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Foto van de maand

De lente komt er aan
Na een lange periode van kou, regen, saaiheid, opgesloten zijn, huidhonger, lockdown (stillegging), overstelpend veel nieuws en 
nepnieuws, verkiezingsretoriek etc. verlangen we naar verandering, naar vrijheid en warmte. We willen alles wat ons belast van ons 
afschudden. 
Pasgeleden las ik het boek van Raynor Winn, Het Zoutpad. Door de ellende van ernstige ziekte van de man en het verlies van hun 
eigen verbouwde boerderij gedreven, liep het beschreven echtpaar het kustpad van Cornwall in Zuidwest Engeland. Zware ontbe-
ringen maakten ze mee met veel regen en wind. Ze kampeerden in het wild in een klein tentje. Zienderogen knapte de man op door 
met de natuur één te zijn en door de zware lichamelijke inspanning. Ze hadden nauwelijks een cent om voedsel te kopen en toch 
redden ze zich er doorheen. Uiteindelijk vinden ze onderdak in een kerkje. In het daarop volgende boek wordt duidelijk hoe ze uit 
deze erbarmelijke omstandigheden komen.
Niet te vergelijken natuurlijk met onze situatie nu in de coronatijd. Echter, een paar dingen komen wel overeen, zoals dat één worden 
met de natuur, je geest helder krijgen, de dingen anders gaan bekijken, de betrekkelijkheid van alles in te zien en te vertrouwen dat 
het weer goed komt. Naast dat alles vragen velen zich af hoe nog aan inkomen en eten te komen. Zo doet het virus het leven op 
deze wereld even stil liggen.  
In het boek komt er rust bij die twee mensen door naar de vogels en de bomen te kijken. Binnenkort zien we de bloesem verschijnen. 
Wat een geluk als je aan de Kruidbergerweg in Santpoort woont met al die bloeiende bomen. De lente is dan echt wel aanwezig en 
we kijken er reikhalzend naar uit.
Ook naar het Paasevangelie kunnen we reikhalzend uitkijken en ons laten verlossen van wat ook maar zwaar op ons leven drukt.

Goede Paasdagen gewenst.

John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)



  
Meditatie

Joep van den Berg
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Johannes 20  
DE HEER IS WAARLIJK 
OPGESTAAN!

Laten we de nadruk eens wat verleggen: Jezus’ nieuwe 
leven is begonnen. Dat is wat hier in Johannes heel duide-
lijk het gesprek van Jezus met Maria domineert. Na Pasen 
komen niet de oude verhoudingen terug. Jezus is niet 
meer dezelfde Meester, aan wiens voeten je kunt zitten 
en naar wiens lessen je kunt luisteren. Hij is onderweg. Hij 
blijft even staan bij haar, maar gaat dan aan Maria voorbij.

Ik zeg dat expres even zo. Want je proeft hier in de ontmoe-
ting van Jezus met Maria iets wat we veel vaker in de bijbel 
tegenkomen. God verschijnt aan mensen in het voorbijgaan. 
Aan Abraham wilde God voorbijgaan, maar Abraham nodigde 
God in zijn tent, even. Mozes wilde God zien, maar kreeg Hem 
slechts in het voorbijgaan te zien. Aan Elia ging de Here voorbij 
en in de stilte van zijn kielzog kwam Gods Woord tot hem. En 
Jezus neemt dit over. De Zoon lijkt op zijn Vader. Bij de storm op 
het meer wil Jezus zijn leerlingen voorbijgaan. Na zijn opstan-
ding wordt dit nog sterker: in Emmaüs wilde Hij verder gaan. 
Even konden de 
leerlingen Hem 
overhalen bij hen 
te blijven, toen 
was Hij weer weg. 
En zo gaat het ook 
hier: even maar, 
dan is Jezus weer 
op weg.

De overtuiging 
dát Christus is 
opgestaan is niet 
de kern van ons 
geloof. Die kern 
is dat Hij onze 
levende Heer is, de 
Christus, de Zoon van de levende God. Daar ging het Jezus zelf 
ook om: heel persoonlijk spreekt Hij Maria aan: Maria! En de 
reactie waar het Jezus om ging, was niet: ja Heer, u bent opge-
staan, het is waar. Nee, hun reactie was: Meester! Dát is dan 
ook de reactie die Hij bij ons wil oproepen, even persoonlijk: 

Meester! In Jezus ontmoeten we onze Meester die aan en met 
ons aan het werk is, en die met ons wil leven in geloof, in over-
gave, in gebed, in overdenking, in navolging, en die zó met ons 
onderweg wil zijn naar zijn Vader. En alleen in de mate van ons 
geloof, onze overgave, ons gebed, onze navolging, ervaren we 
iets van zijn kracht, iets van dat met Hem opgewekt worden, 
als een teken, een voorproef, iets van een begin van eeuwig 
leven ook bij ons. Als die persoonlijke band verslapt, wordt ook 
meteen Pasen een teleurstelling.

Maar Pasen is niet maar: Jezus is opgestaan. Pasen is nog maar 
het begin. Bij Pasen hoort: Jezus is nu met en aan en voor ons 
bezig bij zijn Vader en onze Vader, bij zijn God en onze God. 
Haast vanzelf komt dan die andere prachtige Paas-associatie 
boven: die van die door de boomwortels uit het lood geduwde 
grafstenen op een oude begraafplaats. Wij blijven hier begraven 
-- wij zijn nog niet opgestaan -- wij blijven hier tegen allerlei 
tekorten en gebreken aanlopen en zelfs tegen groot en schreeu-

wend onrecht 
-- het koninkrijk is 
nog niet op aarde 
-- maar het komt: 
want Jezus’ nieuwe 

leven is begonnen.

Groet
Wij zuchten onder 
het Coronavirus 
in lockdown en 
avondklok. Er 
is persoonlijk 
verdriet en pijn 
en toch mag dit 
klinken: Vanuit Het 
Kruispunt wens ik 

u en jou een mooi en gezegend Pasen toe om in de liefde van 
Jezus Christus mensen te bemoedigen en bij te staan. Om zo 
een sterke gemeente te zijn geworteld in Hem die de dood 
heeft overwonnen.

Graf met grafsteen



Kerkbezoek in 
coronatijd

We weten allemaal dat corona de nodige beperkingen met 
zich meebrengt. Wat zouden we weer graag de kerk willen 
bezoeken en uit volle borst meezingen met schitterende 
liederen. Ook voor een voorganger is het veel prettiger om 
direct oogcontact met de gemeente te hebben. Naarmate de 
vaccinaties tegen corona vorderen zal de kans op het hervatten 
van de echte kerkdiensten ook toenemen. Tot die tijd moeten 
we ons behelpen met de middelen die we hebben.

Op dit moment zijn tijdens de kerkdiensten naast de voor-
ganger alleen een ouderling van dienst en een diaken, een 
koster en organist / pianist aanwezig in het kerkgebouw. 

Natuurlijk is er ook iemand nodig om de beamer en camera te 
bedienen. (Het technisch personeel). Daarnaast is er nog een 
lector voor de lezingen en iemand om de bloemen te orga-
niseren. Na afloop van de dienst moet alles gedesinfecteerd 
worden en daar zijn ook medewerkers voor nodig. In ieder 

geval is het een beperkt groepje. 
De diensten kunnen gelukkig thuis worden gevolgd via de 
computer, laptop, telefoon of uw eigen smart-tv met interne-
taansluiting. Hadden we bij de echte kerkdiensten de laatste 
jaren gemiddeld 70 bezoekers dan is het aantal online volgers 
een stuk groter. Zowel tijdens de vieringen vanuit de Dorps-
kerk Santpoort (waar de diensten vooraf worden opgenomen) 
als bij de live uitzendingen vanuit Het Kruispunt Velserbroek 

merken we dat we gemiddeld 150 digitale bezoekers hebben. 
Soms zelfs meer dan 200. 
Het gaat dan om personen die inloggen op het betreffende 
YouTube-kanaal en we mogen er van uitgaan dat er per 
huishouden gemiddeld 2 personen gelijktijdig op de bank 
meekijken. Dan komen we op een bezoekersaantal van 300 tot 
400 personen uit. Dit zijn geen personen die allemaal gelijk-
tijdig kijken, want sommigen volgen de kerkdiensten op een 
later tijdstip of zelfs een paar dagen later. Stelt u zich eens voor 
dat we die grote aantallen ooit weer in de kerk terug gaan zien.

Dat de diensten goed gevolgd worden, is een enorme opsteker. 
Wist u trouwens dat u zich kunt abonneren op het betreffende 
YouTube kanaal. Als we genoeg volgers hebben geeft ons dat 
meer digitale mogelijkheden. Dus als u het nog niet gedaan 
heeft, meldt u zich dan snel aan via YouTube. 
We hopen op de betere tijden die zeker weer gaan komen.

Adriaan Rensen (scriba)
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liturgisch bloemstuk Veertigdagentijd

Ik ben er voor jou.
De basisschikking bestaat uit acht boomstammetjes en zeven glazen, die 
vormen samen een open hart. Een hart dat open staat voor de ander. Elke 
week met een ander thema van barmhartigheid.

1e zondag Veertigdagentijd 21 Februari     De zieken bezoeken Mattheus 25 :36
Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel.
Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite.
Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons 
de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou 
ziek zijn of gezond.
Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal 
kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons 
in zijn greep houdt, nabij blijven.

2e zondag Veertigdagentijd 28 februari   De dorstigen laven Mattheus 25: 35
Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft 
uit water.
Maar juist dit hele gewone is essentieel.
Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen.
Ook Gods geest is overal, net als het water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf.
Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over.
Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfspre-
kends.
Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, waar ook 
ter wereld.     

3e zondag Veertigdagentijd 7 maart  De vreemdeling onderdak bieden 
Mattheus 25 :35

Er is moed voor nodig 
om een vreemde echt 
welkom te heten.
In de eerste plaats, 
omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. 
Jij bent namelijk net zo goed en vreemdeling voor die ander.
De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen.
Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. 
Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten.
En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien.
Een mens net als hij, met mooie en minder mooie kanten.
Als dat lukt, dan gaat de rest 
vanzelf.

4e zondag veertigdagentijd  14 maart   ‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’  Mattheüs 
25:36
Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere 
mensen.  Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons 
voelen.  We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief.
Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben.
Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet 
bekleden met onrecht.

Gré Riedijk



Doet u mee met de Paaswake?

Ik weet niet wat u ervan vindt, maar de Paaswake, op de zater-
dagavond voor Pasen vind ik altijd een indrukwekkende dienst. 
Vanuit het donker gaan we naar het Licht. De nieuwe Paaskaars 
wordt naar binnen gebracht, de diaken die uitroept 'het Licht 
van Christus'!
En dan aan het einde het doorgeven van het licht aan elkaar, in 
een kring. Beetje tricky altijd met al dat vuur, maar wel indruk-
wekkend.

Ook dit jaar kunnen we dat niet met elkaar meemaken in het 
Kruispunt en de Dorpskerk, we moeten wachten tot 2022. Op 
zaterdagavond 13 april kunt u daarom om 21:00 uur kijken 
naar een dienst die we eerder hebben opgenomen deels in 
de Dorpskerk maar ook deels in het Kruispunt. Met gemeente-
leden uit beide kerken. Met een kleine groep hebben we deze 
dienst voorbereid en ingevuld.
Ook u kunt een aandeel in deze opname hebben, u heeft het 
misschien al gelezen in de e-mail nieuwsbrief van 10 maart: 
We vragen u met uw telefoon een filmpje te maken (niet rechtop 

staand maar liggend) waarop u of uw partner of een ander 

gemeentelid, een kaars ontvangt van een onzichtbare persoon 

links van u, die u weer doorgeeft aan de voor u onzicht-

bare persoon rechts. De filmpjes worden achter elkaar gemon-

teerd, waardoor het lijkt, als je een beetje fantasie hebt, dat we aan 

elkaar het licht doorgeven. Waardoor hopelijk het gevoel versterkt 

zal worden dat we met elkaar de viering beleven.

Dit is het idee voor het begin en einde van het filmpje. (ik ben 
nog niet naar de kapper geweest).

Op onze website www.pg-spvb.nl staat een voorbeeldfilmpje 
met aanwijzingen. Ook staat daarin waar u het filmpje t/m 31 
maart naartoe kan sturen.
We rekenen op uw medewerking, we zijn benieuwd!

Namens de voorbereidingsgroep, 

Gerrit Out, tel 0629-047097, gertje.out@gmail.com
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Velserbroek
Kruispunt

Bedankt

Hallo allen,

Blij verrast was ik met het prachtige boeket bloemen, dat ik 
van jullie mocht ontvangen, waarvoor hartelijk dank!

Na mijn heupoperatie ben ik nu druk met revalideren. Ik 
hoop jullie gauw weer te ontmoeten op de zondagoch-
tend. 

Groetjes, Alice van Middendorp

Aanvangstijden kerkdiensten Het Kruispunt 
Velserbroek definitief naar 10.00 uur.

Een tijdje geleden is uw mening gevraagd naar gewijzigde 
aanvangstijden voor de kerkdiensten in Het Kruispunt. Indien 
u voorstander was van een aanvangstijdstip om 10.00 uur 
hoefde u niets te doen en wie tegen dit voorstel was, kon tot 
medio februari 2021 reageren bij de scriba (Adriaan Rensen).
Een enkeling geeft aan een voorkeur te hebben voor de 
oude tijd van 09.30 uur en heel weinig verzet was er tegen 
een aanvangstijdstip van 10.00 uur. Daarom heeft de kerken-
raad besloten om voortaan alle kerkdiensten in Velserbroek 
te laten starten om 10.00 uur. Daar waren we de laatste tijd 
al aan gewend geraakt door de gezamenlijke diensten met 
Santpoort, die we ook vanuit Velserbroek lieten aanvangen om 
10.00 uur om verwarring te voorkomen. Immers in Santpoort 
beginnen de kerkdiensten altijd al om 10.00 uur. We weten 
zeker dat dit voor meer duidelijkheid zorgt en dat we ook veel 
bezoekers van de kerk (als dat straks weer kan) hier een groot 
plezier mee doen.
Voor sommigen zal het even wennen zijn, maar dus vanaf nu 
altijd een aanvangstijdstip van 10.00 uur.
Te zijner tijd zal er nog wel een evaluatie plaatsvinden bij een 
gemeenteberaad.

Adriaan Rensen (scriba)
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PASEN

Het wordt Pasen…
Je zou het bijna niet geloven. 
Het stormt en regent buiten.
Het stormt en regent binnen, bij velen. Er gebeuren nare 
dingen in eigen kring, er is eenzaamheid en ziekte, verlangen 
naar nabijheid en aanraking, er zijn zorgen over het virus en 
over wat dat allemaal teweeg brengt en nog kan brengen. 
Voor nogal wat mensen is dit ‘woestijntijd’, en lijkt het ‘beloofde 
land’ ver weg.
In de kerk hangt het paarse antependium en de voorganger 
draagt een paarse stola, want paars is de kleur van bezinning, 
verdriet en rouw. Dat past goed bij onze woestijn-stemming, 
bij onze vraag of het ooit nog Pasen kan worden.
Maar het wórdt Pasen! Het wordt weer licht en vrolijk, de 
zon zal weer schijnen, buiten én binnen. Jezus is opgestaan 
– daarmee bedoelen we: de dood, de zorgen en het verdriet 
hebben niet het laatste woord. Houd dus moed, houd hoop. In 
de Paasnacht hangen we het witte antependium weer over de 
liturgische tafel en steken we de nieuwe Paaskaars aan. Tegen 
alles in zeggen we daarmee tegen elkaar: “Het komt goed, het 
komt goed…..”.

STILLE WEEK

Maar eerst zullen we nog de laatste dagen van Jezus mee-be-
leven.
• Op zondag 28 maart is het Palmpasen, een viering waarin 

de intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Ook dit 
jaar wordt dit verbeeld met door kinderen gemaakte 
palmpasenstokken. Ze maken die thuis, en zullen vervol-
gens in optocht door de kerk lopen. Dit wordt van tevoren 
gefilmd en op Palmzondag in de kerkdienst uitgezonden.

• Op maandag, dinsdag en woensdag kunt u om 19.30 
uur kijken naar een Vesper die ook weer via onze website 
wordt uitgezonden. U zou tijdens het kijken uw huiskamer 
wat schaarser kunnen verlichten en een kaars kunnen 
branden, om het zo beter mee te beleven: de stilte, de 
bezinning, de inkeer.

• Donderdagavond 1 april is het Witte Donderdag, de dag 
waarop Jezus voor de laatste keer met zijn discipelen de 
maaltijd gebruikte. Otto Sondorp is onze voorganger, de 
dienst wordt uitgezonden vanuit het Kruispunt, aanvang 
19.30 uur.

• Vrijdagavond 2 april gedenken we het lijden en sterven 
van Jezus. Vanuit het Kruispunt zal Joep van den Berg deze 
dienst leiden, vanaf 19.30 uur.

• Op zaterdagavond kunt u kijken naar een compilatie van 
beelden, teksten, muziek en symboliek die in samenwer-
king tussen de beide kerken gemaakt is. Gemeenteleden 
zullen daarbij betrokken worden. We vieren de komst van 
het Paaslicht in deze donkere tijd! Aanvang 21.00 uur.

• Zondag 4 april is het eindelijk Pasen! In een feestelijke 
viering vanuit het Kruispunt horen we het Paasevangelie 
klinken: Jezus is opgestaan!

We beginnen om 10.00 uur, met ondergetekende als voorganger.
Alle diensten zijn te vinden op onze website: www.pg-spvb.nl

LIEF EN LEED

Er zijn drie overlijdens uit de gemeente te betreuren. Op 5 
februari kwam er een einde aan het leven van dhr. Arend de 
Winter, op 23 februari overleed mw. Elly Krul – Schutte, en op 
28 februari dhr. Dolf Hali. U vindt elders in dit kerkblad een In 
Memoriam van deze drie. 

OPENSTELLING KERKGEBOUW

Op zondag is de kerk voorlopig nog dicht, maar niet op 
zaterdag! Met ingang van zaterdag 3 april kunt u er terecht 
tussen 10.00 en 12.00 uur, om in stilte er te zitten, te mediteren, 
te bidden of een kaarsje aan te steken. Welkom!
Er zijn mensen nodig die de kerk willen openen en afsluiten, 
en aanwezig zijn tijdens de openstelling. Wie wil als gastvrouw 
of gastheer mee helpen?? Laat het even weten aan Els Kamer-
beek, onze scriba (scribasantpoort@gmail.com / 06-21439495).

TOT SLOT

De nacht draagt altijd onweerstaanbaar een nieuwe morgen 
in zich. Huub Oosterhuis heeft dit prachtig verwoord in een 
lied: ‘God weet komt het goed’. Het begint met de vraag of, en 
het verlangen dat het goed zal komen. Maar uiteindelijk in het 
laatste couplet gaan de vraag en het verlangen over in geloof 
en vertrouwen: God weet: het komt goed! 
Het wordt Pasen!

Ds. Gilda Polderman
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Bericht vanuit de Wijkkerkenraad van Santpoort

Op maandag 8 maart vergaderde de WK van Santpoort, digi-
taal. Het eerste onderwerp dat ruim aandacht kreeg, was het 
onderwerp van de digitale erediensten, om-en-om met Velser-
broek.
Aanleiding was het advies van het moderamen van de synode 
van de PKN dat in de laatste week van februari bekend gemaakt 
werd. De Classis van Noord-Holland nam dit advies over: 
een openstelling van de kerkgebouwen voor de erediensten 
(tot een maximum aantal bezoekers van 30 personen), maar 
benadrukte dat de verantwoordelijkheid lag bij de plaatselijke 
kerkenraden.

Omdat we begrepen dat dit bericht mensen bezig hield, 
hebben we vrijwel direct na onze WK-vergadering, in overleg 
met de WK van Velserbroek, naar aanleiding van dit onderwerp 
de eerste Nieuwsbrief van 2021 opgesteld en per e-mail rond-
gestuurd. De Wijkkerkenraden van Santpoort en Velserbroek 
waren en zijn unaniem van mening dat het nu nog te vroeg 
is om de live-kerkdiensten te hervatten. De besmettingsaan-
tallen en het aantal patiënten in de ziekenhuizen zijn nog hoog 
en we maken ons zorgen over de zeer besmettelijke coronava-
rianten waar we ook in Nederland mee te maken hebben 
gekregen. Er waren al afspraken gemaakt voor de voortzetting 
van de om-en-om diensten in de Dorpskerk en het Kruispunt 
t/m zondag 2 mei. Wel willen we de situatie goed in de gaten 
houden, om wanneer dat weer mogelijk wordt, onze beide 
kerken weer open te kunnen stellen. 

Ook in de Stille Week zullen de vespers en de diensten digi-
taal meebeleefd kunnen worden, zie hiervoor de informatie 
elders in dit blad. En de bezoekgroepen zullen in onze beide 
wijkgemeenten een vrolijke Paasgroet rondbrengen aan alle 
75-plussers.

Met ingang van de Stille Zaterdag zal de Dorpskerk weer 
geopend zijn op de zaterdagochtenden van 10.00 tot 12.00 
uur. U kunt dan een kaarsje komen branden of in stilte rustig 
aanwezig zijn. Uiteraard houden wij ons aan de coronaregels 
voor onze kerkgebouwen. De ervaring heeft geleerd, dat er op 
zaterdagochtenden tot nu toe hooguit vijf bezoekers tegelijk 
aanwezig waren.

We overlegden ook over de communicatie over en vanuit onze 
kerkgemeente. Voor de communicatie binnen onze wijkge-
meentes beschikken we over berichten op onze website, op 
facebook en in de KerkOnderweg. Maar hoe kunnen we de 
wereld om ons heen beter bereiken? Er is budget vrijgemaakt 
op de begroting van 2021 voor het inroepen van externe hulp, 
niet alleen op het gebied van communicatie, maar ook voor 
missionaire doeleinden. We denken hierbij aan mensen binnen 
en buiten onze gemeente. Mensen die ons een steuntje in de 
rug kunnen geven. We willen er op korte termijn verder over 
nadenken; wellicht kunnen we hierin samen optrekken met 
Velserbroek. 

Els Kamerbeek, scriba Santpoort
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In memoriam Dolf Hali

Op 28 februari 2021 overleed in Huis ter Hagen Dolf – Adolf Cornelis – Hali, geboren op 3 oktober 
1935 in Amsterdam. 
Dolf was jarenlang de technische man van de Kerkvoogdij voor de Hoeksteen, als opvolger van 
Han Leeflang, waarbij hij ook de zorg voor de Dorpskerk nog even waarnam. In het dagelijks 
leven was hij docent en afdelingsleider Werktuigbouwkunde aan de HTS, Hogeschool Haarlem. 
Hij hield van zorgvuldig werk en nauwkeurig taalgebruik. Dat hing samen met zijn doelgericht-
heid; hij was altijd gericht op oplossingen, als het probleem eenmaal duidelijk was gesteld. Dan 
begon hij gewoon te doen wat nodig was. Bovendien hield hij van sport en spel, hij voetbalde op hoog amateurniveau in zijn 
jonge jaren in Amsterdam, hield later van wandelen met aandacht voor de natuur, in de duinen dichtbij, of hoog in de bergen in 
Oostenrijk, een keer een lange huttentocht samen met zijn zoon Frits. Die herinnerde zich hoe toen, in 1990, zich voor het eerst 
een probleem met lopen manifesteerde. Fokelien en Gelske herinnerden zich, hoe vader zonder uitstel te hulp kon snellen als 
dat nodig was, en hoe hij bij wiskundeproblemen niet meteen alles uitlegde en aanwees, maar haar eerst vroeg uit te zoeken, op 
welk punt ze echt het spoor kwijt waren geraakt. Vaak was dan de oplossing al in zicht. 
Dolf was een begenadigd pianist, muzikaal als alle Hali’s.  Dat was ook goed terug te horen in de muziek bij het afscheid, ter 
begrafenis in Bloemendaal op de Algemene Begraafplaats. Chopin Op 69, 2 Valse; de innemende Canon van Pachelbel met zijn 
fascinerende ritme; het heel kleine Ave Maria van Inessa Galante; het slot van Bachs Johannes Passion: Ach Herr, lass dein lieb 
Engelein am letzten End die Seele mein in Abrahams Schoß tragen, en Rachmaninov, Bogoroditse Djewo, Raduysya, diezelfde 
begroeting van Maria, nu eindigend met de toekomende bevrijding van onze zielen.
 Mij was gevraagd het Onze Vader bij de graflegging te bidden, nadat ik ter gedachtenis een paar inspirerende momenten uit 
de Gesprekskring-Zuid in herinnering had geroepen, o.a. uit de tijd dat dochter Emma in Nes Ammiem verbleef en wij later Els 
van Diggele lazen: Een volk dat alleen woont. Die keer verzorgden Dolf en Janny de inleiding, vele jaren gesprekspartners als ze 
waren in de kring. Daarin spraken we elkaar altijd zo vrij en bewegelijk als vogels in de lucht. Van Dolf herinner ik me vooral zijn 
beknopte commentaar, zijn humor, zijn snelle lach. 
Moge zo de gedachtenis van Dolf Hali voor Janny, de grotere familiekring en ons allen tot zegen zijn, of zoals de familie het in de 
rouwbrief schreef: Zijn liefde leeft in ons voort.  

Henk Reefhuis

In memoriam Arend de Winter

Met het overlijden van Arend de Winter is er een lieve, humoristische, hartelijke, warme en meelevende 
man heen gegaan.
Veel verdrietige dingen heeft hij meegemaakt in zijn leven. Vooral het overlijden van zijn zoontje Ad en 
later van Ads tweelingbroertje Henk waren diep-ingrijpend. Zijn vrouw Janie verloor hij na een lange 
periode van zorgen. Maar ondanks alles bleef hij de goede dingen zien die het leven hem bood. 

Arend werd geboren in Barendrecht. Hij maakte deel uit van een groot gezin van elf kinderen. Hij 
trouwde met Janie en uiteindelijk kwamen ze te wonen aan de Hagelingerweg, boven de DekaMarkt. 
Hij kwam in die winkel tot op het laatst iedere vrijdag met plezier zijn boodschappen doen. Het grootste deel van zijn werkzaam 
leven had zich namelijk afgespeeld rond deze supermarktketen, dus hij voelde zich er goed thuis.
Hij was dol op zijn zoon Leen en zijn gezin. En andersom gold hetzelfde. Vrienden van Leen en later van zijn kleinkinderen 
kwamen graag bij hem, omdat hij zo belangstellend, vrolijk en gezellig was.
Arend de Winter was gelovig, hoewel hij ook zijn twijfels had, en hij voelde zich nauw verbonden met de kerk, ook al kwam hij 
niet meer naar de kerkdiensten vanwege zijn slechte gehoor.  

De dag na zijn verjaardag (die hij nog voluit gevierd had) kwam hij in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk terecht. Hij bleek 
een bacterie in zijn bloed te hebben. In Revalidatiecentrum Zuiderhout in Haarlem moest hij verder herstellen. Maar allengs werd 
duidelijk dat hij niet meer terug kon naar zijn eigen huis. Dat was een hard gelag voor hem. Het leven werd hem zwaar. En toen, 
onverwachts, op 5 februari, was hij er niet meer. Thuisgekomen. Bij zijn hemelse Vader. Hij was 91 jaar.
Zijn zoon Leen, schoondochter Anneke en zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen moeten verder zonder hem. Hij zal erg 
gemist worden: Arend de Winter – een dankbaar en liefdevol mens.

ds. Gilda Polderman
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Bijbelleesrooster 26 maart tot 30 april

Maart
vrijdag 26 maart Jozua 10:29-43 Veldslagen

zaterdag 27 maart Jozua 11:1-15 In opdracht van God

zondag 28 maart Palmpasen 

   Marcus 11:1-11 Erepalmen

maandag 29 maart Marcus 11:12-26 Het gaat om de vruchten

dinsdag 30 maart Psalm 118 Getuigenissen in juichstemming

woensdag 31 maart Marcus 14:1-11 Weet je wel wat dat kost!

April
donderdag 1 april Witte Donderdag 

   Marcus 14:12-72 Maaltijd en meer

vrijdag 2 april Goede Vrijdag 

   Marcus 15:1-47 Werkelijk, deze mens was Gods Zoon

zaterdag 3 april Psalm 88 Duisternis

zondag 4 april Eerste Paasdag 

   Marcus 16:1-8 De eerste getuigen

maandag 5 april Tweede Paasdag 

   Marcus 16:9-20 Overtuigd

dinsdag 6 april Psalm 30 Vreugde na verdriet

woensdag 7 april Jesaja 25:1-5 Beschutting

donderdag 8 april Jesaja 25:6-12 Het nieuwe normaal

vrijdag 9 april Psalm 133 Liefde en zegen

zaterdag 10 april Jesaja 26:1-11 Sterk

zondag 11 april Jesaja 26:12–27:1 Leven!

maandag 12 april Jesaja 27:2-13 Hoop

dinsdag 13 april Psalm 81 Liefdesverklaring

woensdag 14 april Ezechiël 33:1-11 Een gewaarschuwd mens

donderdag 15 april Ezechiël 33:12-20 Afkeren of terugkeren

vrijdag 16 april Ezechiël 33:21-33 Het verleden is geen garantie voor de  

  toekomst

zaterdag 17 april Ezechiël 34:1-10 Wie is de goede herder?

zondag 18 april Ezechiël 34:11-22 Zoekende liefde

maandag 19 april Ezechiël 34:23-30 Herderlijke zorg

dinsdag 20 april Psalm 100 Oproep

woensdag 21 april 1 Johannes 1:1-10 God is licht

donderdag 22 april 1 Johannes 2:1-11 God is vergevend

vrijdag 23 april 1 Johannes 2:12-17 God is er altijd

zaterdag 24 april 1 Johannes 2:18-29 God is rechtvaardig

zondag 25 april 1 Johannes 3:1-10 God is Vader

maandag 26 april 1 Johannes 3:11-24 God is betrouwbaar

dinsdag 27 april Ezechiël 35:1-15 Bergrede

woensdag 28 april Ezechiël 36:1-15 Opbloei

donderdag 29 april Ezechiël 36:16-28 Terugkeer en inkeer

In memoriam Elly Krul

Midden in het leven werd Elly Krul - Schutte getroffen door een zware hersenbloeding. Twee 
dagen later, op 23 februari, overleed ze; ze was 84 jaar.
Elly was de oudste uit een gezin met drie kinderen. Ze had een gelukkige en onbezorgde 
jeugd. Ze speelde op straat met buurtkinderen, ze maakte uitstapjes met het gezin, vaak 
kon ze zich verliezen in een mooi boek. Haar vader had een fotozaak in Santpoort-Noord, de 
liefde voor fotografie nam ze over van hem. Na de Mulo volgde ze de Fotovakschool in Den 
Haag. Met plezier hielp ze in de winkel, en ze was goed in foto’s maken. Toen haar broer Aris 
de winkel overnam, stond ze ook hem bij wanneer dat nodig was. 
Ze trouwde met Johan Krul. Ze waren erg gelukkig samen. Ze hielden van elkaar, konden 
samen lachen en genoten van vaartochten met hun eigen boot. Tot hun verdriet bleven zij 
kinderloos. Maar nichtjes en neefjes maakten veel goed.
Johan stierf toen hij nog maar 58 jaar was. Elly moest alleen verder. Ze bleek sterk genoeg 
om haar leven weer op te pakken. Ze wandelde veel, deed mee aan kerkelijke activiteiten, stond klaar voor anderen en was een 
meelevende tante voor haar nichten en neven.
Altijd was er haar luisterend oor. Ze was bescheiden en wilde het liefst niet op de voorgrond treden. Veel van zichzelf liet ze niet 
zien. Ze was naast haar betrokkenheid op andere mensen, gesloten en wat verlegen. ’s Zondags kwam ze trouw naar de kerk. 
Wie weet, hebben de woorden van Psalm 139 haar wel geraakt: dat onze Schepper ons doorgrondt en ziet, dat Hij háár zag en 
kende, en nooit los zou laten.
Met liefde is er op 2 maart afscheid van Elly genomen in Sterrenheuvel. Mogen de dierbare herinneringen aan haar tot troost zijn 
voor haar zus, schoonzussen, neven en nichten en alle anderen die van haar hielden.

ds. Gilda Polderman



Van de Diaconie

De opbrengst van de collecte in januari was als volgt:
  3 jan. Diaconie    € 125
10 jan. Diaconie    €   71
17 jan. PKN / Ondersteuning Gemeenten €  39
24 jan. Diaconie    €  68
31 jan. PKN / Jong Protestant  €   13
Voor de Kerk werd € 370 gedoneerd.

We hebben weer een aantal mooie giften mogen ontvangen, 
in totaal € 150 in januari en € 260 in februari.

De Kerstactie heeft € 2.085 opgebracht. Zoals al in januari in dit kerkblad vermeld is dat aanmerkelijk minder dan in voorgaande jaren. 
Daarom, en omdat wij de laatste maanden toch ook meerdere mooie donaties mochten ontvangen, heeft de Diaconie besloten om 
uit eigen middelen de donaties aan de vier doelen (Voedselbank Velsen, Stem in de Stad Haarlem, Mercy Ships en ShelterSuits) te 
verhogen naar € 600 elk.

Inmiddels is het al weer bijna Pasen en hebben de diakenen ook dit jaar weer een groot aantal kaarten beschreven die in het kader 
van de paasgroetenactie van de PKN naar gevangenen zullen worden gestuurd. 
In de week vóór de Stille Week zal er ook in onze gemeente een paasgroet, in de vorm van een groetenkaartje met een fleurig plantje 
en de paasuitgave van Open Deur, worden overhandigd aan al onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Onze Diaconie en Kerk 
nemen de kosten voor hun rekening. 

Rest mij om eenieder die zich (weer ;-) heeft ingezet om aandacht te geven aan onze medemens en onze mede-gemeenteleden of 
financieel daaraan heeft bijgedragen, daarvoor hartelijk te bedanken!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
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Pasen
Een diep verdriet dat ons is aangedaan

Kan soms, na bittere tranen, onverwacht 

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,

op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.

Waar onderdijks een stukje moestuin lag

Met boerse rijtjes primula verfraaid,

Zag ik, zondags getooid, een kindje staan.

Het wees en wees en keek mij stralend aan.

De maartse regen had het ’s nachts gedaan:

Daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Ida Gerhardt, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 

2002
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Bij het gedicht
Dit is één van de mooiste Paasgedichten die ik ken. Ooit hield de Utrechtse predikant 
ds. M.G.L. den Boer daar op TV een meditatie over. In dit stukje heb ik fragmenten 
daaruit gebruikt. Schijnbaar gaat dit gedicht helemaal niet over Pasen, maar als je 
goed leest zitten ontdek je er allerlei verwijzingen naar. ’t Lijkt iets gewoons. Maar 
deze gewone belevenis is vol heerlijkheid. Er valt een ander licht over.    

De ‘ik’ komt langs Zalk, een dorp aan de IJssel tussen Zwolle en Kampen. ’t Is daar een 
prachtig, oer-Nederlands rivierlandschap. Ida fietste vaak langs die dijk.
Het is Paasmorgen, ‘zéér vroeg nog op den dag’. Dat herinnert direct aan Marcus die 
schrijft: ‘en zeer vroeg nog op de eerste dag der week gingen de vrouwen naar het 
graf.’
Er is sprake van een diep verdriet dat gelenigd wordt. Zoals bij Maria Magdalena die 
in tranen was, toen Jezus haar ontmoette en troostte door haar naam te noemen. En 
zoals het er ook van de twee Emmaüsgangers staat die Jezus pas bij het breken van 
het brood herkennen.

Ida schrijft dat de directe aanleiding voor dit gedicht het ontnuchterende onthaal 
thuis was door haar vader en zussen, toen ze een literaire prijs, een onderscheiding 
gekregen had. Niemand feliciteerde haar, vroeg iets of trakteerde. Er heerste een 
bedrukte atmosfeer.

Onderaan de dijk ligt een tuin, net als in het opstandingsverhaal. Een moestuin waar 
een kind in staat, ‘op z’n paasbest gekleed’. Stralend wijst het op het wonder dat die 
nacht gebeurd is. Sterkers, ook wel bitterkers of tuinkers genoemd, is een kruid dat de 
eigenschap heeft in korte tijd uit de grond op te schieten.
Het kind is verrukt. Het heeft zijn naam, zijn doopnaam ontdekt. Eerder in liefde 
gezaaid en op deze Paasmorgen voor ieder zichtbaar opgekomen. De impact die 
dat heeft! Deze kleine gebeurtenis wekt grote vreugde. Gewone dingen kunnen een 
onverwachts een teken worden van iets dat uit een hogere werkelijkheid komt.
‘Door onze doop en met onze doopnaam worden wij betrokken bij het nieuwe leven, 
het leven met de Opgestane Heer’.

ds. M. Treuren

Plaquette uit Zalk met het gedicht
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Gift
Contant ontvangen van NN ten behoeve van gemiste collectes 
in januari en februari: €100.
Hartelijk dank!

Stand Kerkbalans
Op dit moment, 12 maart, staat de teller op bijna €97.000 aan 
ontvangen dan wel toegezegde bijdragen voor de kerk. Het 
aantal deelnemende adressen is op dit moment 333. Circa 165 
adressen hebben nog niet gereageerd.
Allereerst natuurlijk: hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Het 
motto was en is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. En 
dat hebben velen van u gedaan.
Maar we zijn er nog niet, we hebben €110.000 aan inkomsten 
voor dit jaar begroot. En dat is al ruim €10.000 minder dan we 
vorig jaar hebben ontvangen. 
Mocht u uw formulier of e-mail kwijt zijn, laat het weten, dan 
regelen we dat.

Uw bijdrage voor het kerkblad wordt gevraagd
Bij dit kerkblad heeft u de bekende jaarlijkse acceptgiro 
gekregen met het verzoek uw vrijwillige bijdrage voor ons 
kerkblad over te maken. Ook nu is het gevraagde jaarbedrag 
weer onveranderd €13. Voor dat bedrag krijgt u 10 x per jaar 
een kleurig magazine in de brievenbus. Soms een special, ook 
om uit te delen. Als CvK zijn we hier heel blij mee.

Gelukkig hebben we trouwe adverteerders die een deel van 
de kosten dragen. Maar alleen met uw bijdrage krijgen we de 
begroting rond.
Mogen we weer op u rekenen?

namens het College van Kerkrentmeesters, Gerrit Out, 

tel 0629-047097, CvKvoorzitter@pg-spvb.nl

Van de kerkrentmeesters

Voor de kinderen



Actie
Uit: Petrus

Paasgroetenactie 2021: kaartje 
is juist nu een bemoediging voor 
gevangenen

15

In de komende Veertigdagentijd 
worden vanuit vele protestantse 
gemeenten tienduizenden paas-
kaarten naar gevangenissen gestuurd. 
Zo'n paasgroet doet de gedetineerden 
goed, blijkt uit hun reacties.

Gerry van Wijngaarden, samen met Jean-
nette de Groot coördinator van de actie, 
weet als geen ander hoe belangrijk het 
ontvangen van post is voor gevangenen. 
“Post ontvangen is voor gevangenen een 
van de weinige verbindingen met ‘buiten’. 
“Het is belangrijk dat ‘buiten’ naar ‘binnen’ 
komt, het is de verbindingslijn van de 
kerk van Christus. Jezus zelf gaf ons de 
opdracht om te zien naar gevangenen.”  

Gebedsverhoring
Bij de paasgroetenkaart ontvangen gede-
tineerden een extra kaart met postzegel 
om zelf naar iemand te sturen. Daar wordt 
altijd dankbaar gebruik van gemaakt. "Een 
man was zo blij met zijn kaart, hij had zijn 
familie nog niet kunnen bereiken en had 
geen geld voor een telefoonkaart. Hij had 
gebeden om een oplossing en de kaart 
voelde voor hem als gebedsverhoring."
Juist in deze onzekere tijd hebben gede-
tineerden bemoediging nodig, weet ook 
hoofd-justitiepredikant Jan-Gerd Heet-
derks. “Een kaartje ontvangen is een teken 
dat mensen niet opgegeven worden. Dat 
past helemaal bij Pasen.”

Brug naar buiten
Naast het coördinatorenwerk voor de 
Paasgroetenactie zijn Gerry en Jean-
nette beiden actief als vrijwilligers in de 

gevangenis. Door corona liggen veel acti-
viteiten nu stil. Voor gedetineerden is dit 
daarom een extra moeilijke tijd. Gerry is 
de drijvende kracht achter het vele vrij-
willigerswerk. Waarom ze dit werk doet? 
"Ik las eens een boek van iemand die 
onterecht vastzat. Hij riep uit: Waar zijn 
de kerken?!" Het raakte Gerry diep. “Voor 
gedetineerden is contact met de buiten-
wereld zó belangrijk”, vult Jeannette aan. 
“Het wordt echt op prijs gesteld. Vrij-
willigers zijn een brug van buiten naar 
binnen." Ook dit jaar gaan ze beiden 
enthousiast aan de slag om alle kaarten 
weer voor Pasen in de gevangenissen te 
krijgen. "Alles wat je met een liefdehart 
doet, komt aan. Het is nooit een druppel 
op een gloeiende plaat."

Wederzijds proces
Corona veranderde ook binnen de gevan-
genismuren veel. Er kan veel minder 
bezoek komen en kerkdiensten kunnen 
alleen plaatsvinden in kleine groepjes. 

Justitiepredikant Harma Zuidersma werkt 
in de vrouwengevangenis van Nieu-
wersluis: “Voor corona ontvingen we 48 
mensen per dienst. Nu mag maar 1 afde-
ling per dienst aanwezig zijn, dat zijn vaak 
maar 2 tot 6 mensen. Er zijn dan een paar 
diensten per zondag.” Ook zij ziet hoeveel 
goeds een paasgroet doet. “Vrouwen 
zeggen me: Harma, hoe kan dat nou? Die 
vrouw die dat geschreven heeft, die kent 
mij helemaal niet. Dit is zo bijzonder! Als 
iemand iets aardigs, iets warms krijgt, dan 
is daar veel waardering voor.”

Stuur ook een kaartje 
Ook in de Veertigdagentijd 2021 organi-
seren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie 
de Paasgroetenactie om gedetineerden 
een bemoedigende groet te sturen met 
Pasen. Juist in deze tijd kunnen gedeti-
neerden een hart onder de riem goed 
gebruiken. Doet u met uw gemeente ook 
(weer) mee? Alle informatie is te vinden 
op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
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Brede oproep tot klimaatactie 
vanuit religieus Nederland 
Wij slaan alarm, juist omdat we 
durven vertrouwen

De opwarming van de aarde, met alle 
gevolgen van dien, verontrust ons. Vanuit 
diverse religies en levensbeschouwingen 
slaan wij alarm, juist omdat we geloven 
dat de aarde aan mensen is toever-
trouwd. De toestand waarin de aarde 
verkeert, dwingt ons tot het nemen van 
verantwoordelijkheid. We slaan alarm, 
juist omdat we vertrouwen hebben in de 
toekomst. 

De scenario’s zijn bekend bij twee, drie, 
vier of meer graden Celsius opwarming. 
Nu al kampen we in Nederland met droge 
zomers. De zeespiegel stijgt. Misschien 
gebeuren grote rampen in West-Eu-
ropa pas later.  Maar wie gunt dit zijn of 
haar kinderen en kleinkinderen? Ons 
vertrouwen is aangevochten en lijkt soms 
op de hoop die een moeder wil geven 
aan haar kind, vluchtend uit een bran-
dend huis, zonder zicht op de uitgang. 

Deze woorden hebben iets alarmistisch. 
We realiseren ons dat het niet helpt om 
mensen angst aan te praten of cynisch 
te maken. Het klimaatprobleem is zo 
overweldigend dat het mensen kan 
verlammen, terwijl veel anderen zich 
nauwelijks realiseren hoe urgent de 
situatie is. Daarom is in het gesprek 
over klimaatverandering een begrip als 
vertrouwen zo belangrijk. Geen naïvi-
teit, maar een betrokken vertrouwen dat 

mensen de ogen opent en oproept tot 
verantwoordelijkheid. Dat vertrouwen 
raakt onze ziel en ligt ten grondslag aan 
onze levensovertuiging. 

We stellen veel vertrouwen in de groei-
ende groep mensen die kiest voor 
een duurzame levensstijl, mensen die 
bewuste keuzes maken als consument of 
producent. We stellen ook vertrouwen in 
boeren die niet langer willen meedoen 
in een verdienmodel dat de Nederlandse 
landbouw weliswaar groot maakte, maar 
een veel te zware wissel trekt op de 
leefbaarheid van de aarde. We stellen 
vertrouwen in bijvoorbeeld water-
schappen die werk maken van een circu-
laire economie. En we stellen vertrouwen 
in rechters die arme boeren in Afrika recht 
verschaffen en multinationals wijzen op 
hun schuld en verantwoordelijkheid.

Dat doen wij omdat verhalen en rituelen 
vanuit oeroude geloofstradities ons een 
spiegel voorhouden, ons kracht bieden 
en hoop verschaffen. Ze helpen om 
vertrouwen te hebben in wat onmoge-
lijk lijkt. Hoop en vertrouwen zien we bij 
sommigen die zich tot een godsdienst 
bekennen en minstens zo sterk bij anderen. 
Zo denken we aan Wubbo Ockels (1946-
2014), de oud-astronaut die vlak voor zijn 
dood een brandbrief schreef aan de mens-
heid. Daarin riep hij op tot bescherming 
van de aarde. “We kunnen de mensheid in 
een betere richting krijgen, als we samen-
werken,” zo luidde zijn boodschap. En die 
samenwerking kan, zo geloven we, juist in 
alle diversiteit vorm krijgen.

Tenslotte stellen we ons vertrouwen 
in, en misschien doen we dat tegen de 
klippen op, de Nederlandse kiezers die 
binnenkort naar de stembus gaan. Dat 
zij stemmen op politieke partijen die 
niet alleen lippendienst bewijzen aan het 
klimaat, maar gewetensvolle en ook pijn-
lijke keuzes durven maken. 

Vanuit al dit noodzakelijke vertrouwen 
slaan wij alarm. Want er staat veel op 
het spel: het meest kostbare geschenk 
dat we in bruikleen hebben gekregen, 
ons gemeenschappelijke huis, de aarde. 
Daarom doen we aan iedereen in Neder-
land de oproep om mee te doen vanaf 11 
maart aan de wereldwijde klimaatactie 
met als motto Sacred People, Sacred Earth: 
een zegenspreuk die ons inspireert tot 
een radicale omslag. En door mee te 
doen aan het nationale klimaatalarm op 
zondag 14 maart. Wij slaan alarm, juist 
omdat we vertrouwen hebben in de 
toekomst en in alle goede krachten om 
van daaruit samen verantwoordelijkheid 
te nemen. 

• Saïd Bouharrou, vice-voorzitter 
Raad van Marokkaanse Moskeeën 

• Christien Crouwel, algemeen secre-
taris Raad van Kerken in Nederland

• Aydin Ilgar, bestuurslid Islamitische 
Stichting Nederland

• Mechteld M. Jansen, rector Protes-
tantse Theologische Universiteit

• Manuela Kalsky, hoogleraar religie 
en samenleving en voorzitter Nieuw 
Wij

• Gerard de Korte, bisschop van het 
Bisdom van ’s-Hertogenbosch.

• Bikram Lalbahadoersing, hindoe 
en voorzitter ‘In Vrijheid Verbonden’

• Rhoïnde Mijnals-Doth, voorzitter 
SKIN Nederland

• Dom Bernardus Peeters, voorzitter 
Konferentie Nederlandse Religieuzen

• René de Reuver, scriba Protestantse 
Kerk in Nederland

• Awraham Soetendorp, rabbijn en 
lid International Green Cross 

• Jan Wolsheimer, directeur Missie-
Nederland

OPINIE & DEBAT



Door Armande van Doesburg

Groene Inspiratie….
Inspiratie krijg ik vaak van de blogs 
van Marc Siepman. Hij houdt zich 
bezig met vragen als: Hoe kunnen 
we onze samenleving inrichten 
op een gezonde en veerkrach-
tige manier? ‘We moeten weer 
afhankelijk van elkaar worden.’. Zelf 

experimenteert hij met de ‘geef-economie’, door te leven van 
donaties. “Mijn vrouw en ik doen wat we belangrijk vinden, 
wat we leuk vinden en waar we energie van krijgen. Mensen 
die waarderen wat we doen, geven ons een donatie.” Tijdens 
een opleiding permacultuur raakte Marc gegrepen door het 
belang van een gezonde bodem. Dat moesten zoveel moge-
lijk mensen weten! Maar hoe? De voormalige websitebouwer 
besloot om zelf cursussen aan te gaan bieden – gratis. Zo 
ontwikkelde Marc zich tot rondreizend bodemdeskundige én 
een voorstander van een geefeconomie. Het lezen van Charles 
Eisenstein, ecofilosoof en pleitbezorger van de geefeconomie, 
inspireerde hem op dit nieuwe pad. In de volgende columns 
meer over het bodemleven en de geefeconomie. Hieronder 
een blog van Marc met in het groen de aanvullingen van mij 
gezien vanuit ‘groen geloven’. Het zijn prikkelende stellingen 
die willen aanzetten tot nadenken en misschien iets in jou 
raken om wat mee te doen..

De aarde als geliefde
Als ik een goed mens was, 
dan zou ik elke dag iets over 
racisme posten. 
Als ik de ernst van de 
klimaatcrisis in zou zien, 
dan zou ik dat van de daken 
schreeuwen. 
Als ik wist dat de biodiversiteit achteruit holt, dan zou ik daar 
mijn leven aan wijden. 
Als ik ook maar enig besef zou hebben van de ongelijkheid in 
de wereld, dan zou ik de straat op gaan om te protesteren.
Als ik wist dat de oceanen vol zaten met plastic, dan zou ik alle 
dagen plastic gaan rapen. 
Als ik me echt bewust was van de vluchtelingenproblematiek, 
dan zou ik nu vrijwilliger zijn in een kamp. 
Als ik mijn ogen durfde te openen voor het dierenleed, dan zou 
ik iedereen proberen te overtuigen om veganist te worden. 
Als ik wist van de open mijnen, dan zou ik alle technologie 
afzweren. Als ik wist hoeveel vogels er jaarlijks worden gedood 
tijdens de vogeltrek, dan zou ik meteen een petitie starten. 
Als ik wist hoe ernstig de luchtvervuiling is, dan zou ik alle 
vervuilers aanklagen. 
Als ik wist hoe slecht het ging met de insecten, dan zou ik de 
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overheden daarop aanspreken. 
Als ik wist hoe vrouwen in sommige landen worden behan-
deld, dan zou ik een internationale actie opstarten. Als ik wist 
hoe snel de oerbossen verdwijnen, dan zou ik me meteen vast-
ketenen aan een woudreus. 
Als ik wist wat voor rommel in dat product zat, dan zou ik het 
laten staan en de producent erop aanspreken. 
Als ik wist hoe de farmaceutische industrie alles beïnvloedt, 
dan zou ik daar wel vaker over schrijven. 
Als ik wist hoeveel energie het internet verbruikte, dan zou ik er 
geen gebruik meer van maken. 
Als ik wist hoeveel satellieten er inmiddels hun baantjes rond 
de Aarde doen, dan zou ik iedereen vragen al hun draadloze 
communicatiemiddelen in de ban te doen. 
Als je hier iets niet van doet, dan ben je onbewust. Dan ben je 
een mak schaap dat zich naar de slacht laat leiden. 
Toch?

Nee, natuurlijk niet. Iedereen doet datgene waar hij of zij 
zich toe geroepen voelt. Niemand doet dat perfect. Iedereen 
probeert maar wat. Het ene is een fiasco, het andere is een 
groot succes. Het ene speelt zich in de schaduwen af, het 
andere in het spotlicht. Het ene is heel klein, het andere heel 
groot.

Laten we elkaar een schouderklopje geven voor wat we goed 
doen. Omdat er nu zo veel op ons afkomt, is veranderen 
misschien wel moeilijker dan ooit. Maar het blijft noodzakelijk. 
We kunnen elkaar door de verandering heen slepen. Daar-
voor moeten we elkaar niet steeds wijzen op wat we allemaal 
fout doen, maar de nadruk leggen op wat we al goed doen. 
Hoe klein het ook is. En we moeten ervan doordrongen zijn 
dat niemand weet wat goed is of fout. Als we vanuit liefde 
handelen, is in ieder geval de intentie goed. Dat is een goed 
begin. Wat kan helpen als graadmeter is de vraag: is het goed 
voor mens, dier en planeet? Want uiteindelijk kun je alle boven-
staande problemen terugvoeren op onze illusie van afgeschei-
denheid. Als wij ons één zouden weten met het web van het 
leven, als een geschenk van God, dan zouden we met de Aarde 
omgaan als met een geliefde. 

Bron: bewerking van een blog van Marc Siepman, https://marcsiepman.nl/blogs/



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

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. U kunt mailen naar
Fractie@velsenchristenunie.nl of bellen naar

Reijer Kooij (voorzitter Bestuur)

M 0630327770



 Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Info tel.: 023 - 538 51 10

Drogisterij
van ASSEMA

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek

Telefoon 023 538 79 45

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628

e-mail: ijmuiden@wado.nl

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34

e-mail: santpoort@wado.nl

www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

* OVERZEEVERPAKKINGEN

* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG

* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek

Tel. 023 - 538 10 74

www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald

en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

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

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

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

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

19

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



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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 Santpoort

Autorijdienst

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 (ambulant)
Ds. J. van den Berg, 
Componistenlaan 223, 2215SR Voorhout
t: 06-23830775 e: johanwvandenberg@gmail.com.

BEZOEKCOÖRDINATOR
Alies Passchier, t: 06 12218039 
e: alies.passchier@gmail.com

Adressen

Algemeen

ALGEMENE KERKENRAAD 
Voorz.:  dhr. ds. Henk Reefhuis
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. J. 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: Vacant 
Secr.: dhr. H. Wagenaar e: heine.wagenaar@planet.nl. 
Penningmeester: dhr. J. Bothof t: 023 5375923 
e: jan.bothof@gmail.com.
Bank: NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Santpoort-Velsrbroek. Post kerkelijk bureau.

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

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren  023 5384366)

NVT

Noord (coördinator dhr. J. Bothof  06-49413571)

NVT

28 maart     Karin van de Ketterij

 4  april       Heleen v Alten

11 april       Margriet v Herk

18 april       Magda v d Hout

25 april       Els Zijl

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

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 65-65a, 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

Online diensten
Alle diensten beginnen om 10:00 uur. (behalve in de Stille Week)

Om en om Dorpskerk-Kruispunt.

website: www.pg-spvb.nl

Palmpasen
Zo 28 maart   Dorpskerk  10 u Mw. ds. Gilda Polderman  

Stille Week
Ma 29, di 30, wo 31 maart  19.30 u Vespers

Do 1 april Kruispunt 19.30 u Ds. Otto Sondorp

Goede Vrijdag

Vr 2 april Kruispunt 19.30 u Ds. Joep van den Berg

Za 3 april beide kerken 21 u Komst van het Paaslicht

Pasen
Zo 4 april Kruispunt 10 u Mw. ds. Gilda Polderman

Zo 11 april Dorpskerk 10 u Ds. Wim Brouwer

Zo 18 april Kruispunt 10 u Ds. Joep van den berg

Zo 25 april Dorpskerk 10 u Mw. ds. Ineke Clement

Bezoekteams
Santpoort is verdeeld in drie wijken:

1  ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de 

Hagelingerweg mw. Coba Slings t: 023 5376634 

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, Els Kamerbeek, Yvonne 
Kruisselbrink 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. 4 t/m donderdag 15 april 2021 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Colofon


