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Foto van de maand

Nieuw leven
Terwijl twee mezen de mezenkast in- en uitvliegen om hun jongen te voeden, zijn twee roodborstjes druk doende op de plaatsen 
waar ik net met de schoffel en de hark wat aarde had bewerkt. Afgelopen jaar een roodborstkastje opgehangen, echt een mooie villa, 
maar daar is geen leven te bekennen. Waar die beestjes hun nestje bouwen is ons al jaren onbekend, ook al gluren we de achtertuin 
af tussen houtstapels en heggen. Gemakkelijker was het bij Spaarndam, bij het landje van Gruijters, waar ik met mijn kleindochter 
kluten fotografeerde. Voor het eerst mocht ze met mijn telelens, op statief, fotograferen. Bovendien mocht ze zoveel foto’s maken als 
ze wilde en dat was wat onwennig, omdat ze behoort tot de smartphone-tik-tok-instagram generatie. Maar de kluten waren wel erg 
ver weg, bewogen ook wel snel en op de computer waren ze toch niet echt goed scherp. Dichterbij zagen we twee meerkoeten, 
elk met een kleintje, waarschijnlijk de vader en de moeder die hun voedingstaken goed verdeeld hadden. Mijn kleindochter vond 
die kleintjes toch wel erg lelijk en dan ook nog met een rode kop. Ze vond het op een gegeven moment wel genoeg, want ze wilde 
koekjes bakken met oma. Na vele uren werk kwam daar een heerlijke spekkoek uit de oven. 

Wat hebben we genoten van onze kleindochter, die sinds ruim een jaar voor het eerst weer bij ons over de vloer kwam. Voor de 
zekerheid toch even een coronatestje gedaan, hoewel ze vooraf een week in quarantaine was geweest. Wat verlangen we allemaal 
weer naar vrijheid, de frisse lucht, bij elkaar op bezoek komen, weer in elkaars nabijheid zijn en weer (kerk-) bijeenkomsten bij mogen 
wonen. Wat ons geleerd heeft in deze bizarre tijd is dat het fysiek samenzijn van grote waarde is. Misschien is het koffiedrinken met 
elkaar wel belangrijker voor onze geest dan de kerkdienst. Sorry, maar je kunt het één soms niet met het andere vergelijken.

Met groet, John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)



  
Meditatie

Peter Verhoeff, 
classispredikant Noord-Holland
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Kleine jongen

Ik ben geboren in Den Haag. Tot ik zeven jaar was woonden 
wij in een nieuwbouwwijk. Die werd vanaf de jaren ’50 in hoog 
tempo uit de grond gestampt om de naoorlogse bevolkingsex-
plosie een huis te geven. In de hele wijk was alles nieuw. Het 
rook naar verf.

Op zondag liepen wij naar de ook al gloednieuwe Adventkerk 
aan de Hengelolaan. Pas veel later leerde ik dat die ontworpen 
is door de beroemde architect Karel Sijmons. Ook de ontwerper 
trouwens van de Adventskerk in Aerdenhout. En zijn magnum 
opus is de Thomaskerk in Amsterdam. Voor de kenners: hij 
bouwde ook het oude Hydepark. Maar dat alles terzijde.

Want ik liep dus aan de hand van mijn vader naar de kerk. Een 
veilig gevoel. Aan de overkant van de straat liepen minstens 
drie vriendjes, want van onze klas ging meer dan de helft naar 
de Adventkerk. Sommigen waren gereformeerd en gingen 
naar een andere kerk. Maar dat mocht ook, dat gaf niet.

Steevast liepen wij op zo’n zondag 
langs een aantal geparkeerde 
vrachtwagens. Ik herinner me een 
Scania-Vabis en een Bedford. Een 
Hanomag ook. Vergane merken, 
maar het waren wegkastelen. De 
immense banden groter dan ikzelf. 
En als ik omhoog keek, dan leek 
het dak van zo’n wagen tot in de 
hemel te reiken.

Ik ervoer zondagmorgen dan ook 
als eenheid. Eerst die vrachtwa-
gens die de hemel raakten. Daarna 
de kerk en de zondagsschool, waar 
wij hoorden van een God die in de 
hemel woont. En ook deze Vader 
gaf je een hand. Alles klopte. Een 
veilig gevoel.

Het zal duidelijk zijn, ik denk met warmte terug aan deze lieve 
tijd. Toch besef ik natuurlijk: dat kinderlijke geloof van toen, dat 
is er niet meer. Na Den Haag volgden nog vijf woonplaatsen, 
een studie, meer dan 25 jaar predikantschap. En ook heel veel 
persoonlijks. En zo onderweg door het leven leer je: niet alles 
klopt. En dat verandert je geloof.

Toch wordt geloof niet per se minder. Ik merk juist het afge-
lopen jaar vol Corona hoe nodig ik het heb: een God aan wie ik 
mij mag toevertrouwen. Niet alleen Rutte en De Jonge, Kuipers 
en Gommers. Die ook, want in de kerk zijn we niet gek. Politiek 
en wetenschap zijn nodig.

Maar óók een God die naar mensen omziet. Een Vader die me 
een hand geeft. Ook als niet alles klopt. Juist dan.

Het is anders dan toen, natuurlijk. Maar eigenlijk ben ik ook nog 
steeds een kleine jongen.

Adventkerk Den Haag
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 Santpoort

KERKDIENSTEN LIVE
Als u dit leest is de Pinksterviering achter de rug. De eerste 
zondag sinds lange tijd dat we weer live bij elkaar kunnen 
komen en in een eredienst in de Dorpskerk en in het Kruispunt 
kunnen vieren dat God met mensen is!
Het besluit om de kerkdeuren ’s zondags weer open te zetten 
is niet op een achternamiddag genomen. Allerlei te beant-
woorden vragen en te maken keuzes gingen eraan vooraf. We 
moeten, zeker als kerk, een dergelijke beslissing weloverwogen 
nemen, waarbij we met diverse factoren rekening moeten en 
willen houden.
We hebben altijd gezegd dat we niet vooruit willen lopen op 
de rest van de samenleving. Toen winkels, terrassen en sport-
scholen nog dicht waren, konden wij niet gewoon bij elkaar 
komen alsof er niets aan de hand was, met een beroep op 
Artikel 6 van de Grondwet (Vrijheid van Godsdienst en Levens-
overtuiging). We wilden en willen geen uitzonderingspositie 
innemen.
Verder vinden we dat het veilig moet kunnen. Nog steeds 
zitten we middenin de pandemie, en ook in Nederland vinden 
er dagelijks nog vele besmettingen plaats. Het mag niet zo zijn 
dat er in de Dorpskerk of in het Kruispunt door een kerkdienst 
mensen elkaar besmetten.
Gelukkig hebben we een handleiding gekregen, een ‘route-
kaart’, die aanvaard is door de bij het CIO (Interkerkelijke Contact 
in Overheidszaken) aangesloten kerkgenootschappen. Ook de 
Protestantse Kerk in Nederland maakt daar deel van uit. Op die 
routekaart wordt geadviseerd welke stappen je als kerk kunt 
zetten in iedere fase van de corona-crisis.
http://bit.do/cio-routekaart
‘Dat is dus makkelijk’, zou je kunnen zeggen. ‘Volg de routekaart 
en je hoeft verder niet meer na te denken’. Maar zo makkelijk 
is het níet. Want de routekaart is een advies en het wordt aan
plaatselijke kerkenraden overgelaten zelfstandig de goede 
besluiten te nemen. We moesten bedenken of het in ónze 
situatie veilig genoeg was en vervolgens moest er besloten 
worden hoe alles praktisch in z’n werk kon gaan.
De meeste discussie is gegaan, zo kan ik u wel vertellen, over 
het precieze aantal kerkgangers. Er was met geen mogelijk-
heid te voorspellen hoeveel mensen van plan waren te komen. 
In de Dorpskerk is ervoor gekozen om voorlopig geen reserve-
ringssysteem te gebruiken, omdat dat wellicht voor sommigen 
een te grote barrière zou betekenen. Maar daardoor weet je 
ook niet hoeveel bezoekers je kunt verwachten. We hebben 
afgesproken om maximaal 30 mensen toe te laten (exclusief 

medewerkers), maar stel nou dat er 31 komen? Dan laat je 
die ene ook nog toe. Maar als er 32 komen? Oké, als dat op 
het laatste moment is, dan mag die er nog in. Maar…. stel dat 
er nog een enthousiast groepje van drie kerkleden aan komt 
lopen, wat doe je dan?
Begrijpt u hoe moeilijk dit is? Je wilt niemand weigeren, want 
van nature zeg je aan de deur van de kerk tegen iedereen die 
naar binnen wil: “Wees welkom!”. Hoe kun je dan ooit mensen 
wegsturen?
En toch…. het moet.
Als ik dit schrijf (20 mei) is het over drie dagen Pinksteren. 
Hoe zal het zijn? Durft u te komen, of bent u nog bang voor 
besmetting? Wilt u wel komen, of is de wekelijkse kerkgang 
iets dat er voor corona bij hoorde, maar waarnaar nu niet meer 
verlangd wordt? Misschien wilt u het allemaal even afwachten. 
Wie weet, vindt u het koffie drinken na afloop het allerbe-
langrijkste, en zou u de ontmoeting teveel missen. Misschien 
vindt u het geen echte kerkdienst zolang u zelf niet mee kunt 
zingen. Misschien vindt u de mondkapjes en het desinfecteren 
van de handen teveel gedoe.
Misschien gunt u het een ander meer dan uzelf. Ik kan het me 
allemaal voorstellen. 
Wij, als kerkenraadsleden, vinden het best spannend. Hoe zal 
het zijn?
Maar vooral: wat is het geweldig dat het weer kan!!! Dat we 
elkaar weer kunnen zien rond het Woord, dat we de Paaskaars 
als teken van Christus’ aanwezigheid weer zien branden, dat 
we de liederen horen en samen kunnen bidden, dat we de 
zegen kunnen ontvangen!
En…. mocht het zo zijn dat teveel mensen dit mee wilden 
maken en u er niet meer bij kon en naar huis bent gestuurd: 
Gerrit Out heeft de viering gefilmd en die kunt u ook nu nog, 
als u dit leest, bekijken en beluisteren. En bedenk dat deze 
Pinksterzondag een opstap was naar zondagen waarop ieder 
weer meer dan welkom is!

LIEF EN LEED
Ik noemde al de naam van Gerrit Out. U weet natuurlijk dat 
hij heel erg veel doet in en voor de kerk. Met hart en ziel – 
de kerk is hem lief, dat merken we in alles. Alles doet hij met 
passie en grote inzet. We zijn hem daar uitermate dankbaar 
voor, want wat betekent hij veel voor onze kerkgemeenschap. 
Hoe mooi is het dat hij voor al dat werk op 26 april een lintje 
heeft gekregen. Sinds die datum is hij Lid in de Orde van Oran-



je-Nassau! Van harte gefeliciteerd!

Op 29 april is mw. An Reinders overleden, op de leeftijd van 93 
jaar. Velen hebben haar gekend. Ze was een meelevend kerklid. 
Ook toen ze niet meer kon komen naar de kerkdiensten, las ze 
altijd de preek en de liturgie van de zondag. U kunt elders in 
KerkOnderweg een In Memoriam van haar lezen.
Meerdere gemeenteleden hebben te maken met verdriet, 
angst en zorg. Laten we zo mogelijk naar hen omzien.

ACTIVITEITEN ?!?
Het lijkt erop dat er zo langzamerhand weer wat activiteiten 
plaats kunnen hebben. Binnenkort vergadert de kerkenraad 
daarover, en het is natuurlijk ook afhankelijk van hoe het met 
de besmettingsgraad in Nederland gesteld is. Zingen met 
elkaar zal nog niet gelijk kunnen. Maar een bijeenkomst met de 
Lebjib-groep of een ochtend met een gespreksgroep is waar-
schijnlijk over niet al te lange tijd weer mogelijk.
Al weer even geleden kondigde ik de Bijbelgespreksgroep aan 
over het boek Ester. Ik heb daar inmiddels zes aanmeldingen 
voor ontvangen. Er is nog plaats voor meer deelnemers. Ik 
plaats hier nogmaals de tekst die ik eerder schreef. Nog steeds 
kan ik niet met zekerheid zeggen of het op korte termijn door-
gang kan vinden, maar meld u zich toch gewoon aan!
Ik wil gaan starten met een Bijbelgespreksgroep rond het 
boek Ester. Een fascinerende vrouw, sterk, moedig, doortas-

tend en wijs, die de joodse gemeenschap redde uit de macht 
van Haman. Het is een oud verhaal dat zich afspeelt in Perzië 
(waar nu zo een beetje het huidige Iran ligt). Veel opvallende 
bijzonderheden bevat de tekst. Bijvoorbeeld dat het woord 
‘God’ er niet in voor komt. De thematiek is van alle tijden. Ook 
nu nog zijn er ‘hamannen’, mensen die dreigen weerlozen en 
kwetsbaren onder de voet te lopen. En gelukkig zijn er ‘esters’ 
die daartegen durven opstaan. Zo kunnen we de Bijbeltekst 
zeggingskracht geven aan ons eigen leven. Het roept vragen 
op als: Hoe gaan wij om met onrecht? Waardoor laten wij onze 
houding bepalen? Zijn wij moedig? Of kijken we weg?
Vier ochtenden zou ik bij elkaar willen komen. Doet u mee??! 
Natuurlijk zijn ook Velserbroekers meer dan welkom. Laat uw 
belangstelling weten via gildapolderman@planet.nl of telefo-
nisch (023-5834656).
Na de aanmeldingen doe ik aan de deelnemers voorstellen 
voor data. We komen vast tot tijdstippen
waarop iedereen kan.

TOT SLOT
Laat het mij weten als u mij graag eens langs ziet komen. Met 
(teleurgesteld) afwachten doet u zichzelf tekort. Ik ben er graag 
voor u!

Met een hartelijke groet voor u en jullie allen,

Gilda Polderman
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Velserbroek
Kruispunt

Vertrouwenspersoon
Het is gebruikelijk dat er binnen de kerk een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon wordt aangewezen waarbij men terecht 
kan in geval van vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, 
financiële malversaties, intimidaties, bedreigingen of anders-
zins.
Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht 
met hun vragen, vermoedens of meldingen.
Ds. Rene van der Rijst vervulde de afgelopen jaren deze functie 
voor Het Kruispunt te Velserbroek, maar door zijn overlijden 
was er een vacature ontstaan.
We zijn blij dat Jody van der Velde zich bereid heeft verklaard 
deze functie op zich te nemen. 
Jody is bereikbaar onder tel.nr. 06-45897084 en onder e-mail 
adres: jody.velde@gmail.com

Scriba Adriaan Rensen

Dank
Allen heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen, 
die wij mochten ontvangen namens de gemeente van 
het  Kruispunt voor ons 60-jarig huwelijk.

Groeten van Kees en Guda.

GEZOCHT!!!!!!!
Wij zoeken een paar gemeenteleden voor de uitbreiding van 
onze schoonmaakploeg.
Het gaat om één keer per maand op dinsdagmiddag een 
uurtje helpen.
Voor informatie: Gré Riedijk 0235385216 of 
riedijkkerk@gmail.com

Kerkbezoek Het Kruispunt Velserbroek. 
Er zijn weer wekelijkse diensten in Het Kruispunt en als u wilt, 
kunt u die diensten bijwonen. We hebben echter voorlopig nog 
beperkingen als gevolg van de coronaregels. Dit betekent dat 
er nog steeds niet gezongen mag worden en als u komt, moet 
u bij de ingang uw handen desinfecteren en afstand houden 
tot anderen en vergeet uw mondkapje niet, als u loopt. Verder 
is het verstandig om vooraf te reserveren bij de scriba, Adriaan 
Rensen, zodat u zeker weet dat u een plekje heeft, want we 
mogen niet meer dan 30 personen (buiten het personeel) 
toelaten in ons gebouw. Reserveren kan via de website of via 
de mail: scribaatvelserbroek@gmail.com Dit reserveren kan tot 
uiterlijk vrijdagavond voorafgaande aan de dienst.

 Adriaan Rensen (scriba)

Oproep medewerkers kledingbeurs.
In het Kruispunt is iedere dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
de kledingbeurs te vinden waar een groep vrijwilligers werk-
zaam is. Er wordt kleding aangeleverd die weer wordt verkocht 
aan mensen met een smalle beurs. De opbrengst gaat naar 
een goed doel.
Helaas is door omstandigheden een gebrek aan medewerkers 
ontstaan. Graag zouden we één of meer nieuwe medewerkers 
willen ontvangen.
Heeft u belangstelling? Geef u dan op via de scriba: Scribaat-
Velserbroek@gmail.com of loop gewoon binnen op een dins-
dagochtend en/of meld u aan bij Gré Riedijk. Zij kan u veel 
meer vertellen over dit mooie werk.

Adriaan Rensen

Oproep medewerker Facebook.
Na zich vele jaren met hart en ziel ingezet te hebben voor het 
Facebookgedeelte op de website van onze kerk “Het Kruis-
punt”, wil Bart Kaptein binnenkort stoppen met dit werk. Wij 
danken hem hartelijk voor de grote bijdrage die hij al die jaren 
geleverd heeft. Hij deed dit samen met Marianne Vonkeman, 
die begin dit jaar vertrokken is. Rina ten Broek heeft aange-
geven zijn taak over te willen nemen, maar zoekt nog een extra
hulp erbij. Met z’n tweeën is het leuker en goed te doen.
Wie meldt zich aan? Je wordt ingewerkt en zo moeilijk is het 
niet. Je levert hiermee een waardevolle bijdrage.
Wie belangstelling heeft, kan zich melden via het adres van de 
scriba of direct bij Rina .
Adres scriba: scribaatvelserbroek@gmail.com of 
r.ten.broek@live.nl

Adriaan Rensen (scriba)

Dank
Heel erg verrast met dit prachtige boeket, vnl. rode 
bloemen, de kleur van Pinksteren!
Het lijkt op vuurwerk. Geraas van de Geest, vlammen van 
vuur, en dan de belofte dat de Heilige Geest bij ons zal zijn!
Door de achterliggende heupoperatie en nu revalidatie 
zoveel tijd om na te denken, en dankbaar te zijn voor het 
goede dat normaal gewoon is!
Hartelijk dank voor dit prachtige boeket en wens u allen 
Gods Liefde toe!

Tineke Treffers



8

Vanuit Hart voor Velserbroek

Na mijn zwangerschapsverlof ben ik inmiddels per 1 april weer volledig aan het werk. Ik werk veel vanuit huis, maar op maan-
dagen probeer ik van 10.00-15.00 uur vanuit het Kruispunt in Velserbroek te werken. Om 12.00 uur begin ik mijn lunchpauze met 
een meditatief moment. Van harte welkom om eens aan te haken!
Eind 2021 loopt de eerste projectperiode van het pionieren af. Daarom maken we deze maand alvast een begin met terugblikken 
op de achterliggende periode. Afgelopen jaar hebben we gezien hoe kwetsbaar het pionierswerk is. Maar we vermoeden 
dat terugkijken ons ook dankbaar zal stemmen voor alle mooie ontmoetingen en activiteiten die hebben plaatsgevonden in 
samenwerking met de verschillende kerken rondom Hart voor Velserbroek.

Na maanden van gesprekken via zoom zijn we afgelopen maand voorzichtig begonnen met openluchtsamenkomsten: een 
picknick bij de Westbroekerplas en een wandeling. Beide ochtenden keken we bezorgd naar de lucht en de regen (en hagel!) 
die viel. Maar wonder boven wonder was het tijdens de bijeenkomsten vrijwel droog en brak zelfs de zon door. We zijn dankbaar 
voor de ontmoeting, het gesprek en de verdieping die er waren.

Wat kunt u doen? 
• Op maandagen om 12.00 uur is er een meditatief moment in het Kruispunt. Van harte welkom om aan te haken. Rond 11.45 

open ik de deur. Neem een boterham mee, dan lunchen we na afloop samen! 
• Tot aan de zomervakantie organiseert Hart voor Velserbroek ontmoetingsmomenten in de open lucht op de 1e en 3e 

zondag van de maand (6 juni, 20 juni, 4 juli). De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en open voor zoekers. Fijn als u mensen 
wijst op de mogelijkheid om eens aan te haken. 

• Bent u benieuwd naar Hart voor Velserbroek? Wilt u helpen, maar weet u niet zo goed hoe? Van harte welkom om op de 
maandagen eens langs te komen voor een kop koffie om erover door te praten. App of mail me voor een afspraak, of om te 
checken of ik er ben.  Een afspraak maken voor een ander moment of even bellen kan natuurlijk ook.

Om voor te bidden en te danken: 
• Danken voor een trouwe kern van bezoekers die tijdens de lockdown meededen met de online gesprekken. 
• Danken voor twee mooie openluchtbijeenkomsten in mei, waar we gezegend werden met momenten van droogte en zon. 
• Bid dat de coronamaatregelen verder versoepelen en we verder kunnen met onze openluchtbijeenkomsten. Bid dat 

mensen ons weten te vinden, juist zoekers. 
• Bid om wijsheid en enthousiasme bij de evaluatie van de afgelopen jaren en het maken van plannen voor het najaar.

Willemien van Berkum

willemien@hartvoorvelserbroek.nl

06-24433548



Gedicht 
Heer, ik ben zo moe.
De wereld draait maar door.
Kom toch naar mij toe.
Geef mij nieuwe hoop.

Aan het einde van mijn kracht,
U draagt mij.
Als ik geen lied vinden kan,
U draagt mij.
En als ik vergeefs naar woorden zoek,
geeft U mij opnieuw een lied.
Heer, ik zing voor U.

Zo zingt mijn ziel,
zo zingt mijn ziel,
hoe groot Uw liefde is,
hoe groot Uw liefde is.
Zo zingt mijn ziel.

Algemeen
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Diaconie
Beste mensen,
De collecten hebben in maart het volgende opgebracht:
7 mrt Diaconie € 128,75
14 mrt PKN-KiA/Binnenlands Diaconaat € 40,00
21 mrt KiA-project Z 009087 € 73,50
28 mrt PKN-KiA/Jong Protestant € 105,00
Voor de Kerk werd totaal € 347,25 ontvangen.
In maart ontving de Diaconie € 200 aan giften.
Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun steun!

Namens de Diaconie, Jan Bothof

Crematorium Project Helpende Handen India

De Diaconie Santpoort/Velserbroek vraagt uw aandacht en 
hopelijk gulle gaven voor de collecte van 27 juni t.b.v. Stichting 
Helpende Handen, voorheen Santpoort Helpt Madras.

India is uitgegroeid tot één van de zorgwekkendste Corona-
-brandhaarden van het moment. De situatie is erger dan hart-
verscheurend volgens de Wereldgezondheidsorganisatie.
Het Covid-19 virus is erg gevaarlijk en vermenigvuldigt zich 
razendsnel.
In Chennai tellen we meer dan 5000 besmettingen per dag en 
dat aantal loopt elke dag op. Er vallen heel veel doden!
De crematoria kunnen het aantal lijkverbrandingen niet aan. 
De verbrandingen vinden gewoon op straat plaats. De stank 
is niet te harden.

Het is van belang dat de gestorvenen zo snel mogelijk, liefst 
binnen 24 uur, gecremeerd worden. Dat past binnen de 
hindoe-cultuur en is belangrijk voor de nabestaanden, maar 
het is ook heel belangrijk dat de overledenen zo snel moge-
lijk gecremeerd worden om besmettingen en ziektes te voor-
komen.
Steven Vidyaakar wil, in samenspraak met de lokale rege-
ring, zo spoedig mogelijk een crematorium bouwen voor de 
gemeenschap van Chennai, een stad met meer dan 15 miljoen 
inwoners.
De regering heeft voor de bouw van een veilig, voor iedereen 
betaalbaar, milieuvriendelijk crematorium goedkeuring 
gegeven en een stuk land in de arme wijk toegewezen. Het 
stuk land is met een eenvoudig hindoe-ritueel gezegend, 
schoongemaakt en geëgaliseerd door bulldozers.
Met een grote donatie van ons kan het crematorium gebouwd 
worden.
Geeft u met een warm hart?
U kunt uw gift ook overmaken naar het rekeningnummer 
aan onze Diaconie, NL23INGB0000537180 o.v.v. Crematorium 
Helpende Handen De opbrengst van deze speciale diaconale 
collecte zal door de Diaconie verdubbeld worden.
Voor achtergrondinformatie: www.helpendehandenindia.nl
Alvast hartelijk dank voor uw gift,

namens de Diaconie, Alies Passchier
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UITNODIGING DEELNAME ONTMOETINGSBIJEENKOMST OECUMENISCH PLATFORM
Amsterdam, 3 mei 2021
Op dinsdagavond 8 juni 2021, aanvang 19.30 uur, organiseert het Oecumenisch Platform Noord-Holland een online ontmoetingsbij-
eenkomst. Het thema van de bijeenkomst is: Het licht en donker van corona. Hoe gaan kerken verder na corona?
U kunt zich aanmelden voor donderdag 3 juni. Enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een link naar de Zoom-
meeting.
Corona zet ons aan het denken over wat ertoe doet: persoonlijk en als lid van een geloofsgemeenschap. Reikhalzend kijken we uit 
naar de versoepeling van de maatregelen.
Hoe zal het verder gaan? Pakken wij de draad op zoals het was of ervaren we dat het ook anders kan?
Hoe gaan kerkgemeenschappen verder na corona? Brengt het ons dichter bij elkaar? Wat zijn aandachtspunten en waar liggen 
kansen? We starten de avond met inspirerende verhalen van gastsprekers. Daarna gaan we in groepen uiteen om van gedachten te 
wisselen. We kijken ernaar uit om samen met u het licht en donker van corona te verkennen!
Aanmelden kan via onze website: https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact of email 
info@oecumenischplatformnh.nl. Graag aanmelden voor donderdag 3 juni 2021. U ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst de 
digitale link naar de bijeenkomst.
Onder ‘nieuwberichten’ vindt u de uitnodiging en het programma.

VOORJAARSACTIE VOOR HET UJAMAA CENTRUM IN NATAL
U hebt het waarschijnlijk al gelezen, in de digitale Nieuwsbrief, of anders gewoon op papier: onze Voorjaarsactie richt zich 
ditmaal weer op hulp aan het Ujamaa Centrum in Kwazoeloe Natal.
Het Ujamaa Centrum werd in 1985 opgericht als deel van de Theologische Universiteit van Natal. Het centrum dankt zijn ontstaan aan 
de opkomst van de Bevrijdingstheologie, meer in het bijzonder de Zwarte Theologie. Vandaar de grote, ook praktische betrokkenheid 
bij de armen, de niet- of laaggeschoolde arbeiders en andere gemarginaliseerde groepen. Geïnspireerd door de Bijbelse opdracht 
mee te werken aan de totstandkoming van Gods koninkrijk op aarde, heeft het centrum zich een aantal concrete doelen gesteld. Het 
gaat er hierbij om kwalijke structuren die leiden tot onderdrukking en uitsluiting van mensen in Zuid-Afrika te doorbreken.
Economische, patriarchale en raciale systemen zorgen immers nog steeds voor een maatschappij met ongelijke kansen. Een samen-
leving waar discriminatie en armoede te vaak als onvermijdelijk geaccepteerd worden.
Het centrum streeft de volgende doeleinden na:
• Het helpen van arme, onderdrukte, gediscrimineerde groepen en individuen. Dit kunnen vrouwen 

zijn, jongeren, mensen die aan Aids/HIV lijden, werklozen. Ze krijgen trainingen en winnen aan kracht 
en zelfvertrouwen. 

• Samenwerking met andere partijen die bovenstaand streven delen.
• Fundering van het werk op Bijbelse en theologische gronden. Contextueel Bijbellezen neemt een 

belangrijke plaats in bij de trainingen die gegeven worden.
• Werken vanuit een cyclus van Actie en Reflectie.
Wij hopen dat u ook ditmaal weer een bijdrage wilt leveren aan het doel van het Centrum: meewerken de 
vestiging van Gods Koninkrijk op aarde wat naderbij te brengen.

Met vriendelijke groet, namens de commissie Kerk in Actie,

Hetty Vink-Postema.

Giften: IBAN: NL42INGB0001775528 t.n.v. “Dia Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake commissie Kerk in Actie”, te Velserbroek.
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In Memoriam Bert van Dam 

Op 7 mei is Huibertus van Dam, ‘Bert’,  overleden op 73-jarige leeftijd. Hij was op 20 
november 1947 geboren. 
Op de kaart lezen we: 
‘Soms zou ik willen 
Dat gisteren nooit voorbij ging 
Omdat vandaag alles anders is’.

Met het sterven van Bert van Dam verliest Carla haar man en de kinderen en kleinkinderen hun vader en opa die van zijn gezin 
hield. Er is een einde gekomen aan zijn moeite van het ongeneeslijk ziekzijn. En daar bovenop ook nog de corona die hem fataal 
is geworden. In de ontmoetingen met Bert kwam hij over als een realistische man die de waarheid onder ogen wilde zien. Bert 
was ook al langer ziek maar het is allemaal in stroomversnelling gekomen, waardoor zijn einde sneller kwam. Verdrietig was ook 
dat we in de afscheidsdienst op woensdag 12 mei Carla, zijn vrouw, moesten missen omdat zij was opgenomen in het Spaarne 
Gasthuis wegens corona. Samen met haar broer heeft zij met een laptop de dienst kunnen volgen. Nu overheersen het verdriet 
van het moeten missen, maar ook opluchting dat er een eind is gekomen aan Berts lijden en moeite. Een trouwe en behulpzame 
man, vader en opa die altijd klaar stond. We wensen Carla en de familie alle kracht toe om dit gemis en verdriet aan te kunnen. 

ds. Joep van den Berg

In Memoriam Antje Reinders - Donker

Op 29 april is op de leeftijd van 93 jaar Antje Reinders – Donker overleden.
Annie Donker was de oudste van zes kinderen. Zij hielp haar moeder in het draai-
ende houden van het gezin. Toen het haar teveel werd, besloot ze op advies van de 
huisarts eigen keuzes te maken. Zo kwam ze in de zorg te werken, in verzorgingshuis 
‘Avondzon’ in Purmerend. Het bleek een goede beslissing, want door de door haar 
bevochten zelfstandigheid bloeide ze op. Het zelf de regie over haar leven in handen 
nemen werd sindsdien een rode draad in haar leven.
Na negen jaar verkering met Kees Reinders trouwde ze. Ze kregen drie kinderen: Karel, 
Gert Jan en Peter. Ze hadden het goed met elkaar en vormden een mooi gezin.
Annie was een actieve vrouw met een groot sociaal netwerk. Ze naaide en borduurde graag, gaf daarin les op de lagere school. 
Ze deed aan volksdansen, ging naar de EHBO. Zij was het die altijd een pot koffie meenam, het tekende haar hang naar gezel-
ligheid. Ze bezocht mensen namens de bezoekgroep. Als het nodig was, zorgde ze voor anderen. Ze wist goed wat ze wilde en 
maakte dat ook kenbaar als ze dat nodig vond. Vrolijk was ze ook. En ze was dankbaar en tevreden. Tot op het
allerlaatst.

Dat, ondanks het feit dat ze drie grote schokken in haar leven had te verwerken: het overlijden van haar man Kees, de onver-
wachte dood van haar zoon Karel en het wegvallen van haar lieve zus Okki, die ook haar beste vriendin was.
Annie Reinders nam het leven zoals het kwam. Ze was niet eenzaam, zo zei ze zelf, want er waren altijd liefdevolle mensen, en ze 
wist van de Eeuwige wiens eeuwige armen om haar heen waren.

Dit geloof in haar Schepper gaf haar het vertrouwen dat ze het leven dat ze gekregen had, in vrede terug zou kunnen geven.
En dat deed ze. Op maandag 29 april sliep ze rustig in. Velen zullen haar missen. Haar twee zoons, haar schoondochter en haar 
twee kleindochters het meest. Dat de mooie herinneringen aan haar hen tot troost mogen zijn, dat wensen we hen toe.

ds. Gilda Polderman
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Bijbelleesrooster 4 juni tot 9 juli

Juni
vrijdag 4 juni Ezechiël 42:13-20 Uitgemeten

zaterdag 5 juni Ezechiël 43:1-12 De Bewoner!

zondag 6 juni Marcus 3:20-35 Familiegeschiedenis

maandag 7 juni Marcus 4:1-12 Zaaien

dinsdag 8 juni Marcus 4:13-20 Uitleg

woensdag 9 juni Marcus 4:21-34 Bekendmaking

donderdag 10 juni Ezechiël 43:13-27 Riten

vrijdag 11 juni Ezechiël 44:1-16 Grenzen

zaterdag 12 juni Ezechiël 44:17-31 Heiligheid

zondag 13 juni Johannes 4:1-12 Levend water

maandag 14 juni Johannes 4:13-26 Ontdekking

dinsdag 15 juni Johannes 4:27-42 Onverwacht geloof

woensdag 16 juni Johannes 4:43-53 Geneeskrachtig

donderdag 17 juni Efeziërs 1:1-6  Godlof!

vrijdag 18 juni Efeziërs 1:7-14 Stempel

zaterdag 19 juni Efeziërs 1:15-23 Hoofd en lichaam

zondag 20 juni Marcus 4:35-41 Stilte na de storm

maandag 21 juni Marcus 5:1-20 Geestkracht

dinsdag 22 juni Marcus 5:21-43 Aangeraakt

woensdag 23 juni Efeziërs 2:1-10 Opgestaan!

donderdag 24 juni Efeziërs 2:11-22 Een nieuw paspoort

vrijdag 25 juni Efeziërs 3:1-13  Onthullend nieuws

zaterdag 26 juni Efeziërs 3:14-21 Een diepe dimensie

zondag 27 juni Ezechiël 45:1-9 Plaatsbepaling

maandag 28 juni Ezechiël 45:10-25 Geen gesjoemel

dinsdag 29 juni Ezechiël 46:1-18 Sabbatsopening

woensdag 30 juni Ezechiël 47:1-12 Diepgang

Juli
donderdag 1 juli Ezechiël 47:13–48:7 Topografie

vrijdag 2 juli Ezechiël 48:8-19 Gewijde grond

zaterdag 3 juli Ezechiël 48:20-35 Gelijke delen

zondag 4 juli Johannes 5:1-18 Beweging en bewogenheid

maandag 5 juli Johannes 5:19-30 Is Jezus God?

dinsdag 6 juli Johannes 5:31-40 Getuigenis

woensdag 7 juli Johannes 5:41-47 Het belang van Schriftstudie

donderdag 8 juli Psalm 85  God is rechtvaardig
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PERSBERICHT
Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden te Amsterdam (TVG)
(van eind augustus 2021 – eind april 2022)

Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst? Hoe 
beleven andere volken hun geloof? Wat was Paulus voor een man? Hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van 
Jezus? Welke invloed heeft Augustinus gehad op de huidige theologische inzichten? Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus 
Theologie Voor Geïnteresseerden.

Cursisten geven regelmatig aan dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en 
verdiept hun kijk op dingen die deels al bekend waren maar ook heel veel nieuwe inzichten bieden. Kortom: een ervaring!
De cursus is in 1989 gestart onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onder de naam Theologische 
Vorming voor Gemeenteleden (ook afgekort: TVG). Aangezien enkele jaren geleden de PKN de landelijke coördinatie van deze cursus 
niet meer op zich kon nemen, is in Amsterdam besloten om zelfstandig verder te gaan. We hanteren nog altijd de afkorting TVG, 
maar de kring van cursisten is met deze nieuwe naam breder geworden dan alleen leden van de PKN. De cursus is voor iedereen 
toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist. In totaal duurt de cursus drie jaar. Per jaar worden van eind 
augustus tot eind april op elke dinsdagochtend gedurende 34 weken in totaal 66 lessen gegeven door enthousiaste, deskundige en 
ervaren docenten (locatie: Thomaskerk Amsterdam-Zuid). Per jaar bedragen de kosten € 285,-. Het is ook mogelijk om niet de gehele 
cursus maar slechts een aantal vakken te volgen uit het aanbod van 12 vakken.

De tweede helft van de afgelopen cursus is vanwege corona volledig online verlopen. Dit is zo goed gegaan dat we ook na corona 
een beperkt aantal cursisten de mogelijkheid willen bieden om de cursus online te volgen. Dat kan uitsluitend in geval er sprake is 
van een medische reden of als de afstand tot Amsterdam te groot is. Amsterdam is namelijk de enige plaats in de provincie Noord-
-Holland waar deze cursus wordt gegeven.

Voor meer informatie en/of een aanmelding kunt u terecht bij de secretaris: Pieter Licht, tel. 06 83995520, e-mail: pieter.licht@gmail.
com of via de website: www.tvg-amsterdam.nl 

Hallo allemaal!

Twee jaar geleden lazen wij, Inez en ik, in ons kerkblad een artikel over deze TVG-cursus in Amsterdam. Wij zijn toen aan deze cursus 
begonnen en hebben juist gisteren, 20 april, het tweede jaar afgesloten en ons ingeschreven voor het derde en laatste jaar, dat na 
de zomervakantie begint. Het unieke van deze cursus is dat alle leerlingen uit de 3 jaren alle lessen gezamenlijk volgen waardoor er 
veel interactie kan plaatsvinden. Helaas hebben we dit afgelopen jaar de cursus gedeeltelijk thuis d.m.v. zoom-lessen moeten volgen. 
Maar ook dat ging na verloop van tijd steeds beter. Hopelijk kunnen we vanaf de laatste dinsdag in augustus weer bij elkaar komen!
Wij kunnen deze cursus aan iedereen aanraden ! 

Roland Groenevelt en Inez Linthorst



‘Laten we zoeken naar 
elkaars menselijkheid’
Uit: Petrus
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Alsof het een reünie is van oud-Am-
sterdammers, zo geanimeerd begint 
het gesprek in het Arnhemse stadhuis. 
Ahmed Marcouch verruilde de hoofdstad 
voor Arnhem, waar hij in 2017 burge-
meester werd. Hij heeft de Gelderse stad 
in zijn hart gesloten.

Ook de beide Vissers hebben Amsterdam 
achter zich gelaten. Maar alle drie hebben 
ze in die stad geleerd hoe belangrijk het 
is om contact te zoeken met andere reli-

gies, om samen bij te dragen aan een 
sterkere samenleving. Ze weten alle drie 
óók hoeveel ongemak er soms hangt 
rond godsdienst en dat vooroordelen in 
de weg kunnen staan. Juist om die reden 
wilden de Vissers graag in gesprek met 
Marcouch.

Bijbelverhalen
Marcouch laat zich niet afschrikken door 
vooroordelen, ook niet als hem dat op 
felle kritiek uit eigen kring komt te staan. 

Hij spreekt zich uit voor tolerantie voor 
homo’s en wijst radicalisering onder 
moslims af. En toen Rob Visser hem 
ooit uitnodigde om te komen spreken 
tijdens een kerstnachtdienst, schoof 
hij met plezier aan in de kerkbank. Ook 
in de Arnhemse Eusebiuskerk las hij al 
een aantal keren het kerstevangelie uit 
Lucas 2 voor tijdens de kerstsamenzang. 
“Men verwachtte aanvankelijk dat ik dat 
nooit zou doen. Maar ik doe dat juist 
met plezier.” Hij heeft op een christelijke 

Vrijheid en barmhartigheid voor iedereen, daar is het hem om 

te doen. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch laat 

zich daarbij niet tegenhouden door angst of felle kritiek. Zijn 

diepe wens is dat kerken en moskeeën zich samen inzetten 

voor de samenleving.

#Visser & Visser
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basisschool gezeten en heeft daar veel 
meegekregen van de Bijbel. Glimla-
chend: “Over de barmhartige Samaritaan, 
over de aanbidding van het gouden kalf. 
Over Jezus die zegt: ‘Wie zonder zonde 
is, werpe de eerste steen.’ Mijn meester 
wist die verhalen ontzettend mooi te 
vertellen.” 

Marcouch realiseert zich ook: als het gaat 
om de islam, heerst er veel onbegrip en 
angst. Voor Nederlanders die niets te 
maken willen hebben met welk geloof 
dan ook, is religie al snel bekrompen of 
gevaarlijk, óf doet het simpelweg niet ter 
zake. Ook tussen godsdiensten onderling 
kan er onbegrip of angst zijn, of “aarze-
ling en schuchterheid”, zoals Rob Visser 
samenvat.

“Veel mensen denken bij de islam aan de 
bedreiging van de radicale islam”, weet 
Paul Visser. “Of men heeft het idee: ze 
overlopen ons. Er zullen mensen zijn die 
mij vanwege dit interview aanspreken: 
moet dat nu, in Petrus in gesprek gaan 
met een moslim?” Hij pleit ervoor om met 
een open houding het gesprek aan te 
gaan – zoals hij leerde van de zendings-
theoloog Bavinck. “We moeten onszelf 
niet bij voorbaat laten blokkeren door 
angst.”

Marcouch: “We moeten tegen elkaar 
kunnen zeggen: u hebt uw geloof, ik heb 
mijn geloof. Ik ben er niet op uit om u van 
uw geloof af te brengen.”

Bron
Daar moet het alleen niet bij blijven, 
reageert Paul Visser. “We zijn samen 
geroepen om bij te dragen aan de 
samenleving. Het geloofsgesprek zelf, als 
het zover komt, gaat dieper. Dan komen 
ook de essentiële verschillen ter sprake.”

Over dat eerste zegt Marcouch: “Vanuit 
mijn positie als burgemeester omarm ik 
uiteraard het idee dat we elkaar onder-
steunen. Vanuit mijn positie als moslim 
zou ik willen dat het dieper en verder 
gaat, dat de essentie van het geloof 
centraal staat.” Mensen die leven vanuit 
een bron, zoals christenen dat doen 
vanuit de Bijbel en moslims vanuit de 
Koran, hebben een drijfveer voor alles 
wat ze doen, meent Marcouch. 

“Kunt u vertellen wat die bron betekent 
in uw leven?” vraagt Rob Visser. “Geloven 
vind ik iets intiems, iets persoonlijks”, aldus 
Marcouch. “Maar het ondersteunt mij ook 
in moeilijke momenten en inspireert me 
om bij te dragen aan de samenleving. Als 
je gelovig bent en je houdt geen reke-
ning met je buurman of je keurt iemand 
af om zijn overtuigingen, wat is je naas-
tenliefde dan waard?”

Zoektocht
“Die drijveer zie ik ook in het chris-
tendom”, zegt hij. Dat werd hem het 
afgelpen jaar weer duidelijk: toen corona 
op veel plekken zorgde voor kaalslag, 

problemen en eenzaamheid, kwamen de 
kerken in actie. Marcouch: “Rob zei ooit: 
we willen niet dat de kerk een gebouw 
is. Kijk, daar kan ik wat mee. Dan kijk je 
als kerkelijke gemeenschap, geïnspireerd 
door het geloof, hoe je Gods schepping 
kunt dienen.”
Met nadruk: “Er zullen altijd onderwerpen 
zijn waarover we het niet eens worden, 
maar laten we zoeken naar elkaars 
menselijkheid. De vraag is: wat kunnen 
we gezamenlijk doen? Het gaat er niet 
om wat je motief is om goed te doen, 
maar dát je goeddoet. Dat is de essentie 
van godsdienstigheid, niet of je elke 
ochtend zit te bidden.
“Het is goed als we van elkaar weten 
uit welke bron we leven”, vindt ook Rob 
Visser. Maar het soms wel lastig om de 
verbinding te leggen, weet hij uit erva-
ring. Hij vertelt hoe zijn vrouw, toen ze 
nog in IJburg woonden, er alles aan deed 
om contact te leggen met islamitische 
vrouwen. “Ze organiseerde activiteiten 
met deze vrouwen en wij kwamen regel-
matig op bezoek in de moskee. Op een 
gegeven moment vroeg ze: ‘komen julie 
een keer bij ons op de koffie?’ Maar op 
het moment suprême, en dat zullen we 
nooit vergeten, kwam er niemand. Ze 
durfden niet.”
“Jullie waren al verder dan zij”, schat 
Marcouch in. “Jullie hadden bedacht hoe 
het contact zou moeten verlopen, maar 
zij vroegen zich af: waar zijn die mensen 
eigenlijk op uit? Nederlanders ervaren 
angst dat de aanwezigheid van mensen 
met een migratieachtergrond ervoor 
zorgt dat ze hun identiteit verliezen, maar 
omgekeerd geldt dit ook. Misschien nog 
wel sterker: moslims die naar Nederland 
geëmigreerd zijn, zijn al in een wereld 
gestapt die de hunne niet is. Ze zijn bang 
dat ze zichzelf kwijt raken.”

Welkom
“Hoe zorgen we dan voor wat meer 
ontspanning?” vraagt Rob Visser zich af. 
Volgens Marcouch is het essentieel dat 
moslims, welkom geheten worden in 
Nederland. “Je kunt je afvragen: is dat nú 
nog nodig? Of: waarom moeten wij dat 
doen? Maar door mensen welkom te 
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Ahmed Marcouch (Beni-Boughafer, 2 mei 1969) is een Nederlands politicus van 

Marokkaanse afkomst. Hij is lid van de Partij van de Arbeid (PvdA). Sinds 1 september 

2017 is hij burgemeester van de gemeente Arnhem. Eerder was hij lid van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal, gemeenteraadslid in Amsterdam en portefeuillehouder en 

stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart.

heten, schep je een klimaat van veilig-
heid: moslims voelen dat ze er mogen 
zijn, dat er geen taboe is op hun aanwe-
zigheid. Samenleven is dan niet meer iets 
academisch, maar gebeurt in je eigen 
wijk, in je eigen dorp. Vanuit die rust kun 
je met elkaar in gesprek gaan over waar 
je je voor wilt inzetten, over man-vrouw-
verhoudingen, over het omgaan met 
mensen met een andere geaardheid, 
over het bestrijden van extremen. Dus 
óók over zaken waar je het misschien niet 
overeens bent.

“Betekent dat dan ook”, vraagt Rob Visser 
zich af, “dat we meer voor elkaar moeten 
opkomen, bijvoorbeeld als iemand de 
profeet Mohammed beledigt?”
“Nee, van die school ben ik niet”, zegt 
Marcouch. Hij benadrukt dat er twee 
kanten zitten aan ‘welkom zijn’. “Ik zeg 
altijd tegen mensen: als je wilt dat wij 
welkom zijn in Nederland en dat we 
gezien en erkend worden met ons 
geloof, moeten we ook bestand zijn 
tegen kritiek. Dat hoort erbij: anderen 
kunnen opvattingen hebben over de 
aanwezigheid van je religie.
“En”, voegt hij toe, “áls er kritiek komt, 
vraag je dan niet af: waar maak je je 
precies druk om?” Hij neemt het voor-
beeld van de Franse geschiedenis 
leraar die onthoofd werd omdat hij in 
zijn klas een spotprent van de profeet 
Mohammed had laten zien. “Wie bele-
digt de profeet? Niet de cartoontekenaar 
of de leraar, maar de moordenaar. Tegen 
mensen die zich boos maakten, zei ik 
steeds: ik begrijp je emotie, maar denk 
even door. Mohammed is  niet van jou 
alleen, maar van iedereen. Dat betekent 
dat iedereen er ook iets van mag vinden. 
Heiligheid gaat over iets heel anders, 

namelijk over waarden die je moet 
verdedigen: de waardigheid van mensen, 
vrijheid, rentmeesterschap, vrede en 
veiligheid, mensen beschermen tegen 
de vernedering van honger en armoede. 
Dát is wat je te doen hebt om te leven 
naar je geloof.

Geïntimideerd
Het gesprek hierover is niet eenvoudig, 
vindt Rob Visser, want “de stem van radi-
cale moslims, van het salafisme, trekt nu 
eenmaal de meeste aandacht. Houdt dat 
u niet uit de slaap?”
“Het kost moeite om uit te leggen dat 
de islam niet hetzelfde is als de radicale 
overtuigingen van de salafistische ogani-
satie”, erkent Marcouch. “Zij gebruiken 
het masker van de orthodoxie en beïn-
vloeden islamitische jongeren zodanig 
dat ze een gevaar kunnen worden voor 
zichzelf en voor anderen. Ik zie dat veel 
mensen in Nederland, óók uit de islami-
tische gemeenschap, zich daardoor geïn-
timideerd voelen. Zij kijken wel uit om 
zich openlijk uit te spreken.” Uit extreem-
rechtse hoek komt wél verzet, “maar dat 
is net zo intimiderend”.

Paul Visser ziet hetzelfde soms gebeuren 
bij liberale politici: “Zij gaan nauwelijks 
openlijk in discussie hierover. Ze veroor-
delen standpunten van rechtse partijen 
en lijken heel tolerant, maar ondertussen 
geven ze ruimte aan zorgelijke ontwikke-
lingen.”
“Vaak hebben mensen de neiging om 
het salafisme te zien als theologie, als 
religie”, weet Marcouch. “Maar dat is het 
absoluut niet, het is een ideologie over 
wie de macht dient uit te oefenen in 
de samenleving: zij. Een gevaar voor de 

samenleving dus.
Juist om die reden zou het er in de 
politek over moeten gaan. Maar religie 
is in de beleidsplannen een blinde 
vlek, dat merkte Marcouch al toen hij in 
Amsterdam in de gemeenteraad zat. “In 
de politiek draait het er vooral om dat het 
sociaal-economisch beter moet gaan. 
Het ging wel over radicalisering en hoe 
die tot stand kon komen in Nederland, 
maar niet over de rol die de gebeds-
huizen zouden kunnen spelen om een 
positieve bijdrage te leveren”.
De beide Vissers herkennen dit. “In 
Amsterdam werd het belang van religie 
vaak ontkend. Het was helemaal wegge-
saneerd uit de publieke opinie en uit het 
debat”, zegt Paul Visser. “De laatste jaren 
was er wel een tendens om het religi-
euze potentieel weer vruchtbaarder in te 
zetten”.

Tegen onverdraagzaamheid
Het zou krachtig zijn als religieuze groe-
peringen samen in beweging komen, 
onderstreept Marcouch nog eens. “Je ziet 
welke enorme maatschappelijke bijdrage 
kerken en moskeeën leveren: ze openen 
hun deuren voor mensen die het moeilijk 
hebben, ze brengen mensen bij elkaar, 
ze maken een vuist tegen onverdraag-
zaamheid. Ze doen wat overheden vaak 
niet kunnen. Mijn oproep is daarom: 
gooi de handdoek niet in de ring. Laat 
u niet gijzelen door angst, maar draag 
de essentie van uw geloof uit: barm-
hartigheid, elkaar de ruimte geven en 
beschermen.”

Overgenomen uit:

 Petrus, Protestantse Kerk, 

No 14 juni 2021.
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Een gedicht voor de coronaslachtoffers in India 
en Nepal, geschreven door Rikkert Zuiderveld.

Wees welkom in ons mooie warme land.
Hier kon je gister nog de bloesemgeuren ruiken,

nu hakken wij de takken van de struiken:
wie sterft, wordt nog dezelfde dag verbrand.

De geuren van bederf, de stank van rook,
de smaak van bitter afscheid zonder woorden

van hen die ons in liefde toebehoorden.
De dader is een sluw, onzichtbaar spook.

Wij zijn er nog, maar doods en doodsbenauwd,
de lucht is zwaar. Het einde lijkt nabij,

ons bed is oud en hard als aanmaakhout.

Wees welkom als de bloesem zich ontvouwt,
maar nu: breng ons op adem, maak ons vrij.

Als u ons vindt, hier. Achter in de rij.

Rikkert Zuiderveld



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
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en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

De levenskunst van afscheid nemen
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Persoonlijke uitvaartzorg
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Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
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K. BOOT

SCHILDERWERKEN

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

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie
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Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning

www.wado.nl

Pletting Consultancy   
    Als het om mensen gaat 

 

Uw adres voor: 

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

JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458 

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO 

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94, 

www.ijmonduitvaart.nl



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 (voor Santpoort) ds. Juup van Werkhoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 06 – 2304 2861 en 
(voor Velserbroek) Jody van der Velde telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. 

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

Bloemengroet
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Velserbroek

Kruispunt
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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)

6  juni         mw, P. Muller            023-5262736  

13 juni         dhr. J. Morren                  023-5384366

20 juni         mw. S. Meulenbelt          06-20247493                     

27 juni        mw. Hurkmans         023-5371086   

4 juli                  dhr. J. Morren                 023-5384366 

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

6 juni dhr. H. Wispelwey 023-5376676

13 juni dhr. H. Boot 023-5384336

20 juni dhr. H. Kosters 023-5377422

27 juni dhr. M. de Groot 023-5376942

4 juli mw. D. Markerink 023-5376816

  6 Juni  Jos Kruiten

13 Juni  Christien Wagenaar

20 Juni  Wilma v Velsen

27 Juni  Cora Moerdijk

  4 Juli  Heili Heinink

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

Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

Alle diensten beginnen om 10:00 uur. 

6 juni  Ds. S. Zuidema Kruispunt

 Mw. ds. G. Polderman  Dorpskerk

13 juni  Ds. Tj. Huisman Kruispunt

 Ds. L Rasser  Dorpskerk

20 juni  Mw. ds. G. Polderman  Kruispunt

 Ds. J. van Werkhoven  Dorpskerk

27 juni  Ds. O. Sondorp Kruispunt

 Ds. P. Terspstra  Dorpskerk

4 juli  nog niet bekend Kruispunt

 Ds. H. Reefhuis  Dorpskerk

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
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. 6 t/m donderdag 24 juni 2021 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Colofon


