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Foto van de maand
De vogels in het veld
In deze tijd van stilstand heb ik me gestort op een to-do-lijstje met zaken die al jaren “lagen”. Er bleken meer mensen met dezelfde
reden te klussen. Zo heb ik eindelijk in de garage een kast getimmerd om de kussens en tuinstoelen in op te bergen. Ook heb ik het
verrotte kippenhok vervangen. Via internet werd het bouwpakket thuis bezorgd en tot mijn schrik bleek het wel erg veel groter dan
het vorige. Maar…, nu kunnen er ook meer kippen in. Inmiddels zitten er twee kippen samen te broeden op 10 eieren. Volgens de
kalender moeten ze morgen uitkomen. Ben benieuwd hoeveel haantjes er bij zitten, lekker voor de buurt.
Terwijl ik zo bezig was in de tuin zag ik de koolmezen driftig heen en weer vliegen naar het nestkastje. Nu ben ik niet een echte
vogelfotograaf, maar heb me een middag gestort op het observeren van het mezenpaar en getracht een paar goede foto’s te maken.
Geduld is wel de eerste eigenschap die je moet hebben en een beetje kennis van vogels. Ik ontdekte dat die mezen steeds dezelfde
route namen naar het nestkastje. Interessant. Moest me toch maar eens meer verdiepen in vogels. Na een paar honderd mislukte
foto’s lukte het me eindelijk er een vijftal uit te halen die er redelijk uit zagen. De dag er op waren de jongen allemaal uitgevlogen,
maar gelukkig mocht ik drie dominees op de foto zetten.
Terwijl wij ons druk maken over allerlei zaken in deze coronatijd en soms angstig kunnen zijn over wat misschien nog komen gaat,
ontgaat het die mezen volkomen waar wij ons druk over maken. Ja, waar maak je je eigenlijk zo druk over:
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt
(Mattheüs 6: 26).								
John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Van de redactie
Foto voorpagina: Zomerkamp Dorpskerk 1958
(zie ook pagina’s 18 en 19)

In het vorige kerkblad hebben wij een aantal pagina’s niet goed opgemaakt. Helaas waren
deze daardoor slecht leesbaar. Wij hebben de In Memoriams uit die uitgave in dit kerkblad
op de pagina’s 16 en 17 opnieuw geplaatst. Nu wel leesbaar. Excuses voor deze ‘misser’.
Met vriendelijke groet, Erik van der Kooij
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Meditatie

Gilda Polderman

Abraham Bloemaert 1566 – 1651, De wonderbaarlijke spijziging (1628)

De waarde van
de kerk

voor de ellende uitbreekt, zoveel hongerige mensen bij elkaar,
dat kan niet goed gaan”.
Maar Jezus slaat het advies in de wind en wat hij voorstelt komt
hierop neer: “Begin maar te delen, kijk maar wat er gebeurt als
je tegenover de aanzwellende paniek en het dreigende recht
van de sterkste, mijn Naam zet.” “Maar er is bijna niets om te
delen!”, roepen de apostelen verbijsterd uit. Maar Jezus blijft
erbij: hoevéél er is om te delen, weet je pas als je aan het delen
bént, nooit daarvoor.
En dan wordt er gedeeld. Het lijkt een absurde onderneming,
iedereen weet dat er te weinig zal zijn, veel te weinig. Zo zit de
wereld, zo zit de mensheid nu eenmaal in elkaar. Maar goed,
we zullen wel zien waar dat schip van Jezus strandt. Er wordt
gedeeld, er wordt gegeten, en allen raken verzadigd.
Het wonder luidt: als mensen in naam van Christus het leven
met elkaar gaan delen, dan blijkt er veel en veel meer te zijn
dat je aan elkaar geven kunt dan je ooit voor mogelijk had
gehouden: niet alleen brood en vis, maar ook liefde, aandacht,
ruimte om te leven, ontplooiing en vrijheid.

Steeds meer mensen keren de kerk de rug toe.
De beleidscommissie komt regelmatig bij elkaar (de laatste
tijd digitaal) om na te denken over de toekomst van onze kerk.
Daarbij komt ook de prognose voor het ledenaantal ter sprake,
en die liegt er niet om: ook in onze gemeente slaat de secularisatie hard toe.
Kan de kerk uiteindelijk nog voortbestaan?
Er is een aantal redenen te noemen waarom dit iets is om ons
zorgen over te maken. Eén daarvan is dat de kerk het visioen
van het Koninkrijk van God levend houdt. Te vrezen valt dat als
de kerk verdwijnt, daarmee ook het visioen verdwijnt.

Het geloof in dit visioen is een belangrijke bestaansreden van
de kerk. Hier wordt het verteld, telkens opnieuw, van generatie op generatie, het visioen dat mensen die samenkomen in
naam van Christus de paniek en de angst kunnen overwinnen
en met elkaar het leven kunnen en durven delen.
Er is een grote reden tot zorg als mensen er niet meer in geloven
dat het wonder bestaat, het wonder van Christus die mensen
aanspreekt op hun ongekende mogelijkheden, die mensen
oproept om opnieuw op weg te gaan, richting koninkrijk van
God, zonder één mens achter te laten.

U kent wellicht het Bijbelverhaal over de spijziging van de 5000
(het is te vinden in Lucas 9: 10 – 17). Ik breng dat in verband
met bovenstaande. Zó zou je het wonder kunnen zien: de
mensheid staat daar in de vertelling bij elkaar, de hongerige
mensheid, hongerig naar liefde, naar aandacht, naar levensruimte, naar voedsel, naar gezondheid en naar welvaart. En
die honger is merkbaar, overal om je heen, en hoe langer het
samenzijn duurt, hoe meer er over die honger gesproken
wordt, en het gerucht gaat dat er tekort is, tekort aan liefde,
tekort aan brood, tekort aan ruimte, tekort aan alles. Er begint
een lichte paniek te ontstaan. We zijn met teveel, dit gaat niet
goed: er is te weinig, te weinig om de monden en harten te
vullen. De apostelen gaan naar Jezus: “Stuur de mensen weg

Laten we ons daarom met hart en ziel blijven inzetten voor het
levend en levendig houden van onze kerkgemeenschap. Het
is het waard!
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Kruispunt
Velserbroek

Info kerkdiensten Velserbroek

buiten gebruik. Heel jammer, maar we zingen nog even niet.
Geniet van de viering en van elkaar, maar let op de anderhalve
meter afstand. Wil je geld doneren, doe dat dan via iDeal of
bankoverschrijving. Ben jij of is een gezinslid verkouden, hoesterig of koortsig? Stel je bezoek nog even uit. We zien je dan
weer snel. Beterschap! De koffie na afloop hou je nog even te
goed tot een later moment. Of nodig eens iemand bij jou thuis
uit!

Aanvang is steeds om 10 uur. Na 6 september gaan we
waarschijnlijk weer naar 9.30 uur.
Het Kruispunt, Velserbroek www.pg-spvb.nl
5 juli - ds. Ranfar Kouwijzer
19 juli - ds. Ineke Clement
2 augustus - ds. Marianne Vonkeman
9 augustus - ds. Jean-Jacques Suurmond
16 augustus - ds. Marianne Vonkeman
23 augustus - ds. Neely Kok
30 augustus - ds. Peter Verhoeff
6 september - jubileumzondag met ds. de Boer, ds. Huisman
en ds. Vonkeman

Kruispunt in coronatijd
Een team van gemeenteleden is hard bezig geweest om de
omgeving van de kerk weer onkruidvrij te maken. Dank aan
Magda en Kees, Klaas en Joke, Cees en Gré.

Bij de kerkdiensten
Ook in juli komen de kerkdiensten om de week om 10 uur
vanuit het Kruispunt, te volgen via https://www.youtube.com/
user/hetkruispunt. Op verzoek van mensen zonder Facebook
streamen we nu via YouTube. De andere week zijn de kerkdiensten in de Dorpskerk. Die zijn op zondags om uiterlijk 19 uur,
mogelijk eerder, te vinden op het YouTube kanaal: Dorpskerk
Dichtbij. Vanaf augustus is er weer wekelijks een kerkdienst in
het Kruispunt, vooralsnog om 10 uur.

Kerkdiensten in juli en augustus

We krijgen meer en meer door hoe we het beste live kunnen
streamen. De uitvaart van Debora Markerink ging voor het eerst
live via ons YouTube-kanaal. Daar gaan we mee verder omdat
meerdere mensen graag willen kijken maar niet via Facebook.
De volgende stap is dat we één YouTube-kanaal hebben voor
beide gemeenten. Als dat zover is, hoort u het. Als u merkt dat
de lange lockdown u al te veel vereenzaamt, 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 ook bij mensen
die geen internet hebben, thuisbezorgd. En zo hopen we het
onderlinge contact met elkaar te bewaren.

Vanaf 5 juli zijn kerkgangers weer welkom in het Kruispunt.
Aanvang om 10 uur. Wat fijn dat u/jij er weer komt. Wij hebben
jullie gemist. We willen een prettige viering met elkaar hebben
en eentje waarbij wij allemaal gezond blijven. Daarom hebben
we enkele regels. Sorry als ze wat streng overkomen. We
hebben het beste met jullie voor. We kunnen 30 mensen veilig
ontvangen, plus de ambtsdragers en andere medewerkers.
Laat scriba Adriaan via scribaatvelserbroek@gmail.com vóór
zaterdag weten dat je komt, dan reserveren we een plekje.
Alleen voor 6 september kan er niet gereserveerd worden i.v.m.
een nog onbekend aantal gasten. Alleen als u geen internet
hebt, belt u dan met Adriaan, de scriba, tel. 023-5389313.
Mocht je op goed geluk willen langskomen, dat kan ook, we
kijken dan ter plekke of er nog plaats is - en nemen je naam
en telefoonnummer even op. Na de zomer kijken we of dit
systeem bevalt of dat we het anders gaan doen. We blijven ook
uitzenden via YouTube. Kom vooral ruim op tijd. We hebben
vooraf extra tijd nodig om de dienst goed te laten verlopen. Er
staat een pompje met handgel bij de deur en de garderobe is
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Afscheid Onder de Pannen

Tjalling Huisman was weer eens in ons midden. Ook Ben de
Boer en Marianne waren erbij. Dat was in verband met het jubileum in september. Er zijn foto’s gemaakt door John Oosterhuis
en de drie voorgangers werden geïnterviewd door Margriet.

Wat was het leuk om een kookgroepje te hebben! Drie jaar
hebben we 1 x per maand samen gekookt, recepten uitgewisseld, samen gegeten en heel veel lol gehad! Zondag 14 juni
hebben we toch nog een picknick gehouden aan de Westbroekplas als afscheid. Het was best koud maar gelukkig bleef
het droog. Iedereen had wat lekkers meegenomen wat we
samen opgegeten hebben. Hartelijk dank aan het Kruispunt

Dat zal later in een jubileumkatern verschijnen. De jubileumzondag op 6 september zal door alle drie de voorgangers
geleid worden. Voor deze dienst kun je je niet aanmelden,
vanwege de gasten die er zullen zijn. Wel zal er waarschijnlijk
een openlucht ontmoeting worden georganiseerd, mogelijk in
Zorgvrij. Maar dat hoort u in het volgende kerkblad, dat er vlak
voor zal verschijnen.

Rina ten Broek werd 21 juni in het ambt van ouderling bevestigd, in het gezelschap van de kerkenraad en ook enkele familieleden en vriendinnen. Welkom Rina!

Uit de wijkkerkenraad 21 juni 2020
Een beetje een ongebruikelijk tijdstip om te vergaderen op
zondag 21 juni na afloop van de kerkdienst en ook nog op
Vaderdag, maar dat kon even niet anders. Het is coronatijd
en alles loopt anders dan verwacht en soms moet je op korte
termijn beslissingen nemen. Vandaar dat was gevraagd om na
afloop van de dienst even te praten over de komende tijd. We
willen de kerk weer openstellen voor publiek, maar dan wel
onder beperkende maatregelen. Elders in dit kerkblad en op
de website leest u daar meer over. Het is fijn als u zich vooraf
aanmeldt om een dienst bij te kunnen wonen. Zo weten de
kosters hoeveel mensen er komen en kunnen stoelen op
gepaste afstand, vooraf gereed worden gezet. Wie geen stoel
reserveert, kan ook langskomen en de dienst bezoeken, maar
dan alleen als er nog stoelen over zijn. In juli zijn er slechts twee
diensten in Velserbroek en wel op 5 juli en op 19 juli, maar
vanaf augustus kunt u weer wekelijks terecht We zijn al blij dat
we in ieder geval weer beperkt kunnen opstarten en hopen
dat het binnen afzienbare tijd weer helemaal normaal wordt.
Blijf gezond!
Adriaan Rensen (scriba)

die de kookclub een warm hart toedroeg en ons financiële
steun heeft gegeven om de kookclub mogelijk te maken!
Hartelijke groet, Elza Hollander en Berta Menger

Nieuws over Impact
Vanaf 6 juli zou er door een aantal jongeren vanuit de Goede
Herderkerk op Het Asfalt in Velserbroek gesport en geknutseld worden met de buurtkinderen. En daarnaast d.m.v.
gesprekken, toneelstukjes en uitleg bij de knutsels, waarin
Gods liefde wordt doorgeven. Eerder hebben we u en jullie al
op de hoogte gebracht van het feit dat Impact dit jaar i.v.m. de
coronapandemie niet door kan gaan. Met de huidige versoepelingen van de corona maatregelen hadden we gehoopt een
ingekort en aangepast programma te kunnen draaien. Echter
krijgen we daar geen toestemming voor van de gemeente
Velsen. Hoewel we het betreuren dat Impact dit jaar niet door
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de beste koers is voor de gemeente. Zeker nu we nog midden
in het beleidsproces met Santpoort zitten. We houden u op de
hoogte. Mijn man en ik hebben een tijd geleden al ingetekend
op een nieuwbouwproject in Amersfoort. Het appartement zal
eind deze zomer klaar zijn, dat geeft ons een aantal maanden
om het verhuisklaar te maken. Onze dochters wonen dan
op fietsafstand. Jeannine remigreert met haar gezin na 9 jaar
Azië. Zij zal aan de universiteit van Utrecht promoveren op
haar vredesonderzoek in Nepal. De maand juli zullen wij op
vakantie zijn nu Frankrijk weer open is. Het terrein rond ons
vakantiehuis is in vijf maanden lockdown erg verwilderd, de
buurvrouw vertelde over vier! omgewaaide bomen, dus werk
aan de winkel!
In voorkomende gevallen is ds. Gilda Polderman beschikbaar.
Haar telefoonnummer is 023-5834656. U allemaal van harte
gezondheid en zegen toegewenst,
met een zomerse groet,
Marianne Vonkeman

kan gaan realiseren we ons ook dat veiligheid voor alles gaat
en hopen we met elkaar weer vooruit te kunnen kijken naar
volgend jaar. Een ieder die al hulp had aangeboden en meegedacht heeft, sporters die de eerste week van de vakantie vrijgehouden hadden, hartelijk dank daarvoor en hopelijk tot
volgend jaar!
Groet namens de (junior)sporters en het kernteam van Impact

Persoonlijk
Zoals velen van u inmiddels weten, zal ik aan het einde van dit
jaar stoppen met werk. Ik ben dan 65 jaar en precies 12 jaar
werkzaam in het Kruispunt. Als kerkenraad hebben we een
afspraak gemaakt met de classispredikant om te bespreken wat

In Memoriam Debora Ingena Markerink-Dalemans
Op 8 juni zou ze 96 jaar geworden zijn, Debora van de gebakjes en de gezelligheid. Moeder van Anneke, Dinda,
Bram en Mirjam, grootmoeder en overgrootmoeder van nog eens 13 nazaten. Op 4 juni stierf ze thuis, na een
periode van afnemende gezondheid, omringd door haar kinderen en nog toegezongen door haar kleindochters. Debora kreeg veel te verstouwen in haar lange leven. Traumatische ervaringen in haar jeugd, het verlies
van een zoontje en als jonge moeder de dood van haar man, en later ook van haar tweede echtgenoot Dirk.
Maar altijd pakte ze de draad weer op, gesteund door haar toegewijde kinderen en kleinkinderen. Die hielpen
als haar eigen geloof en levenslust niet toereikend meer waren. Ze genoot van alle uitjes die zich aandienden, maakte alles mee
wat de kerk te bieden had en altijd vertoonde ze haar vriendelijke glimlach. Al verhulde die soms ook wel haar onderliggende
onrust. Met warme herinneringen, dankbaarheid, eerlijkheid en veel mooie muziek hebben we in familiekring haar toevertrouwd
aan God: veilig in Jezus’ armen. Moge de herinneringen aan haar tot steun en troost zijn van de familie. De kerkdienst is na te zien
via het YouTube kanaal van het Kruispunt.
Marianne Vonkeman
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Protestantse
Gemeente

Santpoort

Langzaamaan komt het kerkelijk leven weer een beetje op gang.
Met de liturgiecommissie (Theo Middelkoop, Elina Keijzer,
Marian Out, Els Kamerbeek en ondergetekende) kwamen we op
maandagmiddag 8 juni in de ontmoetingsruimte van de kerk bij
elkaar om te praten over de komende kerkdiensten die weer live
gehouden kunnen worden. Er staan diverse dingen te gebeuren
(bevestiging, belijdenis, doop, startzondag), maar een belangrijk gespreksonderwerp was ook de eerste kerkdienst waarin
we weer bij elkaar komen: zondag 5 juli. We merken dat velen
er naar uit zien, hoezeer de online-diensten ook gewaardeerd
worden.
De kerkenraad heeft ervoor gekozen niet per 1 juni al te
beginnen met slechts 30 aanwezigen. De maand juni is gebruikt
om te oefenen met alle richtlijnen die kerken gekregen hebben
om veilig een dienst te kunnen houden. Een aantal kerkleden
dat geen internet heeft en dus geen online-diensten kan volgen
is bij de opnames hiervan uitgenodigd. Vanaf 1 juli is iedereen
weer op zondag welkom, en dat willen we natuurlijk vieren
met een feestelijke kerkdienst, waarin de nieuwe Paaskaars
wordt binnen gedragen. Normaal gesproken gebeurt dat in de
Paasnacht, maar ook die dienst is niet doorgegaan. Nu is voor
dit mooie liturgische moment gekozen in de eerste zondagse
viering na de lockdown: 5 juli.

hebben we gekozen voor het landelijke PKN-thema: ‘Het goede
leven – bloeien in Gods licht’. Er is een illustratie bij gemaakt:

Met zes jongeren hebben we op dinsdagavond 23 juni pizza
gegeten in de tuin achter de kerk. Het was heel leuk om elkaar
weer te zien en te spreken. Er is met elkaar gedeeld hoe de coronatijd doorlopen is, hoe het eraan toe ging met les krijgen en
toetsen maken, hoe het contact met vrienden en vriendinnen
ondanks alles toch plaats vond, enzovoort. Nu wordt er vooral
weer vooruit gekeken: een leuk bijbaantje vinden, op vakantie
gaan, beginnen met een nieuwe schoolopleiding of nadenken
over een toekomstig beroep. En…. er is vooruit gekeken naar
september voor wat betreft Lebjib. Iedereen wil er mee door!!

In deze dienst op 6 september zal Elly Kamkes belijdenis doen
van haar geloof. Dat kan niet anders dan feestelijk worden!

De illustrator Gerdien van Delft licht deze afbeelding toe:
“Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar en twee handen
die elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die de handen
samenbindt. De quote ‘in die ander komt iets van God naar je
toe’ is hiervoor inspiratie geweest. De paarse vlam vormt met
het rode gedeelte een kaars als symbool dat uit dit ’samen’ iets
nieuws voortkomt.”

Tot slot: ik ben met vakantie in de maand augustus. Als het
nodig is, staat ds. Marianne Vonkeman voor u klaar!
Van harte wens ik u en jullie allen een goede zomer toe!
Ds. Gilda Polderman

Binnen de gemeente is er sprake van lief én leed.
Vreugdevolle momenten bij een aantal echtparen die konden
vieren dat ze al vele jaren met elkaar getrouwd zijn. Dankbaarheid bij gemeenteleden die zo goed uit een operatie gekomen
zijn of hersteld zijn van ziekte.
Verdriet bij hen die een vriend verloren aan COVID-19. Zorgen
om kinderen die hun bedrijfje maar net aan overeind kunnen
houden. Somberheid vanwege een invaliderende ziekte. Angst
om besmet te raken met het coronavirus.
Noteert u het alvast? Zondag 6 september is het startzondag.
Als thema voor die zondag, én voor het komende seizoen,
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De Geest waait

Bij de diensten van 19 en 26 juli

Zaterdag voor Pinksteren mocht ik de kerkdeuren één uur wijd
open zetten. Dit voor een moment van stilte of herdenken en
een kaarsje aansteken. Mijn eerste bezoeker kwam kort na de
ontsluiting van de deuren. Ik kende de jongeman, met rugzak,
niet. Hij ging zoals verwacht in stilte zitten. Na enige tijd stond
hij op en zijn aandacht ging uit naar de ramen en sprak hij
mij aan. Wat een mooie ramen zijn dat. Wat ik zo mooi vind, is
dat de ramen God en de wereld met elkaar verbinden. Mijnwerkers, oorlog, watersnood als wereldse en lijden, barmhartigheid en opstanding als goddelijke elementen. Ja ziet u, ik
heb hier, naast de kerk, op de Openbare School gezeten. Ik zag
de kerk altijd van buiten maar nooit van binnen. Nu stonden
de deuren open en ik dacht, fijn laat ik eens van binnen de
kerk bekijken. Een dominee van deze kerk heeft, in de klas, de
verhalen uit de bijbel verteld. Mijn ouders zijn niet van een kerk
maar vonden het heel goed om kennis te hebben van de bijbel
en de verhalen. Bij mij was al jong de interesse gewekt en ik
ben gaan zoeken. Ik ben Rooms Katholiek geworden. Wij lopen
op dezelfde weg.
Zo waait de Geest waarheen Hij wil.
Er wachtte mij nog een verrassing. Bij het sluiten, kaarsjes uit,
licht uit enz. lagen er in de gedenkhoek twee enveloppen, één
voor de Kerk en één voor de Diaconie. De inhoud, respectievelijk € 30 en € 40, heb ik inmiddels op de goede plaats bezorgd.
De kerk is de komende maanden elke zaterdagmorgen van
11.00 – 12.00 uur open. U bent van harte welkom.

Een van de eerste online diensten, eind maart in Velserbroek,
mocht ik voorgaan. Heel vreemd in een bijna lege kerk met
Marianne Vonkeman als opnameleider. Het was ook mijn
laatste dienst in coronatijd. Preekbeurten elders werden afgezegd en in Santpoort en Velserbroek gingen onze eigen predikanten voor. Online beleefden we mooie diensten.
Inmiddels is het juli en komen er weer kerkgangers, al mogen
we helaas nog niet zingen.
Op 19 en 26 juli mag ik de dienst leiden, achtereenvolgens in
Velserbroek en Santpoort, maar ik ga er van uit dat er ook een
vaste groep kijkers/luisteraars is uit beide gemeenten.
Daarom een kleine serie van twee diensten die bij elkaar horen
met gelijkenissen uit Mattheüs 13, die volgens het oecumenisch leesrooster aan de beurt zijn.
“Ga op weg en verkondig: Het Koninkrijk van de hemel is nabij”
zegt Jezus eerder, als hij zijn twaalf leerlingen uitzendt. In de
rest van het evangelie wordt uitgelegd waar het in dat Koninkrijk om gaat. Niet in hoogverheven taal of vage bewoordingen,
maar in beelden en verhalen uit het gewone dagelijkse
leven. Gelijkenissen uit het evangelie zijn daarvan sprekende
voorbeelden. Jezus is een goede leraar, als de leerkracht van
vroeger die je bij is gebleven omdat hij of zij zulke aansprekende verhalen kon vertellen.

Met vriendelijke groet, Hans Kosters
Op 19 juli gaat het om onkruid tussen de tarwe. Daar kunnen
de hoorders zich iets bij voorstellen en daarna legt Jezus de
verborgen betekenis ook nog eens geduldig uit.

TE KOOP: een Yamaha-piano
Op de zolder van de Dorpskerk staan twee piano’s, een beetje
teveel van het goede. We hadden er zelfs drie, die door de
muziekschool (pardon Kunstencentrum) werden gebruikt om
les op te geven. Dat is historie. Een van de drie is verkocht, de
2e is nu te koop voor een vriendenprijs. Met gratis een zwaarlederen (vermoed ik, kan ook licht-skai zijn) beschermhoes.

Op 26 juli een viertal kleine gelijkenissen waarin de leerlingen
stapsgewijs verder in de geheimen van het ‘Koninkrijk van de
hemel’ worden ingewijd: over een schat, verborgen in de akker,
over een koopman op zoek naar een parel, over een sleepnet
met allerlei soorten vissen en tenslotte over een huismeester
die zijn huisraad sorteert.

Meer weten, bel of mail met Gerrit Out, 0629-047097 of gertje.
out@gmail.com

Wat is de betekenis van deze beeldspraak in gelijkenissen? Voor
hier en nu in coronatijd? Eén ding is zeker, om in de woorden
van Lied 316 te spreken: “Het woord dat u ten leven riep is niet te
hoog, is niet te diep” en: “Vlak vóór u ligt de weg ten leven”…
Ds. Ineke Clement
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Van de Diaconie

Nieuws van de Algemene
Kerkenraad

De collecte-opbrengsten in de maand mei:
Diaconie € 425,75
Kerk
€ 425,75

Zoals u zult begrijpen hebben we i.v.m. de coronabeperkingen
niet vergaderd, onze eerste bijeenkomst zal na de zomervakantie zijn. Het wordt ondertussen wel duidelijk dat het
steeds moeilijker wordt om vacatures in te vullen. U heeft in
het vorige kerkblad kunnen lezen dat Yvonne Kruisselbrink als
scriba is gestopt. We zijn nog op zoek naar een nieuwe voorzitter, maar we hebben begrepen dat er vanuit Santpoort voor
dat onderwerp witte rook is! De beleidscommissie denkt na
over de manier waarop we georganiseerd zijn, onze huidige
bestuursvorm zal daar zeker onderwerp van zijn.

De Diaconie mocht nog € 225
aan giften ontvangen.
In het artikeltje ‘Zo waait de
Geest’ zijn de giften € 30 voor de
Kerk en € 40 voor de Diaconie
vermeld.
Ton Zaal heeft in een dienst in
Velserbroek met mooie dankbare woorden afscheid genomen. Hij heeft ook altijd met veel
plezier en werklust zijn ambt vervuld. Fijn gedaan Ton.

De jaarrekeningen over 2019 van de Diaconie en van de Kerk,
zullen op het moment dat u dit leest, waarschijnlijk voorlopig
zijn geaccordeerd door de AK. De leden zijn hiervoor via de
e-mail geraadpleegd. De vaststelling is voorlopig, omdat u als
kerklid ook uw mening kunt geven. Het is helaas net te kort
dag om in dit kerkblad een samenvatting van de resultaten te
kunnen geven, dat houdt u van ons te goed.

In de dienst van 19 juli a.s. neemt ondergetekende officieel
afscheid als diaken en zal Dick van Dassen bevestigd worden
als diaken. Mijn ambt heb ik 4 jaar met plezier uit mogen uitoefenen. Ik heb begrepen dat je het niet alleen hoeft te doen.
De diakenen en de andere leden van de kerkenraad zijn altijd
bereid om mee te denken en te helpen. Ik heb ook ondervonden dat er heel veel werk verzet wordt waar niemand
wat van ziet en dat toch moet gebeuren. De liefde voor onze
kerkelijke gemeenschap, om die in stand te houden, is groot.
Ik dank de gemeente voor de ondersteuning die ik altijd van
u heb mogen ontvangen. Mooie woorden maar ik mag ook
naar boven kijken, vanwaar zal mijn hulp komen? Ook die hulp
van God heb ik mogen ervaren als het even niet meer zo goed
ging. Daar ben ik God ook dankbaar voor.

Bent u geïnteresseerd in de jaarrekening, laat het dan weten
via de penningmeester van de Kerk, Hans van Alten (cvkpenningmeester@pg-spvb.nl) respectievelijk van de Diaconie, Jan
Bothof (diaconie-penningmeester@pg-spvb.nl).
U heeft dan tot 1 augustus gelegenheid om te reageren,
daarna volgt de definitieve vaststelling.
Met vriendelijke groeten, Gerrit Out

Met vriendelijke groeten, Hans Kosters

Bedankt!

Lieve mensen,
Vanuit de bezoekgroep willen wij laten weten dat wij weer
heel heel voorzichtig de bezoekjes willen opstarten. Wij
zullen u bellen en het aan u vragen of u dat wilt of niet. Heeft
u behoefte aan een gesprekje met één van ons laat het ons
weten.
De werkgroep activiteiten wil ook graag weer actiever worden.
Wij gaan kijken hoe wij de ontmoetingsruimte in kunnen
delen. Met in acht neming van de regels van RIVM.
Laten wij dit nog even volhouden.
Het komt goed.
Lieve groet van de dames van de bezoekgroep,
en de werkgroep activiteiten.

Beste mensen,
zondag 7 juni werden we verrast met een prachtig boeket
bloemen vanuit het Kruispunt ter gelegenheid van ons
50-jarig huwelijk op 30 mei jl. Wat geweldig dat er vanuit de
kerk ook aan ons huwelijk gedacht is. Het boeket heeft een
prominente plaats te midden van de andere boeketten en we
kijken er steeds met heel veel plezier naar.
Nogmaals heel hartelijk bedankt!
Marijke en Hans Aalders
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Kerk in een veranderende context

Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de Protestantse
Kerk een nieuw perspectief neer voor de richting die de
kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang
leren als gelovige. Bijna de voltallige generale synode kan
zich hierin vinden en schaart zich achter de nieuwe visie.

We leven in een tijd waarin Nederlanders ‘klagend gelukkig’
zijn, maar grote maatschappelijke ontwikkelingen het gevoel
van onzekerheid voeden. Driekwart van de Nederlanders
vindt dat de tegenstellingen in de samenleving toenemen.
De kerk en andere georganiseerde religieuze verbanden lijken
te verkruimelen. Tegelijkertijd telt ons land talloze zinzoekers.
Met name bij jongeren is er een verlangen ergens bij te horen.
De Reuver: “Als kerk sluiten we onze ogen niet voor zorgelijke
ontwikkelingen. Veel gemeenten zijn bevangen door kramp
vanwege de krimp. Hoe houden we het vol?” In deze context
is de Protestantse Kerk actief als kerk, aan het begin van een
nieuw decennium. “Daarin gebeurt ook veel goeds, in en
buiten de kerk. Laten we daarom om te beginnen eens dik
onderstrepen dat we dankbaar mogen zijn voor wat God ons
geeft, in vrijheid en (relatieve) welvaart.”

Om tegemoet te komen aan de gemaakte opmerkingen zegt
scriba ds. René De Reuver toe dat in samenspraak met de Generale Raad van Advies (GRA) de visienota wordt aangevuld. De
nieuwe visienota geeft richting en biedt perspectief voor kerkzijn in de huidige Nederlandse context, aldus scriba De Reuver.
Voor alle plaatselijke gemeenten komt een gesprekshandleiding met suggesties en vragen voor het gesprek binnen de
eigen gemeente over de visienota beschikbaar.

Genade als grondtoon

Focus op meer dan alleen kerk-zijn

De visienota actualiseert en concretiseert Kerk2025, de beweging die de Protestantse Kerk enkele jaren geleden heeft
ingezet. ‘Van U is de toekomst’ wordt vertaald in concreet
beleid voor de kerk als geheel en voor de dienstverlening
aan lokale gemeenten. De nadruk in de visie ligt op genade
als bevrijdende grondtoon. “Het komt in onze tijd aan op lege
handen, ontvankelijkheid, waakzaamheid en concentratie op
God”, aldus ds. De Reuver. “De kerk is niet een bedrijf dat we
moeten redden, de kerk leeft van de verbondenheid met Jezus
Christus. Waar Jezus is, daar is de kerk.”
In de visienota wordt gerefereerd aan het beeld van een kerk
rond twee altaren. De Reuver: "Het ene altaar staat in de kerk en
het andere midden in de samenleving. Het ene altaar kan niet
zonder het andere. We verbinden de liturgie in de kerk met de
‘liturgie van het dagelijks leven."

De komende jaren investeert de Protestantse Kerk in Nederland
in het versterken van de plaatselijke gemeente als Woord- en
tafelgemeenschap. De Reuver: “We verlangen ernaar dat het
Woord zo wordt gehoord en vertolkt dat het in deze tijd klinkt
als een ontdekkend, bevrijdend en hoopvol woord van genade.”
Ook wordt de focus gelegd op de kerk als gebedsgemeenschap
en wordt gestreefd naar een vernieuwde cultuur van gebed
in eredienst, aan kerkelijke vergadertafels, in kleine kring en in
persoonlijk gebed. Daarnaast wordt gewerkt aan een kwalitatief hoogstaande en brede muziek- en liedcultuur. Daarbij
wordt geput uit de rijke traditie van de kerk van alle tijden en
plaatsen, die de laatste decennia een enorme verbreding heeft
ondergaan. De Reuver: “Als kerk willen we ons oefenen rond de
vraag waar Christus zich laat vinden en waar Hij ons roept Hem
te volgen. Hoe dien ik God in mijn leven van alledag?”
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Santpoort
Lebjib

Kindernevendienst

Tijdens de “coronamaanden” was het helaas niet mogelijk om
de geplande avonden over het Christendom te organiseren.
We hebben elkaar gesproken via beeldbellen, dat was fijn. In
juni hebben we wel met elkaar het seizoen afgesloten met
pizza’s en ijs. In de tuin van de kerk, beetje onkruid eruit trekken
en de tafels en stoelen konden naar buiten. Timo is geslaagd
voor zijn Mavo diploma, knappe prestatie! De anderen zijn
ook het jaar goed doorgekomen, gelukkig. Nu eerst lekker op
vakantie. Beau, Timo, Tycho, Daan, Lucas en Dieuwke zijn er in
september weer bij. Erg leuk!

In juni hebben we twee keer kindernevendienst gehouden
in de Dorpskerk. Eerst een verhaal, gebed en lied in de grote
zaal en daarna lekker knutselen in de ontmoetingsruimte. De
kinderen vonden het heerlijk om alleen in de kerk te zijn. Lekker
rennen en dansen op de muziek!
Het thema was David en Goliath. We hebben weer een aflevering opgenomen van “praatjesmakers” over wat dapper is en of
de kinderen dat wel eens zijn geweest. En hoe groot was die
reus nou eigenlijk?
De aflevering staat op ons YouTube kanaal.
We hebben ook van zoutdeeg Goliath gemaakt, die waren na
twee weken nog niet droog! (zo groot en dik was Goliath)
Het was een succes!
Na de zomer zullen we weer gewone kindernevendienst organiseren. Meer daarover in een volgend nummer.
Groet, Joyce
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Gedaan/datum:
Vervang (kapotte) lampen door ledlampen, met een zo goed mogelijk label
( A+++ en beter).
Stap over op groene stroom.
Koop je nieuwe apparaten? Koop met een zo hoog mogelijk label )A met zo veel
mogelijk plussen)
Investeer in zonnepanelen op eigen dak of via een collectief.
Maak je huis energie-neutraal. Stap voor stap of in één keer! (vraag een
ervaringsdeskundige uit je netwerk)
Anders, namelijk:

WAT VOOR STROOM KOMT ERUIT JE STOPCONTACTEN EN VERWARMT JE WATER? EN HEB JE WEL EENS
GEDACHT AAN HOE DUURZAAM JE ELEKTRISCHE APPARATEN ZIJN?

Energie & Klimaat

Gedaan/datum:
Eet voortaan groente en fruit uit het seizoen. (dus kloppend bij het jaargetijde)
Koop biologische of fairtrade producten (uit Nederland).
Of koop min. 3 productsoorten biologisch (bv. groenten, fruit en koffie).
Doe je dit al? Kies 3 nieuwe producten.
Eet max. 3x in de week vlees.
(Echt een) Nieuwe telefoon nodig? Koop een refurbished telefoon.
Koop kleding gemaakt van hennep, tencel of gerecycled katoen.
Anders, namelijk:

MET DE DINGEN DIE JE KOOPT EN CONSUMEERT KUN JE DUURZAME EN EERLIJKE
KEUZES MAKEN. ER IS VOOR BIJNA ALLES EEN DUURZAME VARIANT TE KOOP. IN DE WINKEL,
WEBSHOP, KLEDINGWINKEL, OP DE MARKT ETC.

Duurzaam consumeren

Gedaan/datum:
Kijk op www.
eerlijkebankwijzer.nl hoe
jouw huidige bank en
verzekeraar scoort op
duurzaamheid.
Is jouw huidige bank niet
zo duurzaam? Stap over
op duurzamere bank!
Bijvoorbeeld ASN of Triodos.
Geef 10% van je inkomsten
weg als gift.
Beleg (een deel van)
je geld in microkrediet:
www.oikocredit.nl
Neem deel aan een energie
(wind/zon) coöperatie;
Bel of stuur een e-mail naar
organisaties die jij steunt om
te vragen wat ze doen aan
duurzaamheid.
Anders, namelijk:

OOK OP HET GEBIED VAN GELDBESTEDING
KUN JE DUURZAME KEUZES MAKEN.
HET KAN AL BEGINNEN BIJ DE KEUZE VOOR
BIJ WELKE BANK JE ZIT OF WAAR
JE JE GELD AAN BESTEEDT.

Omgaan
met Geld

Afval

Gedaan/datum:
Voorkom afval en koop
bij winkels die producten
zonder verpakking leveren.
Neem altijd een eigen tas
mee met boodschappen
doen.
Haal je brood in
broodzakken en koop je
groente en fruit in groente
netjes.
Gebruik een menstruatie
cup en wasbaar
maandverband. Kinderen in
de luiers? Gebruik wasbare
luiers.
Scheid je afval.
Repareer kapotte
apparaten. Wellicht is er een
Repair Café in de buurt?
Anders, namelijk:

WIST JIJ DAT WE ONGEVEER 500
KILO AFVAL PER PERSOON PER JAAR
PRODUCEREN HIER IN NEDERLAND?
DIT KAN MINDER!

Succes!!!

Bij een duurzaam leven komt veel kijken. Er zijn 101 mogelijkheden om aan de slag te gaan. Op deze Duurzame Bucketlist vind je de
belangrijkste. Ga ermee aan de slag en maak duurzame stappen. Waarschijnlijk kun je met deze bucketlist wel even vooruit. En wie weet
haal je de eindstreep! Je vindt hieronder 8 categorieën met een korte toelichting en een paar voorbeelden. De volgorde bepaal je zelf.
Heb je iets voor elkaar? Zet een vinkje met een datum. Voeg eventueel andere duurzame stappen toe. Ga je voor maximaal effect? Stuur
deze Bucketlist door naar je vrienden en bespreek geregeld je voortgang met elkaar.

duurzame bucketlist
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Mede mogelijk gemaakt door
SamSam schone energie.
www.wijsamsam.nl

Gedaan/datum:
Laat het regenwater van je
dak via een regenton in je
vijver lopen.
Kies voor gras/beplanting
in plaats van tegels. Of
gebruik waterdoorlatende
verharding.
Gebruik natuurlijke
bestrijdingsmiddelen tegen
plagen en ziekten.
Kies voor planten
met voedsel en/of
nestgelegenheid voor
insecten, vogels en
zoogdieren.
Maak een compostbak of
wormenbak.
Maak je tuin niet te netjes en
maak “rommelhoekjes” voor
egels en reptielen.
Anders, namelijk:

JUIST IN JE TUIN, KUN JE DUURZAAM AAN
DE SLAG. OOK ALS JE MAAR EEN KLEIN
LAPJE GROND OF EEN BALKON HEBT. KIJK
EERST EENS OP: WWW.NLTUINLABEL.NL

schepping
& natuur

Gedaan/datum:
Wat doet je bedrijf op gebied
van duurzaamheid? Vraag het!
Lees je e-mail en stukken
voor vergaderingen
digitaal. Print niets of print
dubbelzijdig en gebruik twee
pagina’s per blad.
Vraag naar laadpalen en
duurzame buitenruimte (voor
de lunchwandeling).
Maak je hard om de koffie en
thee fairtrade en biologisch
te krijgen.
Maak de catering duurzaam
of zelfs vegan.
Ondernemer? Maak een
plan om je bedrijfsvoering te
verduurzamen. En voer dit uit!
Anders, namelijk:

ER KOMEN STEEDS MEER MOGELIJKHEDEN VOOR DUURZAAM VERVOER.
HET ÉÉN IS IETS MAKKELIJKER TE REALISEREN DAN HET ANDER. MAAR
MOGELIJKHEDEN ZIJN ER GENOEG.

JUIST OP JE WERK KUN JE SAMEN
MET ANDEREN EEN SLAG MAKEN IN
DUURZAAMHEID. OOK ALS JE ONDERNEMER
BENT. STIMULEER DUS OOK JE COLLEGA’S
EN JE WERKGEVER.

Een initiatief van:

Gedaan/datum:
Ga in je kerk/gemeente aan de slag met: de Micha Cursus, A Rocha of
de Groene Kerken!
Leg rentmeesterschap vast in het beleidsplan en maak het concreet.
Hoe duurzaam zijn ze bij je (sport)club? Help ze op weg!
Geef zelf het goede voorbeeld!
Schrijf een stukje of een blog over de duurzame stappen in bijvoorbeeld het nieuwsblad
van je kerk, gemeente of club en inspireer ook anderen.
Laat je stem horen in de politiek, lokaal en landelijk.
Anders, namelijk:

DUURZAME STAPPEN MAKEN IS LEUKER EN EFFECTIEVER WANNEER JE HET MET ELKAAR DOET.

Geloof en Inspiratie

Gedaan/datum:
Doe je boodschappen op de fiets.
Ga op de fiets of met het OV naar je werk.
Nieuwe auto? Rij elektrisch of hybride. Of kies er voor een auto te delen met buren.
Ga dichtbij (evt. met de trein) op vakantie zonder gebruik van het vliegtuig.
Compenseer de CO2 uitstoot van al je niet duurzame reizen.
Anders, namelijk:

vervoer

werk

Bemoediging en inspiratie
Deze zomer zal er voor velen van ons anders uitzien dan we gewend zijn.
Je kunt niet zomaar op vakantie, veel mensen blijven thuis. Dagjes uit zijn ingewikkeld (al kan er gelukkig wel weer van alles)
en ook in de kerk is het nog zoeken hoe we elkaar toch kunnen zien en spreken.
Want dat we elkaar nodig hebben, is voor iedereen duidelijk.
Voor het kerkblad zijn we op zoek naar (korte) berichten die bemoedigen en inspireren, die iemand aan het lachen maken of
aan het denken zetten of op een idee brengen.
Doet u mee? Het gaat niet om ingewikkelde berichten, maar juist om de kleine dingen: Een lied of een gedicht, een tip voor
een boek of een film, een wandeling die u geraakt heeft, een winkel waar je blij van wordt, een foto of wat dan ook!
Inzenden kan tot 20 augustus via kerkonderweg@gmail.com.
Mocht de mailbox overstromen, dan maken we een selectie voor het kerkblad en vinden voor de rest een andere bestemming.

HERDENKING HIROSHIMA EN NAGASAKI
Op 6 en 9 augustus is het precies 75 jaar geleden dat Amerikaanse atoombommen de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki bijna
volledig vernietigden. Ze veroorzaakten groot menselijke leed en meer dan 210.000 mensen kwamen om. Tot de dag van vandaag
hebben overlevenden en hun nabestaanden te maken met de langetermijngevolgen van beide atoombommen. Het is belangrijk
om stil te staan bij de verschrikkingen die kernwapens hebben aangericht.
De Raad wil gebeden verzamelen en aanreiken die kerken kunnen gebruiken in (virtuele) vieringen en gebedsbijeenkomsten op en
rond 9 augustus. Gemeenten en parochies kunnen hiervan gebruik maken om stil te staan bij wat er 75 jaar geleden in Hiroshima
en Nagasaki is gebeurd. De Raad wil hiermee zijn bekommernis zichtbaar maken als het gaat om de verschrikkelijke gevolgen die
kernwapens kunnen hebben.
U kunt uw gebedssuggesties mailen naar rvk@raadvankerken.nl.
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Torenklok
Ik reis mijn leven lang al door de tijd,
die eindeloze ruimte zonder grenzen
waarin ik samen met zovele mensen
de route volg die naar de toekomst leidt.
Niemand heeft ooit die vreemde streek bezocht,
maar iedereen doet moeite er te komen
en haalt zijn kracht uit heimelijke dromen
die voedsel bieden voor de lange tocht.
Soms kijk ik op een torenklok en zie
een wijzer die het eeuwige bewegen
beëindigd heeft en pauze heeft gekregen.
Het tijdloos nu breekt door met zijn magie.
De weg die net nog zo belangrijk scheen
verlaat ik voor de schoonheid om mij heen.
Hetty Postema
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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-Beijerland, 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

In Memoriam Atie de Jong

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 thuisblijven, 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 kerkganger 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

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 herinnert 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 opvoeding. 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 godsvertrouwen 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

In Memoriam Diny Veuger

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 Beverwijk 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, marsmuziek 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

Op 80-jarige leeftijd is na een
kort ziekbed thuis op 8 mei
overleden Gerdina Margaretha
Veuger-Porck. Diny was de
vrouw van Jan en moeder van
Rikus, oma van Adinda, Jan
en Dinan. Diny was een trouw
kerkganger sinds zij en Jan van
Krommenie naar Velserbroek
waren verhuisd. Een nuchtere
IJmuidense uit een groot en warm gezin. Stabiel en zorgzaam, ook voor het gezin van haar zus als diens man 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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Orgel Dorpskerk galmt over camping
Voor het schrijven van een jubileumartikel over een vakantiepark in Hellendoorn kreeg ik onlangs een tas met archivalia ter beschikking. Het oudste document is tot mijn verrassing een logboekje met artikeltjes van de deelnemers en
foto’s over een Zomerkamp van zaterdag 2 tot en met 9 augustus 1958 van een
jongerengroep uit Santpoort: De Vrije Vogels. De groep bestaat uit 23 jongens
en meisjes uit Santpoort en één meisje uit Driehuis. De kampleiding telt zeven
mannen en vrouwen uit ons dorp en omgeving. Dat alles onder leiding van de
heer en mevrouw Bartman uit Haarlem-Noord. Het is in de tijd dat dominee D.
ter Steege in Santpoort staat.
Op de deelnemerslijst staat Aris Schutte junior, een echte vrije vogel van 14 jaar. Hij
herinnert zich het kamp nog goed en weet ook van het bestaan van het logboekje, dat
destijds aan alle deelnemers is gegeven. Zijn vader, onze dorpsfotograaf, zorgt voor het
dupliceren van de kiekjes.
Aris Schutte en zijn zusters Elly en Heleen vertellen dat in 1915 de Vrijzinnig Chr.
Studenten Bond wordt opgericht. Die bond is de basis van de Vrijzinnig Chr. Jeugd
Centrale (VCJC) die in 1928 het licht ziet. Na de oorlog richten de heren Bijtelaar en
Doevendans vanuit de Dorpskerk de afdeling van de VCJC in Santpoort op.
Het is een gemengde vereniging: het Bosvolk voor 8 tot 12 jarigen, Vrije Vogels voor 12 tot 15 jarigen, de Jeugdgemeenschap voor
15 tot 18 jarigen en de Jongerenbond voor 18 tot 22 jarigen. De activiteiten vinden plaats in het jeugdhuis en het witte gebouwtje
tegen de noordzijde van de kerk. Daar staat volgens de Schuttes de volgende spreuk op: ‘Weest Altijd Sterk In Strijd En Tegenspoed’,
door de jeugd afgekort tot Wasiset.
De activiteiten bestaan uit spelletjes doen, zingen en een aantal buitenactiviteiten. Uiteraard is er ook ruim aandacht voor onderwerpen met een geestelijk karakter: wat kan je voor een ander betekenen, wat zoek je in je leven en hoe ga je met elkaar om. Vanuit
de VCJC bereiden de leden ook Jeugddiensten voor en zetten zij bij voorbeeld het Kerstspel ‘Haast u naar de stal’ op de planken,
gebouwd door Holleman. De liedbundels ‘Jong is ons harte’ en ‘Jan Pierewiet’ ontbreken zeker bij de Zomerkampen niet, al dan niet
met gitaar.
Zo’n jaarlijks Zomerkamp brengt de jeugd naar bijvoorbeeld Ommen, Hierden, Hengelo, Leusden en dus ook naar Hellendoorn. Per
bus gaat de groep naar het Oosten des lands. Daar komen de Vrije Vogels en wat Bosvolk terecht op camping ‘De Paddestoel’ van de
familie Reimink aan de Sanatoriumlaan. De Santpoorters zijn in 1958 de eerste groep die daar bivakkeert, want de familie is eigenlijk
nog amper met de camping gestart. Een verbouwd kippenhok en enkele tenten dienen als onderkomen van de gasten, uiteraard
met een strikte scheiding tussen jongens en meisjes.
Speurtochten, spelen, wandelingen, spooknachten, een kampvuur vormen de hoogtepunten in de kampweek. De dagopening en
ochtendliturgie ontbreken niet: ‘Onze nieuwe dag begint, Hij komt tot ons als een geschenk. Wij beginnen de dag samen.’ Dan klinken de
Vrije Vogels-idealen over het veld, hijst een Vogel de kampvlag en volgt de gezongen Jongerengetuigenis, het Ochtendwijdingswoord en het slotlied. Dat alles met als kampspreuk: ‘Verbonden met allen, die van goede wille zijn, gedragen door Hoger kracht, geroepen
tot vernieuwing van de wereld en ons leven, willen wij God met al onze krachten dienen.’
Na het zingen van het Wachterslied zoeken de jongeren hun strozak op, maar slapen ho maar. Om middernacht, het is zondag 3
augustus, wordt Joke de Vries jarig en de kampleiding en jongens stormen de meisjesslaapzaal op om de jarige te feliciteren. Hoera!
De heer Wezelman heeft vanuit Santpoort een bandrecorder meegenomen en plots schalt op zondagmorgen tijdens de Hellendoornse Hagepreek het orgel van de Dorpskerk om de samenzang te begeleiden. Aan werkelijk alles is gedacht! Het thema van de
Dienst te velde is ‘Heb ik iets vergeten?’ Maar daarna is het eindelijk tijd voor plezier en jolijt. Het is een week om nooit te vergeten.
Hoewel? Hetty van het Bosvolk weet zich 62 jaar later niets te herinneren, maar geconfronteerd met de deelnemerslijst en foto’s geeft
ze toe er geweest te zijn.
Guus Hartendorf

18

Inpakken Joke de Vries als een rollade

Vrije Volgels en het Bosvolk bij de opening van het kamp

Tussenrapportage Beleidscommissie binnenkort gereed
In het vorige kerkblad hebben we u in herinnering gebracht wat de opdracht van de commissie was: adviseer de Algemene Kerkenraad over (1) de organisatievorm voor de toekomst, (2) de pastorale bezetting en (3) de gebouwen.
Ook gaven we aan dat we dachten voor de zomer met een advies te komen.
Het goede nieuws is, dat het er inderdaad naar uit gaat zien dat dat gaat lukken.
Het zal niet betekenen dat we nu helemaal klaar zijn. Wel dat er vervolgstappen
gezet kunnen worden en zaken kunnen worden uitgewerkt, als natuurlijk onze
opdrachtgevers, de AK en de Wijkkerkenraden, achter de adviezen gaan staan.
We betreuren het dat we door de coronamaatregelen geen gemeente-beraden
hebben kunnen houden, want er was ons juist nu veel aan gelegen om zoveel
mogelijk contact met u te houden. Het is niet anders, gelukkig hebben we ons
kerkblad.
Wat we ook betreuren is dat we afscheid hebben genomen van onze externe
adviseur, Klaas Telgenhof. We constateerden gezamenlijk dat er een onvoldoende
match was tussen zijn aanpak en expertise en dat wat wij als commissie vinden dat we nu nodig hebben.
Gelukkig heeft het voor nu in ieder geval niet tot vertraging geleid. Dat is vooral gelukkig omdat inmiddels bekend is geworden dat
ds. Marianne Vonkeman per 1 januari a.s. met vervroegd emeritaat, oftewel met pensioen gaat. Dat betekent vooral natuurlijk voor
de Wijkkerkenraad Velserbroek een uitdaging. We hopen dat ons advies voldoende kaders zal geven voor de randvoorwaarden zoals
de omvang van de vacature.
Ons advies zullen we in juli naar de AK sturen, vermoedelijk zal het daarna ook voor u verkrijgbaar zijn. Daarover meer in het volgende
kerkblad.
Namens de commissie, Gerrit Out
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Bijbelleesrooster 10 juli tot 4 september
Juli
dvrijdag
10 juli
zaterdag
11 juli
zondag
12 juli
maandag 13 juli
dinsdag
14 juli
woensdag 15 juli
donderdag 16 juli
vrijdag
17 juli
zaterdag
18 juli
zondag
19 juli
maandag 20 juli
dinsdag
21 juli
woensdag 22 juli
donderdag 23 juli
vrijdag
24 juli
zaterdag
25 juli
zondag
26 juli
maandag 27 juli
dinsdag
28 juli
woensdag 29 juli
donderdag 30 juli
vrijdag
31 juli
Augustus
zaterdag
1 augustus
zondag
2 augustus
maandag 3 augustus
dinsdag
4 augustus
woensdag 5 augustus

Romeinen 10:1-13
Romeinen 10:14-21
Romeinen 11:1-12
Romeinen 11:13-24
Romeinen 11:25-36
Matteüs 12:1-21
Matteüs 12:22-37
Matteüs 12:38-50
Matteüs 13:1-23
Matteüs 13:24-35
Matteüs 13:36-46
Matteüs 13:47-58
Zacharia 12:1-8
Zacharia 12:9-13:1
Zacharia 13:2-6
Zacharia 13:7-9
Zacharia 14:1-11
Zacharia 14:12-21
Exodus 25:1-9
Exodus 25:10-22
Exodus 25:23-30
Exodus 25:31-40

Belijdenis
Door te luisteren kom je tot geloof
Gods volk
Dankbaar, niet hoogmoedig
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
Sabbatsdebat
Onvergeeflijk
Betekenisvol
Open je ogen en je oren
Groei
De oogst komt
Boven het maaiveld
Kracht van God
Wasgelegenheid
Einde van de valse profetie
Loutering
Toekomst voor Jeruzalem
Aan de HEER gewijd
Vrijwillige bijdrage
Verbondskist
Broodtafel
Lichtwerk

Matteüs 14:1-12
Matteüs 14:13-21
Psalm 78:1-16
Psalm 78:17-31
Psalm 78:32-51

Luguber verjaardagsfeest
Levensonderhoud
Doorgeven
Leer uit de geschiedenis
Hardleers

donderdag 6 augustus
vrijdag
7 augustus
zaterdag
8 augustus
zondag
9 augustus
maandag 10 augustus
dinsdag
11 augustus
woensdag 12 augustus
donderdag 13 augustus
vrijdag
14 augustus
zaterdag
15 augustus
zondag
16 augustus
maandag 17 augustus
dinsdag
18 augustus
woensdag 19 augustus
donderdag 20 augustus
vrijdag
21 augustus
zaterdag
22 augustus
zondag
23 augustus
maandag 24 augustus
dinsdag
25 augustus
woensdag 26 augustus
donderdag 27 augustus
vrijdag
28 augustus
zaterdag
29 augustus
zondag
30 augustus
maandag 31 augustus
September
dinsdag
1 september
woensdag 2 september
donderdag 3 september
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Psalm 78:52-72
Matteüs 14:22-36
Matteüs 15:1-20
Psalm 29
Exodus 26:1-14
Exodus 26:15-37
Exodus 27:1-8
Exodus 27:9-21
Psalm 45:1-8
Psalm 45:9-18
Exodus 28:1-14
Exodus 28:15-30
Exodus 28:31-43
Psalm 17
Exodus 29:1-14
Exodus 29:15-30
Exodus 29:31-37
Exodus 29:38-46
Psalm 138
Matteüs 15:21-39
Matteüs 16:1-12
Matteüs 16:13-28
Matteüs 17:1-8
Matteüs 17:9-13
Matteüs 17:14-23
Exodus 30:1-10

Keuze
Oversteek
Lippendienst
Natuurgeweld
Heilige tent
Precisiewerk
Altaarstuk
Afgeschermde ruimte
Gedicht voor de koning …
… en de prinses
Kledingvoorschrift
Op het hart gedragen
Maatwerk
Is Davids gebed ook jouw gebed?
Ingewijd
Bloedserieus
Verzoening is niet goedkoop
Gezonde lucht
Recht uit het hart
Hondenbrood en wonderbrood
Raak niet onder invloed
Rotsvast geloof
Top-ervaring
Zwijgtekst
Als je gelooft, kun je bergen verzetten
Heilig reukwerk

Exodus 30:11-16
Exodus 30:17-21
Exodus 30:22-38

Inkomens-onafhankelijke belasting
Wasvoorschrift
Geurig

Nieuws vanuit het College van
Kerkrentmeesters

gaat de huur al in. Samen met Trees van Gastel, onze beheerder,
gaat dat lukken.
2.

De keuken in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk
wordt opgeknapt.
U weet, niet alleen de zaal stond op het programma, maar ook
de keuken. De maatregelen om de verstaanbaarheid in de
zaal te verbeteren hebben gewerkt. Ook de verlichting bevalt
prima (aan de dimmer wordt nog gewerkt). In augustus zal de
keuken worden opgeknapt: de gasplaat wordt verwijderd, daar
komt inductie voor in de plaats; de deur naar de kosterswoning wordt weggewerkt, daarvoor komt een keukenblad; en
de kastjes boven de twee koelkasten vervallen, alles wordt in
laden ondergebracht in een nieuw keukenblok. Bescheiden
maar doelmatig. Eind augustus moet het klaar zijn. Murk de
Groot heeft de coördinatie, ook daar gaat weer heel wat tijd
in zitten. Een impressie van de nieuwe keuken staat hieronder.

We hebben weliswaar niet vergaderd, maar op de achtergrond
gaat het beheer van gebouwen, de financiën, leden- en bijdrageadministratie e.d. natuurlijk gewoon door. Meer vrijwilligers
dan je soms denkt zijn hierbij betrokken. Zo is de jaarrekening
over 2019 inmiddels gereed, elders leest u daar meer over. We
hebben financieel gesproken een goed jaar achter de rug,
omdat onze beleggingen in waarde stegen. Als je de cijfers van
2018 erbij betrekt wordt je al weer wat minder vrolijk, toen was
het omgekeerde het geval.
Er zijn twee onderwerpen die het vermelden waard zijn:
1. Er komt weer een basisschool op de zolder van de Dorpskerk.
Jaren geleden heeft de Bosbeekschool de zolder gehuurd. Er
zijn toen de nodige aanpassingen gemaakt, ook voor noodverlichting e.d. Van deze investering gaan we nu weer dankbaar
gebruik maken, omdat de bovenbouw van een kleine basisschool, circa 10 tot 15 leerlingen, voor in ieder geval een jaar de
zolder gaat huren. We zullen er aan moeten wennen, het geeft
de nodige reuring natuurlijk. Maar tegelijk zijn we als college
blij met deze huurder. Het past ook in ons beleid om met onze
locaties open te staan voor dit soort wensen vanuit ‘het dorp’
(tegelijk zijn de extra inkomsten natuurlijk ook welkom). Er
moet het nodige voor worden geregeld, want per 1 augustus

Tot slot wil ik u melden
dat we €50 (via ondergetekende) en €25 (via
ds. Polderman) contant
hebben
ontvangen.
Hartelijk dank!
Namens het CvK,
Gerrit Out

De maandelijkse column van ds. Verhoeff - classispredikant

Contacttrek
Maandag 1 juni 2020
IIk ben er wel klaar mee. Ik bedoel met alle beperkingen. En
ik heb ook zin om er eens lekker over te klagen. Laat ik echter
beginnen met zeggen dat ik helemaal niet mag klagen. Voor
zover bekend is iedereen in mijn omgeving gezond. Ik kan mijn
werk doen. Ik heb geen bedrijf dat kan omvallen. Ik heb te eten,
en waarschijnlijk zitten er deze zomer zelfs nog twee weken
op de camping in Nederland in. Er zijn veel mensen die het
beroerder hebben. Ik besef dat.

met mensen. Voor uw beeld ben ik even op de knieën
gedoken: mijn studeerkamer meet 3,61 bij 4,21. Zie hier mijn
coronacocon. Ik mail er, ik app en bel er. Ik kan er Zoomen,
Facetimen en Skypen. Ik doe er aan Meets en Teams. Maar ik
mis de ontmoeting met mensen, de echte ontmoeting. Ook
classispredikant is een contactberoep, al verzoek ik u dat niet
te letterlijk op te vatten. Ik heb geen Huidhonger, maar wel
hevige Contacttrek. ‘Grootmoeder, wat hebt u grote oren …’
‘Jaa, Mondkapje, dat komt doordat ik al wekenlang alleen maar
mensen spreek via een schermpje.’

En toch ben ik er ook klaar mee. Vanaf 1 juni mogen we met 30
mensen naar de kerk, vanaf 1 juli vermoedelijk met 100. Als die
tenminste in de kerk kunnen op anderhalve meter van elkaar.
Zingen zit er sowieso niet in. Alleen zij die zich daartoe twee
weken van tevoren schriftelijk in 3voud hebben aangemeld
mogen maximaal vier liederen meeneuriën. In de binnenkant
van hun elleboog. Dopen doen we met een werphengel. En
om in stijl te blijven draagt dominee een mondkapje in de
kleur van het kerkelijk jaar. U begrijpt, ik heb het wel gezien
met de beperkingen.

Het zal duidelijk zijn, ik beleef geen plezier aan het opgehokte
en ingeblikte werk. Ik begrijp dat het moet, en ik houd me
er ook braaf aan. Het sorteert immers effect. Maar ik kan niet
wachten tot ik méér mag. En dat is vanaf vandaag, dinsdag 2
juni! Ik heb deze maand weer een aantal gemeentebezoeken
en ik zie er naar uit. In een grote zaal weliswaar, en op twee
meter afstand van elkaar. Maar met echte mensen. Met echte
lichaamstaal en stembuigingen. Soms worden ze boos, soms
zijn ze blij. En ik ben er bij. Op gepaste afstand. Maar ik kan niet
wachten.

Wat ik echter het meest mis, is het gewone dagelijks contact
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BEN VREMAN

Uw Warme Bakker
Terrasweg 24

Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

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

17:36 Pagina 1
KNAPPEND
VERS BROOD

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
Jan Gijzenkade 75
Nacht ongeacht
-Dag
Voor&iedereen,
2025 BC Haarlem
Bereikbaar
waar u verzekerd bent
www.luvu.nl

Uitvaartbureau

023 - 5 371 375

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

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

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

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

●

●

Santpoort

- Piëteitvolle
Samenuitvaartbegeleiding
naar een waardig afscheid.
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
Je wilt je beter gaan voelen?
Kerkhoff
- Wilsbeschikking
Dat kan, op eigen kracht,Ruud
met hulp
van
- auto’s: wit/zwart/grijs
Jan
75
kruiden! Voor jong
en Gijzenkade
oud.
- Voor iedereen,
ongeacht 2025 BC Haarlem
https://www.krachtmetkruiden.nl
waar u verzekerd
bent in het
Voor inzicht
waarom van je klachten.
www.luvu.nl
Voor meer grip op je gezondheid.
op voor het
(gratis)
SamenNeem
naarcontact
een waardig
afscheid.
kennismakingsgesprek: 06-120 49 774
natuurgeneeskundig fytotherapeut

R.J.H.(Roel) Donken

Saskia M.E. van het Schip

pmaak 1

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

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Hier had uw advertentie kunnen staan.

persoonlijke
en respectvolle
deel Voor
1,een2begrafenis
en of3crematie

Meer informatie over adverteren in

Ook wilsbeschikking en nazorg
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf
Dageen
en reeks
nachtboeken
bereikbaar:
0255-517452
schrijft
over het
Dorp
Bezoek
ook 1,
onze
website
Santpoort.
Deel
2 en
deelwww.aliceloeters.nl
3.

KerkOnderweg: Gerrit Out: 06 29047097

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

van

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden
Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628
e-mail: ijmuiden@wado.nl

ASSEMA

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

Voor bestelling: info@cornegge.nl

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek
De ChristenUnie
is ook in de IJmond
Velsen
en Heemskerk)
actief.
Telefoon
023(o.a.
538
79
45

www.wado.nl

Hier had uw advertentie kunnen staan.

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

Meer informatie over adverteren in

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

KerkOnderweg: Gerrit Out: 06 29047097

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

BOUDESTEIJN B.V.

Neem gerust contact met ons op.
Reijer Kooij (voorzitter Bestuur)

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

M 0630327770
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* OVERZEEVERPAKKINGEN
* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

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

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

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

ASSEMA

Drogisterij

van

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

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

www.wado.nl
www.wado.nl

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

Verbouwing t Uitbouw t Onderhoud
Dakopbouw t Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

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

K. BOOT

J. van Alten Uurwerkreparaties

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:





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

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

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

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

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

TEL: 023-5384336

|

SANTPOORT-NOORD

| GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij
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Velserbroek

Protestantse
Gemeente

Algemeen

Kruispunt

Santpoort

Kerkdiensten

Bloemengroet

Bezoekteams

Dorpskerk. U bent weer zondag welkom in de kerk.
12 juli		
10.00 uur Ds. P. Terpstra
19 juli		
10.00 uur Mw. ds. G. Polderman
26 juli		
10.00 uur Mw. ds. I.G. Clement
2 augustus
10.00 uur Ds. J. Kubacki
9 augustus
10.00 uur Ds. K. Bras
16 augustus
10.00 uur Ds. H.G. Reefhuis
23 augustus
10.00 uur Mw. ds. B. de Groot
30 augustus
10.00 uur Ds. Th. Middelkoop
Het Kruispunt, www.pg-spvb.nl, graag aanmelden
19 juli		
10.00 uur Mw. ds. I.G. Clement
2 augustus
10.00 uur Mw. ds. M. Vonkeman
9 augustus
10.00 uur Ds. J.J. Suurmond
16 augustus
10.00 uur Mw. ds. M. Vonkeman
23 augustus
10.00 uur Mw. ds. N. Kok
30 augustus
10.00 uur Ds. P. Verhoeff
6 september - jubileumzondag met ds. de Boer, ds. Huisman
en ds. Vonkeman

5 juli
Cora Moerdijk
Tijdens de schoolvakantie zorgt Gré Riedijk voor de bloemen.
16 augustus Heili Heinink
23 augustus Karin Joustra
30 augustus Jan Groeneveld

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

Adressen
ALGEMENE KERKENRAAD
Voorz.: vacature
Scriba: vacature 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 IBANnr: NL42INGB0001775528 t.n.v.
Diaconie Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake ZWO.

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

Adressen
WIJKKERKENRAAD
Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136, 1991XT
Velserbroek e: voorzitterwkheinink@gmail.com.
Scriba: dhr. Adriaan Rensen,
e: ScribaatVelserbroek@gmail.com.
KERKGEBOUW Kruispunt
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023 5374678
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.

Colofon

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. 7 t/m donderdag 20 augustus
2020 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Vertrouwenspersonen

Autorijdienst
Zuid
12 juli
19 juli
26 juli
2 augustus
9 augustus
16 augustus
23 augustus
30 augustus
Noord
12 juli
19 juli
26 juli
2 augustus
9 augustus
16 augustus
23 augustus
30 augustus

(coördinator dhr. J. Morren
dhr. J. Morren
mw. S. Meulenbelt
dhr. J. Morren
mw. P. Muller
mw. A. Hurkmans
dhr. E. van der Kooij
dhr. J. Morren
mw. S. Meulenbelt
(coördinator dhr. J. Bothof
dhr. H. Boot
dhr. H. Wispelwey
dhr. H. Kosters
mw. D. Markerink
mw. S. van der Kaaij
dhr. J. Bothof
dhr. H. Boot
dhr. E. Hup

023 5384366)
023-5384366
06-20247493
023-5384366
023-5262736
023-5371086
06-15890135
023-5384366
06-20247493
06-49413571)
023-5384336
023-5376676
023-5377422
023-5376816
023-5375358
06-49413571
023-5384336
023-5376153

Adressen
WIJKKERKENRAAD
Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146, 1991GB
Velserbroek e: martine-roomer@hotmail.com, t: 06
24999968.
Scriba: mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993
e: scribasantpoort@gmail.com
Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort Noord.
KERKGEBOUW Dorpskerk
Burg. Enschedélaan 65-67, Ontmoetingscentrum
t: 023 5378820
BEHEERDER
Trees van Gastel, e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl,
t: 023-5378820
PREDIKANT
Mw. ds. Gilda Polderman, 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.

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.
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