natuurlijk, maar 
deuren staan alleen maar open omdat het zo heerlijk is om ze 
in te trappen. Deze crisis is dus ook een kans om de kerk op te 
frissen. Sommige zaken vasthouden, andere loslaten. Ik ga op 
reis en ik neem mee dus. Zeker. Maar ik laat ook dingen thuis. 
Als u nou over de kerk gaat nadenken, dan ga ik nog even 
dromen van Ierland in oktober. Van de groene velden, zelfs van 
regen. En van de pubs. Dear me.



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

 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
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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.

Meer informatie over adverteren in

KerkOnderweg: Gerrit Out: 06 29047097

Hier had uw advertentie kunnen staan.

Meer informatie over adverteren in

KerkOnderweg: Gerrit Out: 06 29047097
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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)
Geen autorijdienst in verband met Corona-maatregelen.
                         
Noord  (coördinator dhr. J. Bothof  06-49413571)
Geen autorijdienst in verband met Corona-maatregelen.

  7 Juni   Hans Hein
14 Juni   Jos Kruiten
21 Juni     Christine Wagenaar
28 Juni     Wilma van Velsen
 5  Juli      Cora Moerdijk

Geen autorijdienst in verband met Corona-maatregelen.

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 tot eind juni 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

7 juni  Ds. Tj. Huisman

14 juni Mw. ds. G. Polderman

21 juni  Mw. ds. M. Vonkeman

28 juni Mw. ds. G. Polderman

U kunt vanaf nu weer naar de kerk komen!

5 juli Dorpskerk 10.00 uur Mw. ds. G. Polderman

 Kruispunt 9.30 uur

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. 6 t/m donderdag 25 juni 2020 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Colofon


