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Foto van de maand

Het stormt in Nederland
Het was me het weertje wel afgelopen weken. Eerst een paar warme dagen waarop we al dachten dat het zomer werd en daarna veel
kou door een harde en koude wind uit de poolstreek. Het water werd de Noordzee in geblazen en veroorzaakte veel ellende voor
schepen, strandhuisjes en strandrestaurants. Hoge golven wierpen veel schelpen het strand op en de huisjes het land op. Mooi weer
voor de bikkels onder ons op hun zeilplankjes om als een raket over de branding en de golven te scheren en hun kunsten in de lucht
te vertonen. Nogal wat fotografen kwam ik tegen, die allemaal een glimp van dit natuurgeweld wilden vastleggen. Veel dezelfde
plaatjes, zoals hierboven afgebeeld. Inmiddels is de storm geluwd en worden de strandhuisjes weer opgebouwd.
Net voor deze storm werden er verkiezingen gehouden, mooi weer zou je zeggen, maar toen begon het spektakel met uitgelekte
gesprekken via een spiekbriefje van een fotograaf. Niets blijft geheim, van verre kunnen we met onze allernieuwste camera’s haarfijn
inzoomen op details. De storm hield niet op en een aantal verkenners werd weggeblazen, waarna een oude getrouwe het voortouw
moest nemen om onze democratie weer tot rust te brengen. Eens gaan die hoge golven weer liggen, maar de deining kan nog wel
even aanhouden.
Naast dat alles een egoïstisch gevecht om de vaccins, het gedram om vrijheid en de discussie over het beleid van overheid, GGD en
RIVM. De democratie blijkt niet geschikt om een virus snel onder controle te krijgen.
Ik hoop dat we allemaal spoedig een vaccin mogen ontvangen, dat de angst om besmet te raken met het corona virus zo goed als
zal verdwijnen, zodat we onze dierbaren weer kunnen ontvangen en omhelzen.
Met groet, John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)
Illustratie voorpagina: De komst van de Heilige Geest van He Qi, een Chinees kunstenaar
die in Amerika verblijft. Copyright: @Bijbel in 1000 seconden, Chantal Leterme,
www.bijbelin1000seconden.be
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Meditatie

Ineke Clement

GAANK MER WIEJER EN
MAAK ANDERE BLIEJER
Vlak na Aswoensdag wandelden wij rond Margraten, in ZuidWLimburg, met hier en daar wat sneue carnavalsversieringen
aan lantarenpalen. Alsof die kleine kleurige vlaggetjes zeiden:
het is coronatijd, carnaval vieren is verboden, maar hier hangen
we als herinnering aan de uitbundigheid van weleer. Langs de
weg die we vervolgden, zagen we wegkruisen. We stonden
erbij stil, mijmerend over de Veertigdagentijd die toen net
begonnen was.
Inmiddels zijn we twee maanden verder. Het is al weer Pasen
geweest en we zijn op weg naar Pinksteren. Dood en opstanding hebben we herdacht en gevierd en we verwachten de
Geest die alles nieuw maakt. Het is als de kringloop van de
natuur: de graankorrel die in de aarde valt, sterft en draagt
weer vrucht.
Twee wegkruisen met tekstbordjes eronder heb ik op de foto
vereeuwigd omdat ze eeuwige waarheden verkondigen over
Pasen als dood en opstanding. Over aan het leven lijden en
het leven vieren, met alle tegenstrijdigheden die daarbij horen.

mensen die lijden, of ze nu in je buurt wonen of dat je over hen
hoort in het wereldnieuws. Maar ook ter wille van je zelf, want
wie ervaart niet wat het is om te lijden aan het leven?

We wandelden verder langs een tweede kruis met tekst in
Limburgs dialect. Nu zijn wij beter thuis in het Gronings, dus
vroegen wij aan een voorbijgangster: “Wat betekent dat?”
“Ga maar verder en maak anderen blijer”, zei ze. Wij lachen
haar toe en werden zelf ook een beetje blijer. 		
Want dát is Pasen, het goede nieuws dat het leven het altijd
weer wint van de dood. En Pinksteren: dat je weer ruimte krijgt
om op te ademen. Met ook hier een oproep: draag dat uit naar
anderen. Deel die blijdschap, deel de Geest die alles nieuw
maakt.
Maar het tweede wegkruis vervángt niet het eerste. Het is er
allebei: dood en leven, verdriet en blijdschap. Naast en door
elkaar heen versterken ze elkaar. Niet als lot, maar als gave van
God. Zoals de dichter van lied 527 zegt:
“Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven”

“Aanziet het kruis, aanbidt het niet, aanbidt de Heer die gij hier ziet”
zegt het eerste bordje.
Wij verstaan dat als oproep om niet het lijden te verheerlijken,
maar om Jezus te gedenken die ons voorging. Die ons leerde
dat je niet met een boog om het lijden heen kan, maar alleen
er dwars doorheen. Tot het uiterste koos Hij voor de weg van
de meeste weerstand.
Jezus aanbidden is Hem volgen op die weg, ter wille van alle
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Algemeen
Bericht vanuit de Algemene Kerkenraad:

Onze kerken open met ingang van
Pinksteren?

Op maandag 12 april kwam de Algemene Kerkenraad digitaal
bijeen. Deze keer was het belangrijkste agendapunt van onze
agenda ‘Kerkdiensten na 2 mei’. Twee vragen stonden daarbij
centraal:
•
Blijven we de om-en-om diensten na 2 mei voortzetten en
zo ja, tot wanneer?
•
Wanneer gaan we weer kerkgangers toelaten?

vinden, (met het maximaal toegestane aantal aanwezigen). In
het Kruispunt zullen de diensten rechtstreeks worden uitgezonden en wie weet ook al in de Dorpskerk. Dit geldt ook
voor de zomermaanden juli en augustus. Mocht er een dienst
uitvallen vanwege roosterproblemen, dan kan er in de andere
wijkkerk worden meebeleefd of meegekeken (in de Dorpskerk
eerst nog aan het eind van de zondagmiddag).

Na een uitgebreide gedachtewisseling, die in goede harmonie
verliep, kwamen we samen tot het voorstel aan de beide Wijkkerkenraden om met ingang van zondag 23 mei, Pinksteren,
het Kruispunt en de Dorpskerk weer open te stellen voor de
zondagse erediensten. Maar dit zou alleen doorgang kunnen
vinden, wanneer aan twee voorwaarden zou worden voldaan.
De eerste voorwaarde is, dat we tegen die tijd op de coronaroutekaart voor de kerken van de PKN zouden zijn teruggegaan
van de huidige kwalificatie ‘zeer ernstig met verzwaring’ naar
een minder zwaar stadium. Dit zou betekenen dat we dan
in eerste instantie met maximaal 60 bezoekers en 4 zangers
aanwezig zouden mogen zijn. Omdat we ook de anderhalve
meter afstand in het oog moeten houden, zouden dat voor de
Dorpskerk max. 50 en voor het Kruispunt max. 30 aanwezigen
zijn. Het gebruik van mondkapjes en ontsmettende gel zou
tevens een vereiste blijven.

In het vertrouwen dat eind mei een aanzienlijk deel van onze
kerkgangers gevaccineerd zal zijn en daarmee het risico van
besmetting aanzienlijk zal zijn teruggebracht, hebben we
dit voorstel aan de Wijkkerkenraden voorgelegd. Het is, na
overweging, door de beide WK’s aangenomen. Direct na het
overleg in mei wordt u als gemeenteleden via de Nieuwsbrief
geïnformeerd.
De Beroepingscommissie van het Kruispunt heeft een profiel
voor de te beroepen predikant opgesteld. Het komt binnenkort op de website te staan. Het betreft een beroep voor een
vacature tot en met januari 2026, wanneer ds. Polderman met
emeritaat zal gaan en de situatie zich zal wijzigen.
We overlegden ook over de criteria waaronder voor projecten
subsidie vanuit het fonds ‘Missionaire activiteiten’ kan worden
aangevraagd. De WK van Velserbroek wil graag een alfa-project
opstarten voor jongeren die al bekend zijn vanuit het Asfalt-project. Dit project zal losstaan van de activiteiten van Hart
voor Velserbroek.

De tweede voorwaarde is, dat er ook in de samenleving al weer
meer ‘openingen’ zouden zijn doorgevoerd, omdat het aantal
coronabesmettingen en ic-patiënten duidelijk zou zijn teruggelopen en het R-getal onder de 1 zou staan. We willen niet op
de maatschappelijke ontwikkelingen vooruit lopen.

Verslag: Els Kamerbeek

Medio mei willen we als AK en WK’s definitief besluiten of
aan deze twee voorwaarden is voldaan, zodat we met Pinksteren elkaar eindelijk weer als gemeenteleden in onze kerken
zullen kunnen ontmoeten. Vanaf die zondag zullen zowel in
de Dorpskerk als in het Kruispunt live erediensten plaats-
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Vanaf 23 mei weer kerkdiensten met kerkgangers in beide kerken! (mits …)
Besluit van de beide wijkkerkenraden
Op voorstel van de Algemene kerkenraad, hebben beide wijkkerkenraden een besluit genomen over de kerkdiensten in de
komende maanden:
1.

Vanaf Pinksteren zondag 23 mei, het feest van de hoop, zullen in beide wijken weer wekelijks kerkdiensten met kerkgangers
worden georganiseerd. We stoppen dan dus met de om-en-om diensten met alleen maar medewerkers. Tot de zomer zijn
inmiddels de roosters ingevuld. In Santpoort zal dan een deel van de diensten, waarschijnlijk om de week, later op de zondag
beschikbaar zijn op ons YouTube kanaal. In Velserbroek dient u de scriba weer te bellen voor het reserveren van een plekje,
in Santpoort verwachten we dat we het maximum van 30 kerkgangers (of misschien 50 als het risiconiveau naar ‘ernstig’ is
gegaan) zonder reserveren te kunnen bewaken.

2.

Het definitieve besluit nemen de wijkkerkenraden medio mei. Op basis van de ontwikkelingen en de maatregelen van de
overheid wordt dan een definitief besluit genomen. We willen daarbij niet vooruit lopen op maatschappelijke ontwikkelingen,
de kerk heeft geen uitzonderingspositie. Tegelijk verwachten we dat medio mei, als we 4 weken verder zijn dan het moment
dat dit artikel is geschreven, er ook positieve ontwikkelingen zullen zijn. Wat het besluit ook is, we zullen u informeren via de
email-nieuwsbrief, de website en de afkondigingen in de kerkdienst.

3.

In de zomermaanden kan het zijn dat we er niet in slagen in de Dorpskerk of in het Kruispunt op alle zondagen de roosters
in te vullen. In dat geval zal er altijd voor gezorgd worden dat de zusterkerk open is en dat er (weliswaar beperkt) kerkbezoek
mogelijk is vanuit beide wijken. We hopen dat dan ook in de Dorpskerk inmiddels de Kerk-TV voorzieningen zijn geïnstalleerd
en de dienst ook op afstand live kan worden meegemaakt. Meer leest u daarover in een volgend kerkblad.

De kerkenraden zijn blij dat we dit gezamenlijk in goed overleg hebben kunnen besluiten.
Scriba’s van de wijkkerkenraden,
Adriaan Rensen en Els Kamerbeek
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Protestantse
Gemeente

Santpoort

Als u dit leest, is de Stille Week en zijn de Paasdagen al weer
even achter de rug. Ik hoop dat het iets voor u heeft betekend
en dat u er inspiratie en hernieuwd geloofsvertrouwen uit
gekregen heeft.

Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
			(Maria de Bruijne)

Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedanken die een bijdrage
heeft geleverd aan de vespers en kerkdiensten, in de Dorpskerk en in het Kruispunt. Dat zijn vele medewerkers! Vast meer
dan u denkt. Het is geweldig hoeveel werk er verzet wordt voor
mooie erediensten. Ik wil de kinderen hier noemen die zo’n
prachtige palmpasenstok hebben gemaakt en daarmee de
Palmpasen-kerkdienst opfleurden. Bijzonder en bemoedigend
was de samenwerking tussen de beide kerken, met als hoogtepunt de Paaswake waarin we aan het slot elkaar (Velserbroekers en Santpoorters) van harte in verbondenheid het licht van
Christus doorgaven.

En dat gaan we voluit vieren!!! Op zondag 23 mei live in ons

Het is nu bijna Pinksteren. Voor velen een wat lastig feest,
omdat je je er zo moeilijk iets bij kunt voorstellen. Met Kerst
zie je een stal voor je, met Pasen een open graf, maar wat zie
je met Pinksteren? Eigenlijk is dit meer een feest van ‘voelen’, in
plaats van ‘zien’. De heilige Geest kun je niet zien, wel voelen.
Zoals je de wind of de warmte voelt. En als je de Geest voelt,
gebeurt er iets! De Geest duwt ons als een harde wind in de
rug en ze warmt ons van binnen op, als een vuur. Zodat we
ons zullen inzetten voor het Koninkrijk van God en iets kunnen
uitstralen van Gods liefde.

Een aantal gemeenteleden heeft Covid-19 gehad.

kerkgebouw! De eerste dienst dat we elkaar weer in levende
lijve kunnen zien en samen kunnen vieren dat de Geest van
God in ons midden is. Natuurlijk is het onder voorbehoud van
de besmettingscijfers, maar voor nu ziet het er naar uit, dat die
voldoende gedaald zullen zijn.
Ook hierná bent u ’s zondags weer welkom in de kerk. Ik kan
me voorstellen dat u zich er, na deze lange tijd van thuis naar
de kerkdiensten kijken, ook weer even toe moet zetten. Maar
doe dat maar, het zal u vast goed doen.

Her en der waren er zorgen en angsten. Een moeilijke operatie,
een spannende uitslag, een verdrietig bericht, een overlijden.
Laten we zoveel mogelijk met elkaar meeleven.
Drie mensen uit onze gemeente zijn overleden. Op 20 maart
stierf mw. Tini Koekenbier-Köhler op 91-jarige leeftijd. Op 24
maart kwam er een einde aan het leven van mw. Elsa Heesen-van Eck, ze was 94 jaar. Op 11 april overleed dhr. Arie Broek,
91 jaar oud.
We wensen alle nabestaanden van harte troost en moed toe.

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

Ik wil u er nog even op attenderen dat de Dorpskerk iedere

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen fel bewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt’ in hart en ogen.

Tot slot: Laat

zaterdagochtend geopend is! U kunt er tussen 10.00 en 12.00
uur terecht om even stil te zijn, een kaarsje te branden, naar
de ramen
te kijken of
zachtjes te
bidden.

u

het

me

weten als u
mij eens zou willen spreken?! Zo langzamerhand kan ik weer
bij mensen thuis komen nu de vaccinaties een feit worden. En
telefonisch kun je elkaar ook ontmoeten!
Het ga u allemaal goed!
Een hartelijke groet, ds. Gilda Polderman

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
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Kruispunt
Velserbroek

Uit de wijkkerkenraad Velserbroek. (22 maart
2021).

gebouw door diverse groeperingen vooralsnog aan banden
wordt gelegd, omdat we wel verantwoordelijk zijn.

Op 22 maart hebben we als wijkkerkenraad weer digitaal (op
afstand vergaderd). Het blijft toch vreemd om elkaar niet echt te
ontmoeten, maar we moeten het nog even doen met de technische mogelijkheden die ons via “Teams” worden geboden.
We zien elkaar dan wel op het scherm van de computer, maar
het vergaderen is toch anders dan wanneer je echt bij elkaar in
de vergaderruimte van de kerk zit.

Op dit moment wordt nagegaan of ook de organiste uit Santpoort (Elina) af en toe bij ons kan spelen. Roel is in overleg met
Santpoort aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn,
dus wie weet, zien we binnenkort ook Elina orgelspelen bij ons.
Joep is ondertussen als interim predikant al behoorlijk actief
met het bezoek van ouderen. We zijn blij met hem dat hij de
zaken zo goed oppakt. Ook bij onze vergaderingen is hij actief
betrokken.

Op dit moment (het is nog maart, als ik dit schrijf ) zijn de kerkdiensten nog steeds om en om met Santpoort en Velserbroek
en dat is prima zo. We gaan hiermee door tot het moment dat
we weer veilig in de kerk bij elkaar kunnen komen, maar dan
zal het met vaccineren wel wat sneller moeten gaan. De digitale diensten vanuit de kerk bevallen op zich goed, al beseffen
we dat sommige dingen beter kunnen. Daar wordt / is aan
gewerkt. Helaas doet zich soms een storing voor in de live-uitzending en dat is heel vervelend, maar het blijft techniek. In
ieder geval is nog eens duidelijk aangegeven dat in het geval
dat er iets mis gaat tijdens de dienst, de ouderling van dienst
moet aangeven hoe we verder gaan.

De vergadering is overigens door Joep geopend met een
Bijbeltekst uit Psalm 13 (van David) over een klaagzang die
vergeleken wordt met onze coronatijd, maar met als conclusie
dat er hoop is. De vergadering is afgesloten door Joep met een
Bijbeltekst uit Daniël 3 de mannen in de oven. (en hun vaste
overtuiging en hoop op redding).
Adriaan Rensen (scriba)

Beroepingswerk
In deze tijd waarin vergaderingen online zijn, valt het niet altijd
mee om de verbondenheid met elkaar te voelen.
Ook als beroepingscommissie is het anders. Toch hebben we
elkaar goed kunnen zien en horen.

Tijdens deze vergadering hebben we het vanzelfsprekend ook
over de beroepingscommissie, die ondertussen druk bezig is
om een wervende tekst samen te stellen aan de hand van vele
wensen die door de leden van de wijkkerkenraad zijn aangedragen. Een en ander zal ook op de website worden geplaatst.
(Misschien is dat nu al het geval).

De profielschets en vacaturetekst zijn geschreven en staan op
de PKN-site.
U kunt deze ook lezen op de website van de kerk.
Als gemeentelid bent u in de gelegenheid namen van mogelijke beroepbare kandidaten door te geven met daarbij de
motivatie waarom u deze kandidaat geschikt acht.
Informatie kan opgevraagd worden bij de secretaris van de
beroepingscommissie, Leo Kruisselbrink,
te bereiken via de mail: beroepingscommissie@pg-spvb.nl of
telefonisch 06-23214639.

De beroepingscommissie heeft als opdracht meegekregen
om een predikant te zoeken in een tijdelijke functie tot januari
2026 en dan voor 0,7 fte. Een tijdelijke beroeping behoort tot
de nieuwe mogelijkheden in de PKN-kerk. Vanaf 2026 wordt
dan samen met Santpoort (als Gilda Polderman met emeritaat
is) naar een predikant gezocht die voor beide kerken beroepen
kan worden tot 1 fte. Het kan zijn dat de te beroepen predikant
in Velserbroek ook in Santpoort goed bevalt en dan kan de
tijdelijke beroeping in een vaste worden omgezet voor beide
kerken.
Verder hebben we gesproken over het gebruik van ons kerkgebouw in coronatijd. Normaliter zijn we blij als ons gebouw
goed gebruikt wordt, maar nu we zelf niet bij elkaar komen om
te kerken, ligt het voor de hand dat ook het gebruik van ons

Interesse in de functie kunt u kenbaar maken door een brief
met motivatie te sturen naar bovenstaand mailadres. De sluitingsdatum is 1 juni.
Met vriendelijke groet,
namens de beroepingscommissie,
Margriet van Herk
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Algemeen
Vraagje vanuit de wijkkerkenraad Velserbroek

Paaswens voor 75+ in Velserbroek en Santpoort

Op 13 april jl. hadden wij nog even een korte bespreking
binnen de wijkkerkenraad m.b.t. de diensten in Het Kruispunt.
Hierbij deed de vraag zich voor of er wellicht behoefte bestaat
in dit digitale tijdperk om tijdens of na afloop van de dienst
een korte presentatie te laten zien in de vorm van een video
die niet veel langer mag duren dan 1 minuut. In deze video, die
wel een relatie met de kerk moet hebben, kunt u dan iets van
uzelf laten zien over wat geloof voor u betekent of op welke
manier u invulling geeft aan het geloof.
Als voorbeeld werd genoemd om wellicht een korte video te
tonen van het werk van Hart voor Velserbroek. Ook de jeugd
wordt uitgenodigd om met ideeën te komen.
Heeft u behoefte aan een korte presentatie van uzelf, die dan
tijdens of na de dienst getoond wordt op de beamer en in de
onlinediensten, dan kunt u dat kenbaar maken aan de scriba
(Adriaan Rensen) op het adres: ScribaatVelserbroek@gmail.
com
Als de behoefte er is dan gaan we als wijkkerkenraad zorgen
voor een invulling.

Wat een verraste gezichten aan de deur toen ik met het plantje
en de Paaswens aan mocht bellen.
Iedereen was verrast en soms duurde het rondbrengen langer
dan ik verwacht had … Dit kwam omdat sommige mensen
me hartelijk binnen vroegen. En dan geeft het een fijn gevoel,
niet alleen een mooi plantje en de Paaswens brengen, maar
ook een persoonlijk gesprek.
Ik werd zelfs op straat toegeroepen door een mevrouw die het
door haar man aan had laten pakken: "Bedankt voor de Paaswens!”
Een mooie diaconale actie en prima verzorgd door een grote
groep vrijwilligers.
Namens deze, Carla van Woensel

Lieve allemaal,
Wij missen u !!!!!!!!!!!!!!
Weinig of geen bezoekjes.
Geen koffieochtenden of lunches en andere activiteiten.
Samen met Velserbroek hebben wij 230 plantjes en bladen
rondgebracht.
Om toch met Pasen iets van ons te laten zien en horen.
Vele lieve reacties en bedankjes, dat doet ons goed.
Dank aan alle helpers en bezorgers.
Laten wij proberen het nog even voltehouden.
Dan zien wij elkaar zeker weer.
Blijf gezond, Hou vol en neem de vaccinatie.
Lieve groet van ons:
De dames van de bezoekgroep en de dames van de activiteiten.

Adriaan Rensen (scriba)

Gedicht
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.
- Henri Nouwen
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Nieuws van de Beleidscommissie
Bestaat die nog, zult u misschien denken. Inderdaad, u heeft een aantal maanden niets van ons gehoord in het kerkblad. Toch
zijn we op de achtergrond druk bezig geweest met onderling overleg en discussie.
Waar staan we ook al weer?
Op 30 november vorig jaar, op de laatste vergadering dat we fysiek als kerkenraden bij elkaar waren, heeft de Algemene
kerkenraad ons twee opdrachten gegeven:
1. Adviseer over de meest wenselijke organisatiestructuur van onze gemeente. De kerkenraden hadden immers besloten
om op korte termijn de huidige drie kerkenraden (twee wijkkerkenraden + algemene kerkenraad) op te heffen en als één
gemeente dus zonder wijkgemeentes, met één kerkenraad verder te gaan.
We zijn op zoek naar een vorm waarbij er recht wordt gedaan aan twee wijken met elk een plek van samenkomst, een
wekelijkse eredienst en een eigen wijkpredikant. Maar wel onder de zorg van één kerkenraad. Om dat allemaal in goede
banen te leiden en recht te doen aan de eigenheid van beide wijken zijn er verschillende manieren om je te organiseren,
elke met zijn voor – en nadelen. Maar allemaal moeten ze voldoen aan het doel dat iedereen, ambtsdragers zowel als
gemeenteleden, kan doen waar hij of zij zich het meeste in thuis voelt. De een heeft nu eenmaal organisatorisch talent,
de ander is liever inhoudelijk bezig. De kerkorde biedt allerlei mogelijkheden om je te organiseren met meer inbreng van
gemeenteleden, uiteindelijk draagt de gehele gemeente ‘de bedoelingen van de Kerk’, niet alleen de kerkenraad.
We zijn er nog niet uit, maar de contouren worden zichtbaar.
2.

De tweede opdracht heeft te maken met onze gebouwen: onderzoek de gebruiksmogelijkheden voor de toekomst en
denk hierbij vooral creatief. Met als uitgangspunt dat tot 2026 de huidige locaties behouden blijven.

We hebben tot nu toe ons gericht op het eerste deel van de opdracht, dat heeft ook de prioriteit. We zijn in contact met onze
classis predikant, ds. Peter Verhoeff, om van zijn ervaringen op dit terrein in andere gemeentes in de classis te leren.
We hebben een aantal malen digitaal vergaderd, en dat gaat prima. We maken voortgang, hoewel we nog niet alles op een
rijtje hebben. We hopen binnenkort u meer te kunnen melden. Als u vragen of opmerkingen heeft, laat het één van ons
weten.
De beleidscommissie, bestaande uit Marja van Leeuwen, Willem Passchier, Erik van der Kooij, Jan-Dirk Enschedé en Gerrit Out
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Laatste deel Liturgisch Bloemstuk Veertigdagentijd en Pasen
5e zondag veertigdagentijd 21 maart
Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen
over onze oogst.
Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede
oogst.
Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen
delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij
hebben met elkaar.
Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de
basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een
maaltijd, die we samen delen.

6e zondag veertigdagentijd 28 maart
We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde.
Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien.
We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek.
We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is.
We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht.
Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

Witte Donderdag
Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze
huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in
onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben
dat alleen een vreemde ons kan bieden.
Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht
beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet
ontmoeten we Jezus zelf in de ander.

Goede Vrijdag
Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan.
We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg.
Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit.
We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd.
Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af.
Vandaag staan we hier bij stil en keren ons naar binnen.
We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen?
Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?
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Stille Zaterdag
Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven.
Zijn naam is uitgesproken. Hij heeft een plek gekregen.
Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen.
Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de
grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij
Zijn gesloten graf.

Pasen
De steen is weggerold! Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf.
Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken.
De dorstigen laven. De hongerigen voeden.
De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden.
De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde.
Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

Donateurs Bedankt!

Van de Diaconie

Hierbij een tweetal dankzeggingen van wat minder bekende
organisaties zoals Mercy Ships en Sheltersuit die heel blij zijn
met onze donaties als resultaat van onze diaconale Kerstactie.

In dit kerkblad een korte update …
De collecten hebben in februari het volgende opgebracht;
feb
Diaconie
€ 161,25
7 feb
KiA-project K 021262
€ 60,00
14 feb
PKN - KiA / Noodhulp
€ 50,00
21 feb
KiA-project Z 009085
€ 140,00
Voor de Kerk werd totaal € 411,25 ontvangen.

“Hartelijk dank voor uw donatie aan Mercy Ships!
Met uw gift kunnen de gratis operaties en medische trainingen aan
boord van de Africa Mercy doorgaan en krijgen kostbare mensen
in Afrika een nieuwe toekomst.
Ook namens de patiënten en de vrijwilligers aan boord: dank u
wel!”
“Hartstikke bedankt dat je aan Sheltersuit hebt gedoneerd.
Jouw donatie gebruiken we om van deze wereld een betere en
warmere plek te maken o.a. door het uitdelen van Sheltersuits aan
kwetsbare daklozen en vluchtelingen.
Een Sheltersuit bestaat uit een wind- en waterdicht jack, een
slaapzak en een plunjezak om direct te kunnen schuilen.
Niemand verdient het om in slechte en onmenselijke omstandigheden te moeten leven. Alleen samen maken we het verschil.
Nogmaals bedankt!”
Vicky Koster, diaken

In februari ontving de Diaconie € 260 aan giften.
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun steun!
Namens de Diaconie, Jan Bothof
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In memoriam Els Heesen
Op 24 maart overleed in Rijperduin mevrouw Elsa – Els – Heesen - van Eck, geboren 19 december 1928
in Haarlem. Zij en haar man Harry kwamen kerkelijk gesproken uit de traditie van de Gereformeerde
Bond. In de naoorlogse tijd kwamen ze in Santpoort meer en meer in contact met andersdenkende
kerkgangers, met name in kringgesprekken. Harry raakte bij het maatschappelijke gebeuren ook in
sportief opzicht betrokken, met name bij de aanleg en instandhouding van de tennisbaan, praktisch
bij hen om de hoek, toen ze in de Schaepmanlaan woonden.
Een grote kentering kwam in hun leven, toen hun dochter Elly, na 25 maanden ziek zijn, waarin vader
en moeder deden wat ze konden om haar bij te staan, tenslotte kwam te overlijden in 1998. Die slag
– en dat ze dat al zo lang zagen aankomen en het ook niet voor de kleinkinderen konden verbergen
– schokte de grondvesten van hun leven. Vader Harry reageerde door voor de twee kleindochters een groot fotoalbum te maken
met herinneringen, foto’s van hun moeder en het gezinsleven om voor hen allen vast te houden en te bewaren hoe het in de
voorbije jaren ging. In die nieuwe situatie zocht hij zich te oriënteren in het leven door als agnost, niet-wetende, zijn weg, hun
weg samen te zoeken. Groot was de verslagenheid toen in 2002 ook hun zoon Berrie stierf, aan een hersentumor. Hij was de man
die het filosoferen met kinderen op de kaart zette in Nederland, in het besef dat kennis meer is dan feiten weten. Het leek in veel
opzichten op wat ik sinds 1993 met het verstaan van bijbelverhalen deed op de openbare basisscholen in Santpoort.
Vader Harrie vertrouwde me toe allengs te zijn gaan twijfelen, of God niet een denkbeeld van mensen was. Ja, voor zover wij ons
God voorstellen kan dat toch niet anders, dacht en zei ik. Toen herinnerde ik hem aan zijn eigen memoriaal voor zijn kleinkinderen met al die beelden van vroeger en de vele verhalen die Harry erbij bleek te kunnen vertellen. Of dat fotoalbum niet ook
een soort geloofsbelijdenis mocht heten, een blijk van vertrouwen tegen de keer in, vroeg ik.
Menig gesprek volgde in de loop der jaren. We verstonden elkaar en hadden elkaar iets te zeggen. Nadat in 2011 ook Harry
stierf werden die gesprekken tweegesprekken tussen Els en mij, hartelijk, een beetje in de marge, ook omdat mijn afscheid
aanstaande was, aan de grens van al die voorbijgaande dingen vol herinnering. Moge haar, hun aller gedachtenis, voor Jaap, de
kleinkinderen, ons allen tot zegen zijn.
Henk Reefhuis

In memoriam Katharina Corhnelia Koekenbier - Kohler
Na maandenlange ziekte kwam er op 20 maart een einde aan het leven van mw. Koekenbier.
Tini Köhler werd op 11 februari 1930 geboren. Van jongs af aan was ze geïnteresseerd in geloof en
kerk. Dat bleef zo, ondanks de tegenwerking die ze soms ondervond. Eén ding stond altijd voor haar
vast: niemand zou haar beletten te geloven en daar vorm aan te geven.
Haar huwelijk met Hans Koekenbier was goed, hoewel het door zijn depressies soms moeilijk was. Ze
deed er alles aan om hem de rust te geven die hij nodig had. Bijna 50 jaar zijn ze getrouwd geweest.
In hun huwelijk werden er twee kinderen geboren: Ellen en Robert.
Ze was een zorgzame, hardwerkende, sterke en lieve moeder die klaar stond voor haar kinderen als
dat nodig was. Zo was ze er voor het gezin van Ellen toen haar schoonzoon Piet overleed. En toen Robert na een moeilijke tijd
onderdak nodig had, was hij ondanks alles wat er gebeurd was, welkom in haar huis. Met z’n tweeën hebben ze sindsdien vijftien
mooie jaren gehad aan de Kerkerinklaan.
Tini Koekenbier hield van de natuur, van fietsen, van de wind in haar haren voelen, van zwemmen, van uitwaaien op het strand.
Ze was een actieve vrouw die er graag op uit ging.
Ze las vaak uit de Bijbel, het liefst uit de Jongerenbijbel vanwege het aansprekende taalgebruik. De verhalen spraken haar aan, en
ze haalde er het vertrouwen uit dat ze kind van God was, en dat ze dat zou blijven, ook over de grens van de dood heen.
Dat vertrouwen maakte dat ze niet bang was om te sterven. Haar zoon Robert bleek een trouwe en liefdevolle mantelzorger. Tot
op het allerlaatst stond hij aan haar zijde en omringde haar met zorg en aandacht. Rustig en vertrouwensvol kon ze op de 20e
maart inslapen.
Ze laat twee kinderen, drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen na. Dat er voor hen troost te vinden mag zijn, dat bidden
we hen toe.
ds. Gilda Polderman
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Bijbelleesrooster 30 april tot 4 juni
April
vrijdag

30 april

Ezechiël 36:29-38

Paradijsbelofte

Mei
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

1 mei
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei
15 mei

Psalm 136
Ezechiël 37:1-14
Ezechiël 37:15-28
Psalm 116
Ezechiël 38:1-13
Ezechiël 38:14-23
Ezechiël 39:1-16
Ezechiël 39:17-29
Jozua 23:1-16
Jozua 24:1-13
Jozua 24:14-28
Jozua 24:29-33
1 Johannes 4:1-10
1 Johannes 4:11-21
1 Johannes 5:1-12

Eeuwig duurt zijn trouw
Nieuw leven
Het goede hout
Banden van de dood
Waarschuwing
Overdonderend
Ontwapening
Ommekeer
Toespraak van Jozua
Geschiedenisles
Maak een keuze
Eindelijk begraven
Echt of vals?
God is liefde
Liefde overwint
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zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

16 mei
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei

1 Johannes 5:13-21 Getuigen en vertrouwen
Ezechiël 40:1-16
Vergezicht
Ezechiël 40:17-37
Meetsysteem
Ezechiël 40:38-47
Ruimtelijke ordening
Ezechiël 40:48–41:15a Ruim bemeten
Ezechiël 41:15b-26 Ellenlang
Psalm 104:1-18
Kennis der natuur
Psalm 104:19-35
Kennis van God
Deuteronomium 4:44–5:5
Onderwijs van Mozes
Deuteronomium 5:6-21
Herhaling van de wet
Deuteronomium 5:22-27
Reactie
Deuteronomium 5:28–6:3
Hou je aan de regels
Deuteronomium 6:4-12
Doorgeven
Deuteronomium 6:13-25
In ‘t verleden ligt het heden
Johannes 3:1-13
Leraar of leerling
Johannes 3:14-21
Licht en donker

Juni
dinsdag
woensdag
donderdag

1 juni
2 juni
3 juni

Johannes 3:22-30
Johannes 3:31-36
Ezechiël 42:1-12

Jezus belangrijker dan Johannes
Vader, Zoon en Geest
Muren en deuren

Van de kerkrentmeesters
Ontvangen legaat

uit het verleden heeft, houden we ons aanbevolen).
Als u het leuk vindt om ons te helpen (en een beetje thuis bent op
het kerkelijk erf ) met het opschonen van de vele digitale bestanden,
dan zouden we daar graag gebruik van maken.
Op dit moment is ondergetekende in zijn vrije uurtjes daarmee
bezig, maar dat schiet niet hard genoeg op. Dit is een klus die
je gewoon vanaf huis kan doen, want alles staat in de cloud.
Geïnteresseerd? Laat het weten aan Gerrit Out, cvkvoorzitter@
pg-spvb.nl

Op 28 oktober 2020 overleed Margreet Gortva – de Goede.

Ja, ik doe mee met Kerk-TV!
Hoe lang is het al weer dat we elkaar niet in de kerk kunnen
ontmoeten? Geen erediensten met kerkgangers, geen activiteiten in de kerk. Gelukkig kunnen we licht aan het einde van
de tunnel zien, het gaat de goede kant op, elders in dit kerkblad leest u daar meer over.
In de tussentijd hebben we wel allemaal wekelijks op onze
computer, laptop, tablet, telefoon, of smart-TV kunnen kijken
naar een kerkdienst vanuit het Kruispunt of de Dorpskerk. Op
zondagochtend of op een ander moment. We weten uit de
reacties dat dit door u wordt gewaardeerd.

Onlangs kregen we een brief van degene die haar erfenis
afhandelt: Margreet heeft de kerk een ruim legaat toebedeelt!
We zijn er blij mee en dankbaar voor. Tijdens haar leven is ze
altijd al een betrokken gemeentelid in Santpoort geweest. Als
lid van de Gereformeerde Bethelkerk en later bij de Dorpskerk.
Ze is ouderling geweest en heeft ook jarenlang de ambtsdragers-roosters gemaakt.
Als u hier ook wel eens over hebt zitten nadenken, maar nog
niet tot actie bent overgegaan of misschien met vragen zit, zijn
we graag bereid met u vertrouwelijk hierover van gedachten te
wisselen. Naast uw bijdrage nu, is een nalatenschap voor uw
kerk van belang en wordt zeer gewaardeerd. Belt of mailt u dan
met onze penningmeester Hans van Alten 0651-535638 cvkpenningmeester@pg-spvb.nl, of voorzitter Gerrit Out, cvkvoorzitter@
pg-spvb.nl, 0629-047097

Wie helpt mee het digitaal archief op te schonen?

In het Kruispunt wordt de dienst alweer ruim een jaar
gestreamd zoals dat heet en kunt u live meekijken. Altijd
spannend ook voor de medewerkers achter de schermen of
het allemaal goed gaat. Onlangs is er een uitbreiding van het
systeem geweest met een 2e camera, waardoor alles nog weer
beter in beeld gebracht kan worden. Naast de vrijwilligers
achter de knoppen is het met name Jan Groeneveld die hiervoor de credits verdient.
In de Dorpskerk hebben we tot nu een andere aanpak, de
dienst wordt vooraf opgenomen. Met alle mogelijkheden
om ongerechtigheden weg te monteren. Maar ook voor de
Dorpskerk is inmiddels apparatuur besteld om live de dienst
te kunnen uitzenden. Ook een deel van de voorzieningen voor
het geluid wordt hierbij, na 15 jaar, vervangen. Want ook als de
corona-beperkingen achter de rug zijn, vinden we het waardevol als de diensten op afstand kunnen worden meebeleefd.
Ook merken we dat bij uitvaartdiensten steeds meer wordt
gevraagd naar deze voorzieningen.

Al jaren lang zijn eerst Gerard Beuker en Gerrit Out en later een
groepje gemeenteleden bezig om het papieren archief van
de kerk op te schonen. Corona heeft ook hier roet in het eten
gegooid, we hopen weer opgestart te zijn als u dit leest.
Op dit moment zijn alle stukken digitaal en wordt er nauwelijks een papieren archief meer opgebouwd. Vanaf circa 2000
zijn veel stukken ook al digitaal aanwezig, vaak ook in email-accounts. En als u zelf een computer heeft en documenten
maakt en email ontvangt, dan weet u dat digitaal opschonen
niet minder belangrijk is dan in het papieren tijdperk.
Veel digitale archieven zijn al in ons bezit (en als u nog stukken
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We hopen dat dit alles voor de zomer zal kunnen worden geïnstalleerd.
De totale kosten voor deze voorzieningen in beide kerken
bedragen €25.000, een niet gering bedrag.

•

En dat is ook de reden dat we als College van Kerkrentmeesters
een financiële actie starten onder het motto ‘Ik doe mee met
KERK-TV’. Wilt u meedoen en een extra bijdrage geven om deze
kosten te dekken?
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL37 INGB 0000
1192 46 t.n.v. PROTESTANTSE GEMEENTE SANTPOORT-VELSERBROEK, met vermelding van Kerk-TV.
Of nog makkelijker: u scant de QR-code en maakt uw gift over
via iDeal.

•

•

•
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële meeleven!
Namens het CvK, Gerrit Out, cvkvoorzitter@pg-spvb.nl
•

Algemeen nieuws vanuit het CvK
Als kerkrentmeesters vergaderen we regelmatig, digitaal
uiteraard, om over allerlei
onderwerpen na te denken
en besluiten te nemen. Om u
een indruk te geven van wat
er op dit moment speelt, hier
een paar voorbeelden:

•

•

•

•

natuurlijk de stand van zaken rond de actie kerkbalans. De
toezeggingen lopen redelijk in lijn met wat we hadden
verwacht. Degenen die nog niet gereageerd hebben op
de actie Kerkbalans hebben inmiddels een herinnering
ontvangen.
we zijn blij met de extra huurinkomsten in de Dorpskerk
nu de basisschool ‘Schoolwerkplaats’ tot de zomervakantie, naast de zolder, ook de grote zaal beneden heeft
gehuurd. Het was nog wel een afweging van het college
en de wijkkerkenraad of het kerkenwerk hierdoor niet te
veel zou worden belemmerd. Per saldo denken we goede

•
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afspraken te hebben gemaakt, zo kunnen we ook in mei
en juni nog (beperkt) de zaal doordeweeks gebruiken
(als we dat zouden willen). Het geeft wel een hoop extra
geregel bijvoorbeeld rond de schoonmaak, het afval e.d.
we denken na of er geen activiteiten zijn die we aan het
kerkelijk bureau van een naburige gemeente kunnen
uitbesteden. Zodat vrijwilligers worden ontlast. De
plannen worden steeds concreter.
Trees van Gastel is na 2 jaar nu voor onbepaalde tijd bij
ons in dienst getreden als beheerder van de Dorpskerk.
We zijn er blij mee.
de pastorie aan de Dammersboog is tot medio juni
verhuurd aan een gezin uit IJmuiden. Hun woning wordt
verbouwd, zij zijn blij met deze oplossing (en wij ook
natuurlijk). Ook hier weer het nodige geregel rond energie,
internet en defecte afvoer. We zoeken nog naar huurders
voor de resterende maanden van het jaar. We verwachten
niet dat een nieuwe predikant in Velserbroek al dit jaar de
pastorie zou willen intrekken.
we hebben ruzie met het bedrijf dat de jaarlijkse controle
van onze brandblusmaterialen en noodverlichting
verzorgt. We hebben het idee dat we teveel als melkkoe
worden gebruikt, en hebben dan ook, na diverse discussies en brieven, afscheid van hen genomen.
we zijn bezig het verhuurbeleid aan te passen. Einde 2019
hebben de kerkenraden, op advies van de beleidscommissie, besloten tot het ‘vrijmaken van financiële ruimte
voor aanpassing van het verhuurbeleid, zodat gemeenschaps-bevorderende en dorpsgerichte activiteiten, worden
bevorderd’. Er is een kader nodig om verhuuraanvragen
tegen te beoordelen.
we zijn de vergoedingen voor vrijwilligers op een rijtje aan
het zetten. Met als uitgangspunt dat we ons houden aan
de regels van de belastingdienst maar tegelijk ook recht
doen aan gemaakte afspraken.
onze penningmeester, Hans van Alten, is samen met de
boekhouder, Heine Wagenaar, bezig om alles in orde te
maken zodat de KKA, een externe organisatie, de jaarrekening van de kerk over 2020 kan opmaken. Deze activiteit
hebben we noodgedwongen moeten uitbesteden. Als u
dit leest hopen we al weer een stuk verder te zijn.
en tot slot: we hebben twee mobiele, presentatie-schermen gekocht. Ze zijn 2e-hands dus de kosten vielen
mee. Ze zijn op dit moment in de Dorpskerk geparkeerd,
maar kunnen worden gebruikt in onze beide kerken. Bv. als
er bij een uitvaartdienst foto’s moeten worden getoond, of
bij een vergadering om iets vanuit de computer te kunnen
presenteren.

Leestip: ‘Mijn levensverhaal’ van Thérèse
van Lisieux
Uit: Petrus

Gertine Blom las de autobiografie
van Thérèse van Lisieux, een bijzondere jonge vrouw die schreef over 'de
kleine weg naar de heiligheid'.
In de tweede helft van de negentiende
eeuw groeide er een meisje op in een
vroom katholiek gezin in Frankrijk. Ze was
de jongste van vijf dochters en werd een
beetje verwend. Thérèse heette ze. Ze
had een zwakke gezondheid en lag rond
haar tiende levensjaar maandenlang ziek
in bed. Totdat ze naar het beeld van Maria
naast haar bed keek en smeekte om
genezing. Maria glimlachte, en Thérèse
werd beter. Vanaf dat moment wist ze het
zeker: ze wilde net als haar oudere zus het
klooster in.
Dat gebeurde ook. Ze was nog maar
vijftien jaar toen ze toegelaten werd tot
de Karmelitessen in Lisieux. Normaal
gesproken moest je langer wachten,
maar Thérèse had iedereen overtuigd van
haar roeping. Zij wilde Christus dienen.

Wereldberoemd
Thérèse had een groot vermogen tot
zelfinzicht en het helder verwoorden
van geloofszaken. Zo kwam het, dat de
overste van het klooster haar vroeg om
haar weg in het geloof op te schrijven.
Aan die vraag hebben we het te danken
dat we zoveel weten over wat haar
bewoog: haar schrijfsels werden uitgegeven en vervolgens wereldberoemd.
Thérèse bleef ziekelijk en overleed op
24-jarige leeftijd aan tuberculose. Ze had

een leven geleid zonder grootse daden, ze
was een heel eenvoudige kloosterzuster
geweest. Toch verklaarde de paus haar
heilig en werd ze één van de bekendste
heiligen van de Rooms-Katholieke Kerk.
Ook werd ze uitgeroepen tot kerkleraar,
een titel die maar aan weinig vrouwen is
toebedeeld.

Een eenvoudige ziel
Wat maakte Thérèse nu zo bijzonder?
In het Nederlands is haar autobiografie
uitgegeven als ‘Mijn levensverhaal’. Daarin
schrijft ze over haar jeugdherinneringen,
over het verlies van haar moeder, haar
ziekte, en de moeite die ze moest doen om
zo jong het klooster in te mogen. Daarna
vertelt ze over de manier waarop ze haar
geloof beleefde. Alles wilde ze doen om
heilig te worden, om zich volledig over te
geven aan God, hoe eenvoudig zijzelf ook
was. ‘Het enige goed is: God liefhebben
met heel je hart en hier beneden arm van
geest zijn.’
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En, zegt ze: ‘Ik begreep dat de liefde van
Onze-Lieve-Heer zich evengoed openbaart in de meest eenvoudige ziel die in
niets Gods genade in de weg staat, als in
de meest verheven ziel.’

Schoonheid van de hemel
Thérèse schreef over ‘de kleine weg naar
de heiligheid’. Zonder heldendaden, maar
met een gelovig en oprecht hart. Steeds
weer probeerde ze in ieder ander mens
Christus te zien, zich over haar eigen irritaties bij medemensen heen te zetten,
in alles de schoonheid van de hemel te
zien. In haar kleine leven was ze groots en
inspireerde ze talloze mensen.
Haar taal doet voor 21e-eeuwse lezers
wel erg vroom en erg devoot aan, maar
het raakte mij hoe zij op zo’n jonge leeftijd
al zo goed wist wat voor haar belangrijk
was. Aanbevolen voor iedereen die graag
meer leest over de mystieke geloofsbeleving van een jonge Franse vrouw.

Wereldwijde coronahulp Kerk in Actie
blijft dringend nodig
Corona. Al ruim een jaar lang zet dit virus de wereld op zijn kop. Maar waar we in Nederland hoopvol uitkijken naar betere
tijden, zitten in veel landen mensen nog steeds zonder inkomen en sociaal vangnet, en lijden ze honger. Vooral de allerarmste mensen worden getroffen.
Wereldwijd worden nog steeds mensen ziek, raken hun baan kwijt en lijden honger. Kerk in Actie heeft al voor 1,5 miljoen euro aan
extra noodhulp verleend voor bijvoorbeeld voorlichting over Covid-19, voedselhulp en hygiënepakketten. Ook in 2021 blijft deze
hulp dringend nodig.

Armste landen hardst getroffen
In de lente van 2020 startte Kerk in Actie al een campagne om een wereldwijde stille coronaramp te voorkomen. Door de zware lockdowns kwamen veel mensen in financiële problemen en nam armoede en werkloosheid toe. Vooral de armste mensen in de armste
landen werden getroffen. Hoe is de situatie nu in de landen waar Kerk in Actie hulp biedt?

Moldavië
In Moldavië loopt het aantal besmettingen op. Opnieuw is
te zien dat het gezondheidssysteem het werk niet aankan.
Het vaccineren is inmiddels begonnen. Begin maart zijn
14.400 vaccins geleverd en zijn zorgmedewerkers gevaccineerd. Ondertussen werken de partners van Kerk in Actie
door en proberen zoveel mogelijk hun hulp aan de meest
kwetsbaren (ouderen en kinderen) voort te zetten. Dat
moet in aangepaste vorm. Ze kunnen minder kinderen en
ouderen in de dagcentra ontvangen en gaan daarom bij
mensen thuis langs, bijvoorbeeld om een warme maaltijd
te bezorgen. “Omdat we ons in het dagcentrum moeten
houden aan de coronaregels, kunnen we niet alle ouderen
ontvangen zoals we dat gewend waren,” vertelt Galina,
medewerkster bij partner Bethania. “Sinds september
bezorgen we lunches thuis bij ouderen. Iedere dag kunnen er twee ouderen naar het centrum komen. Mensen zijn hier echt blij
mee, dat ze zo even aan de eenzaamheid kunnen ontsnappen. We maken een praatje en dromen met hen over betere tijden toen
we elkaar allemaal konden ontmoeten.” Onder het genot van een kopje thee met een koekje worden levensverhalen gedeeld. “Als ik
dan ouderen zo blij zie, dan is mijn hart dankbaar. Dankbaar dat God mij hiervoor wil gebruiken in Zijn dienst en dat ik mijn naaste
zo kan helpen.”

Indonesië
Ook Indonesië is zwaar getroffen door het coronavirus. In West-Sulawesi stegen de besmettingscijfers sky-high nadat deze regio
afgelopen januari door een aardbeving getroffen werd. Overlevenden en hulpverleners werd met klem gevraagd zich aan alle
gezondheidsprotocollen te houden, mondmaskers dragen en afstand te bewaren, maar in een noodsituatie is dat bijzonder lastig.
Partnerorganisaties in Indonesië bieden coronahulp. Zij helpen met voedselpakketten, geven gezondheidsvoorlichting en delen
mondmaskers en andere beschermende en desinfecterende middelen uit. Ook steunen zij gezinnen waarvan de kostwinner door
corona is overleden, met inkomensgenererende projecten. Ook Kerk in Actie-partner Yabima is volop bezig met het geven van corona17

hulp. Mrs. Iis Nuramanah is gezondheidswerker en verloskundige in de gezondheidskliniek in een van de zes dorpen waar
Yabima hulp biedt. Zij is erg blij met het gezondheidsprotocol en de beschermende middelen. “Wij gaan dagelijks
op bezoek bij mensen die gezondheidszorg nodig hebben,
zoals zwangere vrouwen, ouderen of kinderen die ziek zijn.
Voorheen kwamen mensen naar ons gezondheidscentrum
toe, maar vanwege corona laten we mensen niet hierheen
komen, maar bieden we gezondheidszorg aan huis. Dankzij
de beschermende middelen die Yabima ons geeft, kunnen
we ons werk blijven doen, op een zo veilig mogelijke manier.
Daar zijn we uiteraard erg blij mee."

Golfstaten
Vele duizenden arbeidsmigranten in landen in de Golfregio kwamen door de coronacrisis in grote problemen. Ze
verloren hun inkomen en hebben geen sociaal vangnet.
Kerken bekommeren zich om hun geestelijk welzijn en
vonden nieuwe manieren om met hen in contact te blijven
en bijbelverhalen te blijven delen. Het Bijbelgenootschap in
de Golf, partner van Kerk in Actie, helpt hen daarbij. “Het was
echt van levensbelang om snel te reageren op het welzijn
van arbeidsmigranten in de labour camps (achterstandswijken waar de arbeidsmigranten dicht op elkaar gepakt
wonen) en een hausse aan zelfmoordgevallen en depressies
te voorkomen,” vertelt Hrayr Jebejian. “We proberen de vele
kerkgemeenschappen hier zo veel mogelijk te ondersteunen om alle uitdagingen te lijf te gaan. Er is een grote dorst naar het Woord
van God.”

Rwanda
In Rwanda zijn 21.000 besmettingen met corona geregistreerd en
300 doden op 12,7 miljoen inwoners. Eind maart 2021 zijn 350.000
mensen gevaccineerd. Er is een toename van huiselijk geweld en
tienerzwangerschappen, goede voeding is moeilijker verkrijgbaar
en mensen mijden ziekenhuizen uit angst voor het virus. Kerken
gaan inmiddels gelukkig weer open voor beperkte aantallen per
dienst. Met steun van Kerk in Actie kregen al 1400 gezinnen een
voedselpakket, maar meer pakketten zijn nodig. De tienermeisjes
Clarisse en Jeanette uit Rwanda konden lange tijd niet naar school.
Hun pleegmoeder Fortuné is dankbaar dat het ondanks de moeilijkheden goed met de meisjes gaat: “Mijn kinderen zijn vanwege
corona lang niet naar school geweest. Maar ze blijven steeds druk
bezig: ze zorgen voor onze koe en ons varken en koken eten.
De hulpverleners zorgen ervoor dat ik mijn kinderen goed kan
opvoeden en dat we allemaal gezond zijn. Daar ben ik blij om, vooral omdat ik weet dat kinderen die bij andere families moeten
werken, nog weleens misbruikt worden.”

Nepal
Tot voor kort werkten tienduizenden Nepalese arbeidsmigranten in India, maar door de coronamaatregelen raakten ze hun baan
kwijt en keerden ze terug naar hun dorpen in Nepal. De gevolgen voor de arme Nepalese bevolking zijn groot. Gezinnen kunnen de
inkomsten van de arbeidsmigranten niet missen, omdat de werkloosheid in het eigen land hoog is. Samen met lokale partnerorga-
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nisaties deelt Kerk in Actie voedselpakketten uit aan teruggekeerde arbeidsmigranten en hun families. Ook worden
ze geholpen met het opzetten van een pluimveebedrijf of
een groentekwekerij en het effectief bewerken van landbouwgrond, zodat ze kunnen voorzien in hun dagelijkse
levensbehoeften. Dat geeft perspectief voor een toekomst
in hun geboortestreek: zo zijn ze niet genoodzaakt elders
geld te verdienen onder mensonterende omstandigheden.

Zuid-Afrika
Zuid-Afrika is het hardst door corona getroffen land in
Afrika met 1,5 miljoen besmettingen en 52.535 doden op
56 miljoen inwoners. Eind maart 2021 zijn 220.129 mensen
gevaccineerd. Meer dan 2,2 miljoen banen gingen verloren,
wat nog steeds tot grote problemen leidt voor mensen zonder sociaal vangnet. Kerk in Actie heeft al 9613 voedselpakketten uitgedeeld en 1000 kinderen geholpen met voeding en opvang, maar meer hulp is nodig.

Doe je mee?
Wereldwijd wil Kerk in Actie doorgaan met het ondersteunen van kerken en partners, die op hun beurt voedselhulp geven, hygiënepakketten uitdelen, medische zorg geven, financiële steun bieden aan de meest kwetsbaren en preventiecampagnes verzorgen. Doe
je ook mee? Hulp blijft dringend nodig! Alle informatie over de actie is te vinden op kerkinactie.nl/corona.
Foto: Unicef/DeJongh | 16 apr 2021

Overlijden dominee René van der Rijst

Naast zijn predikantschap was René 5 jaar lang voorzitter van
Op Goed Gerucht, een vernieuwingsbeweging van protestantse theologen die midden in de samenleving staan.

Haarlem, april 2021 – De kerkenraad van de Protestantse
Gemeente in Haarlem-Noord en Spaarndam deelt mee,
met groot verdriet, dat haar predikant René van der Rijst
is overleden, op zondag 18 april 2021. René overleed na
een ziekbed; hij is 56 jaar geworden. ‘Ons meeleven en
onze gedachten gaan uit naar zijn gezin, zijn familie en
naar een ieder die René zal missen’, aldus de voorzitter
van de kerkenraad, Ilonka Boomsma.

Hij promoveerde in 2014 met het proefschrift ‘De uitzaaiing
van het Woord - homiletiek in het spoor van Derrida’. Ook
publiceerde hij verschillende boeken, leverde een bijdrage
aan publicaties en schreef artikelen in tijdschriften waaronder
Kind op Zondag. In september 2020 verscheen zijn laatste
boek bij KokBoekencentrum, Het geschenk van vertrouwen.
De maakbare samenleving voorbij.

René van der Rijst diende de Protestantse Gemeente in Haarlem-Noord en Spaarndam meer dan 20 jaar. Daarvoor was hij
6 jaar predikant in Arkel.
René zal herinnerd worden als een creatieve, betrokken en
bevlogen predikant. Hij kon goed luisteren en ging graag
in gesprek met verschillende mensen. Ook organiseerde hij,
samen met de kinderen en de jongeren uit de kerk, kerkdiensten met een bijzonder karakter. Hij maakte graag muziek en
had een warm hart voor kunst en cultuur. Mede dankzij zijn
inzet is er veel aandacht geweest voor kerkvernieuwing. Hierdoor is onder meer Verhalenhuis Haarlem van start gegaan.
Met muziek, theater, films, workshops, en filosofiecafé’s wordt
in dit podium aandacht gegeven aan zingeving en levensthema’s voor een breed publiek. De Protestantse Gemeente is
dankbaar voor alles wat hij heeft betekend.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Haarlem-Noord
en Spaarndam biedt haar leden en andere belangstellenden
de gelegenheid om het verdriet bij het overlijden van René
met elkaar te delen. De Immanuelkerk (Van Egmondstraat 5,
Haarlem) en de Oude Kerk (Spaarndam) zijn daarom geopend
voor condoleance. Op de website kerkpleinhaarlemnoord.nl
staan de dagen en tijdstippen vermeld. Bezoekers kunnen
een kaarsje aansteken, een bericht achterlaten in het condoleanceregister, of luisteren naar muziek. De berichten uit het
condoleanceregister zullen later gegeven worden aan de
echtgenote en kinderen van René van der Rijst. Tijdens deze
bijeenkomsten gelden de maatregelen m.b.t. Covid19.
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De wind, wij zien hem niet
De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.
De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.
De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.
De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon,
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.
Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.
(Lied 676 Liedboek, tekst Anders Trostenson)
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De maandelijkse
column van
Ds. Verhoeff
Vertraging
donderdag 1 apr 2021  
Ik ben een jachtig mens. Ik ben er niet trots op, maar het is wel
waar: ik heb altijd haast. Dat begint al met opstaan. Dat voltrekt
zich in een vaste volgorde, zodat ik niet onnodig tijd verlies.
Daarna gun ik mijzelf elke dag weer weinig tijd voor ontbijt en
krant.
Op mijn studeerkamer aangekomen moet ik mijzelf vervolgens herinneren aan mijn stille tijd. Lezen, een lied, gebed. Een
hoofdstuk studeren van het een of ander. Vanzelf gaat dat niet,
want in mijn hoofd zit iets anders. De mail beantwoorden, dan
is dat maar klaar.
Als er geen Corona is, ga ik daarna op pad. Een afspraak, een
predikant, een vergadering. Ik zal u besparen wat er in mijn
auto gebeurt als er 6 stoplichten achter elkaar op rood staan.
Maar geloof me: u wilt er niet bij zijn. Gejaagdheid en gemopper zijn innig bevriend. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij
hebben ongelofelijke haast.
Bijna elke dag is te vol gepropt. En dan moet het ergste nog komen. Want ’s avonds laat, op de bank, als alles gedaan is, heb ik te
weinig aandacht voor de liefde van mijn leven. Om tijd gaat het nu niet meer, maar mijn hoofd zit vol. Met morgen alvast. Met mail,
bezoeken en vergaderingen. Wij moeten rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan.
En toen kwam Corona. Lang had ik niet door wat er gebeurde. Ik zat vooral vol verzet om wat er allemaal niet meer kon. Maar langzaam, tergend langzaam komt het besef. Dat Corona vertraagt. Dat Corona me soms bijna stilzet. Dat ik minder hoef, omdat ik veel
niet meer kan.
Nog langzamer komt het besef dat je daar zelfs van kunt genieten. De onvergetelijke Simon Carmiggelt beschreef eens hoe hij
wachtte op de bus: ‘Ik hou van wachten. Je doet iets en toch niets.’ Jaloersmakend vind ik dat. En dat zou ik dus graag van Corona
willen leren. Vertragen. Rust. Aandachtiger leven. En wachten dus.
Garanties durf ik niet te geven, ik ken mezelf. Maar in de kerk weten wij beter dan wie ook dat er uit iets lelijks iets heel moois kan
voortkomen. We hebben net Pasen gevierd. Lijden wordt opstanding. Een kruis wordt een open graf. Dood wordt leven.
En zo kan er uit zoiets lelijks als Corona voor mij ook iets goeds voortkomen. Vertraging. Aandacht. Leven. Misschien kan ik ooit zelfs
leren zeggen: ik hou van wachten.
Ds. Peter Verhoeff, classispredikant
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Philip Out
Makelaar-Taxateur
Register Makelaar-Taxateur
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E: info@supermakelaar.nl
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BEN VREMAN

Uw Warme Bakker
Terrasweg 24

Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

een grote sortering
22-01-2014

17:36
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KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

R.J.H.(Roel) Donken
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

Samen naar een waardig afscheid.

Uw adviseur voor: liftinstallaties roltrappen rolpaden gevelonderhoud
●

●

Uitvaartbureau

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
-Dag
Voor&alle
gezindten
Nacht
- Uitvaartverzekeringen
Bereikbaar
- Wilsbeschikking
Jan Gijzenkade 75
023 - 5 371 375
- Voor iedereen, ongeacht
2025 BC Haarlem
- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
waar u verzekerd bent
www.luvu.nl
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
Samen naar een waardig afscheid.
- Uitvaartverzekeringen
Ruud Kerkhoff
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
Jan Gijzenkade 75
- Voor iedereen, ongeacht 2025 BC Haarlem
waar u verzekerd bent
www.luvu.nl

●

Santpoort

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

persoonlijke
deelVoor
1,een2
en 3 en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf
Dageen
en nacht
bereikbaar:
0255-517452
schrijft
reeks boeken
over het
Dorp
BezoekDeel
ook onze
website
Santpoort.
1, 2 en
deelwww.aliceloeters.nl
3.
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.

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

Voor bestelling: info@cornegge.nl

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

van

ASSEMA

Galle
Promenade
14,
1991
PR enVelserbroek
De ChristenUnie
is ook in de
IJmond
(o.a. Velsen
Heemskerk) actief.
In Velsen heeft
de
CU
al
jaren
een
zetel
in
de
Telefoon 023 538Gemeenteraad.
79 45

www.wado.nl

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.

BOUDESTEIJN B.V.

Neem gerust contact met ons op. U kunt mailen naar
Fractie@velsenchristenunie.nl of bellen naar

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

Reijer Kooij (voorzitter Bestuur)
M 0630327770

* OVERZEEVERPAKKINGEN
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* 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
Hagelingerweg
59, 2071
Santpoort
Noord
Lange Nieuwstraat
469A,CA
1971
GE IJmuiden
023-539
45, Fax
info@wado.nl
Tel. 0255
51945
109
0255 530 628

Drogisterij

van

e-mail: ijmuiden@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling
uw woning
Hagelingerweg
59, 2071 CA van
Santpoort
Noord

ASSEMA

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

K. BOOT

www.wado.nl
www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

SCHILDERWERKEN
- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie
TEL: 023-5384336

|

SANTPOORT-NOORD

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

| GSM: 06-25278608

Pletting Consultancy

SANTPOORT-NOORD

Als het om mensen gaat

023 538 24 42

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

VERHUIZERS

Aangesloten bij het CRKBO

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

Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij
In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald
en na reparatie weer thuisbezorgd!

Info tel.: 023 - 538 51 10

+C55 5Z6 5 Waalstraat
 Ů101, 0251

- 25 20
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Velserbroek

Protestantse
Gemeente

Algemeen

Kruispunt

Santpoort

Kerkdiensten

Bloemengroet

Bezoekteams

Online diensten, website: www.pg-spvb.nl
Alle diensten beginnen om 10:00 uur.
Om en om diensten:
2 mei
Mw. ds. Gilda Polderman vanuit Kruispunt.
9 mei
Ds. Jan Seeleman vanuit Dorpskerk.
13 mei
Hemelvaartsdag,
Mw. ds. Barbara de Groot vanuit Dorpskerk.
16 mei
Mw. ds. Jessa van der Vaart vanuit Kruispunt.
Als de omstandigheden het toelaten
weer kerkdiensten in beide wijken met kerkgangers:
23 mei
Pinksteren
Ds. Joep van den Berg
Kruispunt
Mw. ds. Gilda Polderman
Dorpskerk
30 mei
Ds. Bart Stobbelaar
Kruispunt
Mw. ds. Ineke Clement
Dorpskerk
6 juni
Ds. Simon Zuidema
Kruispunt
Mw. ds. Gilda Polderman
Dorpskerk

2 mei Anneke Hoorn
9 mei Annette Jansen
16 mei Mevr. Boiten
23 mei Ageeth Ranzijn
30 mei Hans Hein

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

Adressen
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 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

Autorijdienst
Zuid (coördinator dhr. J. Morren
23 mei
dhr. J. Morren
30 mei
dhr. E. van der Kooij
6 juni
mw. P. Muller

023 5384366)
023-5384366
06-15890135
023-5262736

Noord (coördinator dhr. J. Bothof
23 mei
mw. D. Markerink
30 mei
dhr. R. Pomp
6 juni
dhr. H. Wispelwey

06-49413571)
023-5376816
06-49932782
023-5376676

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

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
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. 5 t/m donderdag 20 mei 2021
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Vertrouwenspersonen

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 65-65a, 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.

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. Juup van Werkhoven, 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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