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Foto voorpagina: afscheidsdienst Marianne Vonkeman, 

Kruispunt, Velserbroek, 3 januari 2021

Foto van de maand

De afgelopen maanden leefden we in een beklemmende situ-
atie, deels om niet besmet te raken door het coronavirus, deels 
vanwege de inperking van onze vrijheid, geen Kerstviering in 
de kerk, door allerlei tegenstrijdige berichten die via de media 
tot ons komen, door verdrietige ziektes en overlijdens, waarbij 
geen afscheid meer mogelijk was,  door de ergernis om het niet 
dragen van mondkapjes of niet de anderhalve meter hanteren, 
de ergernis om diegenen die het Kerstdiner toch met de hele 
familie vierden, de “wappies” met hun tegendraadse meningen 
en complottheorieën. We zijn intussen met net zo veel viro-
logen als er voetbalkenners zijn. Zo heeft iedereen wel een 
zeker onbehagen gevoeld. Ja, het valt ook niet mee elkaar niet 
meer te mogen omhelzen; velen krijgen dan ook “huidhonger”. 

Onze regering in Den Haag heeft een zware klus te doen. Ener-
zijds het coronavirus de baas worden, bedrijven  ondersteunen 
om niet failliet te gaan, zzp-ers helpen om te overleven, zieken-

huizen ondersteunen etc. etc. Het lijkt me een ingewikkelde 
wirwar van belangen om daarin goede keuzes te maken. Daar-
naast komt nog de zorgtoeslagenaffaire om de hoek kijken, die 
een werkelijke val van het kabinet kan betekenen. Het lijkt op 
de trapeze van het Groot Kerstcircus in Den Haag. Ook daar 
is het werkelijk een kunst van de acrobaten om in de lucht te 
blijven zweven en over te springen naar een ander touwtje en 
volkomen op de andere slingeraar te kunnen rekenen. Als je 
niet goed oplet, val je omlaag, wat helaas nogal eens gebeurt. 
Laten we ook hopen dat onze regeringsleiders daar in Den 
Haag in staat zijn om juiste beslissingen te nemen. 

Ik wens u veel heil en zegen toe in 2021.

John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Groot (Kerst)circus in Den Haag



  
Meditatie

Henk Reefhuis
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Groot en klein

Zojuist hebben we met vier zangers de liederen voor zondag 
3 januari ingezongen. ‘Door goede machten trouw en stil 
omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik 
graag met u, mijn liefsten, leven, en met u ingaan in het nieuwe 
jaar.’ Zo dichtte Dietrich Bonhoeffer in zijn Nazi-gevangenis 
in het vooruitzicht van 1945 en wij zongen het mee op de 
drempel van 2021, in de stille hoop, dat de coronapandemie 
ondanks al haar oplaaiende hevigheid toch aan het eind van 
haar regime zou raken. 

Hoewel de kerkgebouwen in de 
algemene lockdown gesloten 
bleven, hebben we het Kerstfeest 
toch gevierd, via opnamen van 
kleinschalige diensten die via het 
internet konden worden gehoord, 
gezien, meebeleefd. Behalve onze 
eigen diensten zag ik vroeg op de 
Kerstavond de prachtige lezingen 
en liederen, zoals die door het Kings 
Choir in Cambridge ten gehore 
werden gebracht. En op Eerste 
Kerstdag was er in de middag 
een heel intiem samenzijn in de 
dorpskerk van Jorwert, met enkele 
gemeenteleden, enkele zangs-
temmen en voorganger Hinne 
Wagenaar van het Nijkleaster met 
zijn verhaal van de middeleeuwse monnik Wybrandus, die met 
zijn eenzame zingen een baken in zee was voor schepelingen 
die in de mist verdwaald waren. Werkelijk allemaal kerstvie-
ringen met hart en ziel! 

Die beleving is lang niet algemeen in onze ooit moderne, 
geseculariseerde wereld. Mensen ontdekken, dat ze met het 
badwater ook het kind hebben weggegooid en vragen zich af, 
hoe ze hun lege handen zullen vullen.

Probleem kan daarbij zijn, dat mensen denken dat we weer op 

zoek moeten naar een Stuurman, Commandant of Dictator, die 
zo hoog boven ons verheven zou zijn dat wij mensen er alleen 
maar steeds kleiner van kunnen worden. Ja, dat is misschien 
wel wat mensen soms het liefst willen: dat iemand anders de 
touwtjes in handen neemt, zodat wij van onze persoonlijke 
vrijheid en verantwoordelijkheid ontslagen worden, vooral 
wanneer het leven moeizaam wordt. 

Het Kerstevangelie doet ons ontdekken, dat God daarentegen 
zo klein en weerloos is als dat pasgeboren kind in de stal. 

En dan blijkt, dat God niet zozeer 
eindeloos veel hóger is dan wij 
mensen, maar dat hij ánders is, juist 
wanneer hij ‘gewoon’ een mens in 
ons midden blijkt te zijn. Zoals wij 
zongen: Midden onder u staat hij, 
die gij niet kent. En doordat hij zó 
onder ons is, ontdekken wij ook 
hoe verschillend ieder van ons 
jegens elke ander is en dat dat 
een zegen is … En wij leren om 
de presentie, de tegenwoordig-
heid van God, niet alleen in grote 
gebeurtenissen te zoeken maar 
ook in details, om kleine verande-
ringen te herkennen. Wij leren ook 
over anderhalve meter oog voor 
elkaar te hebben, om present, voor 

elkaar verrassend, mens te zijn.

Zo was Bonhoeffer, opgesloten in zijn gevangenschap, toch 
een zegen voor zijn medegevangenen. Zo is hij, hoewel een 
rancuneuze mislukte Führer hem in het zicht van de bevrijding 
nog gauw liet vermoorden, onder ons blijven leven in wie hij 
was, wat hij zei, wat hij zong. 

En ik bedenk hoe Augustinus zich over God verbaasde, die 
zo groot is, dat hemel en aarde samen Hem nog niet kunnen 
bevatten, en toch klein genoeg om in ons mensenhart te 
wonen. 

Foto Dietrich Bonhoeffer
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Kerstdienst Velserbroek
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Rooster van de uitzending van kerkdiensten uit het Kruispunt en de 
Dorpskerk

In het Kerstnummer hebben we nog enthousiast 
melding gedaan van allerlei activiteiten rond de 
Kerst. Maar weer werd de agenda verstoord door 
de ontwikkelingen en hebben we als wijkkerken-
raden besloten om alle kerkdiensten, zowel in het 
Kruispunt als in de Dorpskerk, zonder kerkgan-
gers te houden. Formeel hadden we nog wel met 
maximaal 30 kerkgangers mogen doorgaan, maar 
dat wilden we niet vanwege de risico’s en ook de 
voorbeeldfunctie die we als kerk hebben. Heel 
jammer maar het is niet anders. Gelukkig gaat 
het dit jaar allemaal weer de goede kant uit, daar 
kunnen en mogen we op hopen. Een hoopvol en 
gezond 2021, dat mogen we elkaar toewensen! 

De kerkdiensten zijn op dit moment allemaal 
on-line. In het Kruispunt worden de diensten 
live uitgezonden, in Santpoort worden ze vooraf 
opgenomen en is er op zondagochtend een 
uitzending. Om de organisatie van dit gebeuren te 
ontlasten en ook de samenwerking te bevorderen, 
is besloten om elke zondag in één wijk een dienst 
uit te zenden. Zo heeft elke kerkdienst dus publiek 
vanuit beide wijken (en daarbuiten) thuis op de 
bank.

Hoewel op het moment van schrijven (8 januari) niet bekend is of de maatregelen na 19 januari wel – of niet gehandhaafd zullen 
blijven, hebben we besloten om in ieder geval t/m 31 januari de diensten om en om vanuit de Dorpskerk respectievelijk het Kruis-
punt uit te zenden. Dat betekent:
• Zondag 24 januari, vanuit het Kruispunt, voorganger ds. Leon Rasser
• Zondag 31 januari, vanuit de Dorpskerk, voorganger ds. Gilda Polderman

Als ook in februari nog geen kerkdiensten met kerkgangers mogelijk zijn, wordt het vervolg:
• Zondag 7 februari, vanuit het Kruispunt, voorganger ds. Simon Zuidema
• Zondag 14 februari, vanuit de Dorpskerk, voorganger ds. Arie Molendijk

Als we in februari weer met kerkgangers kunnen kerken, dan zal elk gebouw op zondagochtend open zijn. Dat wordt het rooster:
• Zondag 7 februari, Kruispunt, voorganger ds. Simon Zuidema
• Zondag 7 februari, Dorpskerk, voorganger ds. Gilda Polderman (mogelijk vervangen door ds. Ineke Clement)
• Zondag 14 februari, Kruispunt, voorganger ds. Kick Bras
• Zondag 14 februari, Dorpskerk, voorganger ds. Arie Molendijk

De diensten vanaf 21 februari zullen worden vermeld in het volgende kerkblad.

Het allerlaatste nieuws vermelden we op onze website, www.pg-spvb.nl Daar is ook makkelijk de link te vinden naar de YouTube 
omgeving waar we gebruik van maken.

Met vriendelijke groet, 

namens de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad, 

Gerrit Out



foto's afscheidsdienst Marianne 
Vonkeman
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Dank!

Wat een hartverwarmend afscheid heeft u mij gegeven, zowel 
in de Dorpskerk als in het Kruispunt. Ontzettend jammer dat er 
door de lockdown veel mensen zijn die ik niet meer persoonlijk 
kon spreken. Het mooie boek van herinneringen helpt! Dank 
aan iedereen die het makkelijker maakte om deze overgang 
te maken. Dank aan iedereen die bijdroeg, in woorden, giften, 
muziek, wensen, bloemen, foto’s, uitzending. Ook namens 
Jean-Jacques (die ook wel een beetje afscheidsgevoelens 
heeft) nogmaals: dank en Gods zegen toegewenst!

Marianne Vonkeman

Op veler verzoek hier ons nieuwe adres: 
Mozartweg 56K, 3816 LT Amersfoort.

Voorstel aanvangstijdstip 10 uur

Sinds een paar weken hebben we, vanwege de gezamenlijke 
diensten met Santpoort, gekozen voor andere aanvangstijden 
van onze kerkdiensten in Velserbroek voor de periode van de 
lockdown.

Er gaan echter ook stemmen op om de aanvangstijden defi-
nitief te wijzigen voor Het Kruispunt. In de wijkkerkenraad 
hebben we hierover gesproken, maar we willen de tijden niet 
wijzigen zonder u daarin te horen.

De meeste kerken hanteren als aanvangstijdstip 10.00 uur. 

Destijds hebben wij besloten om eerder te beginnen, omdat 
we ons gebouw deelden met onze rooms-katholieke broeders 
en zusters. Dat speelt nu geen rol meer. 
Indien u het niet eens bent met het aanvangstijdstip van 10.00 
uur dan kunt u dat laten weten aan onze scriba, Adriaan Rensen 
via het mailadres: ScribaatVelserbroek@gmail.com 
Graag reageren voor 15 februari 2021.

Als u het latere aanvangstijdstip wel een goed idee vindt, 
dan hoeft u niets te doen, dus graag alleen reageren als u 
problemen heeft met 10.00 uur.
Als blijkt dat een meerderheid voorstander is van een aanvangs-
tijdstip van 10.00 uur dan zal dat in de loop van het voorjaar in 
werking treden, maar niet voordat dit is afgekondigd.

Adriaan Rensen (scriba)

Afscheidsdienst Marianne Vonkeman

Na 12 jaar predikant van onze gemeente in Velserbroek te zijn 
geweest, ging Marianne zondag 3 januari met emeritaat en 
nam ze afscheid van onze gemeente (foto’s op de pagina hier-
naast). In de kerk mochten als gevolg van de lockdown maar 
weinig mensen aanwezig zijn. Maar het combo zorgde voor 
mooie muziek, Imke zong onder begeleiding van Bart en velen 
volgden de dienst via de livestream. In de dienst, waarin Mari-
anne Vonkeman en Jody van de Velde voorgingen en Sander 
de zang (die in normale omstandigheden door de gemeente 
wordt gedaan) heel mooi verzorgde, sprak Jody mooie 
woorden waarmee ze 
Marianne met emeritaat 
zond. 

In de preek sprak Mari-
anne woorden van dank 
voor 12 jaar gemeente 
zijn. Na afloop van de 
dienst, waarin ook het 
heilig avondmaal werd 
gevierd, sprak Heili Mari-
anne toe. Ze vertelde 
aan de hand van een 
PowerPoint over de 
12 jaar dat Marianne 
onze predikant was. Ze 
memoreerde dat in die 
periode hoogte- maar 
ook dieptepunten, die 
het leven deze jaren 
bracht, met elkaar 
werden gedeeld. Ze vertelde over activiteiten die Marianne 
opstartte en waar ze haar energie in stak ten behoeve van 
kerk en samenleving. Ook bood ze een boekje aan met mooie 
herinneringen en wensen van gemeenteleden aan Marianne. 
Alies overhandigde met een woord van dank samen met Joke 
een cadeau namens de gemeente. Ook overhandigde ze het 
boeket dat Hanneke Collet voor Marianne had laten bezorgen. 
Ook Esther, dochter van Marianne, sprak mooie woorden. 

We wensen Marianne alle goeds toe en samen met Jean 
Jacques,  kinderen en kleinkinderen een gezegende tijd in 
Amersfoort.

Yvonne Kruisselbrink
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Uit de wijkkerkenraad Velserbroek (14 december 2020)

Op 14 december hebben we als wijkkerkenraad een kort overleg georganiseerd. Bewust kort, omdat er de afgelopen tijd al veel 
vergaderd was, deels samen met Santpoort. Er waren wat onderwerpen blijven liggen die toch afgehandeld moesten worden.
Deze vergadering was geheel digitaal (via Teams) vanwege de coronapandemie waar we onder gebukt gaan.

Tijdens dit korte overleg is gesproken over een verzoek dat was ingediend via Hart voor Velserbroek om ons kerkgebouw deels 
beschikbaar te stellen in de Paasweek, komend jaar, voor een soort mini-Passion met een optreden van een artiest. Op dit moment 
zou dat compleet onmogelijk zijn vanwege de lockdown en het 
is nog de vraag, hoe we er over een paar maanden voor staan, 
maar aangezien nu al beslissingen genomen moeten worden 
over een dergelijke activiteit, heeft de kerkenraad besloten om 
ons gebouw beschikbaar te stellen. Hart voor Velserbroek neemt 
de complete organisatie op zich en alles moet natuurlijk corona-
proof. De landelijke PKN werkt er ook aan mee, door een variant 
van het bekende verlichte kruis (bekend van de tv/The Passion) 
beschikbaar te stellen. Als het door kan gaan dan belooft dit een 
groot spektakel te worden.

Daarnaast is de begroting aan de orde gesteld voor het komende 
jaar. Deze is ingestuurd voor de noodzakelijke goedkeuring.
De actie voor de Voedselbank was een groot succes. Niet alleen 
zijn behoorlijk wat houdbare voedselproducten aangeleverd, 
maar ook is een groot geldbedrag ingezameld. (ongeveer € 2000,--). De kerstactie volgt nog. Op het moment van schrijven is de 
kerstactie al achter de rug en de resultaten zullen in dit kerkblad of in het volgende worden gepubliceerd. 

Per 1 januari 2021 begon onze ambulante predikant, Joep van den Berg, voor 12 uur per week. We heten hem hartelijk welkom. Er 
zijn al voorbereidende gesprekken gestart met Joep en op 10 januari 2021 ging Joep voor het eerst bij ons voor in een dienst. Onder-
tussen zijn de gegevens van Joep gepubliceerd op de website en in dit kerkblad.

Over ongeveer 1 jaar hopen we een nieuwe vaste predikant te hebben en de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De beroe-
pingscommissie is samengesteld onder voorzitterschap van Leo Kruisselbrink en Margriet van Herk. De beroepingscommissie gaat 
een profielschets opstellen met wensen waarvan we hopen dat de nieuwe predikant zal kunnen voldoen. U wordt op de hoogte 
gehouden van de vorderingen.

Op 3 januari 2021 is de dienst waarin Marianne afscheid neemt. Helaas moet dit ook in aangepaste vorm plaatsvinden, omdat de kerk 
in principe niet voor publiek toegankelijk is. We wensen Marianne veel succes en gezondheid in haar verdere leven in Amersfoort en 
we bedanken haar voor de vele jaren waarin zij onze kerk vorm en inhoud heeft gegeven en de vele contacten die zij heeft onder-
houden en de steun die zij heeft gegeven aan degenen die dat hard nodig hadden.

De pastorie (de woning waarin Marianne en Jean-Jacques vele jaren hebben gewoond) wordt vooralsnog niet verkocht, maar voor-
lopig verhuurd in afwachting van de wensen van de nieuwe predikant.

Tenslotte is de wens geuit om de aanvangstijden van de kerk definitief te wijzigen naar 10.00 uur. (Tijdens de lockdown is dit tijd-
stip tijdelijk gesteld op 10.00 uur). Voordat een dergelijk besluit wordt genomen, zal eerst de mening van de kerkgangers worden 
gevraagd. Elders in dit blad meer daarover. Binnenkort volgt ook een afkondiging in de kerk.

Adriaan Rensen (scriba)
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Bedankt
Bij de kerk in Velserbroek is een bedankje ingekomen van de 

familie Steeghs voor het bijdragen aan het welslagen van de 

100ste verjaardag van mevrouw Map Steeghs, waardoor het 

voor haar een onvergetelijke dag is geworden.

Ouderenmiddagen
Lieve mensen, u zult begrijpen dat we voorlopig geen gezel-
lige middagen kunnen organiseren. We willen u laten weten 
dat we aan u denken. Zodra de mogelijkheid er weer is om 
iets te organiseren, gaan wij aan de slag, zodat we elkaar weer 
kunnen ontmoeten. Wij houden goede moed, dat die moge-
lijkheid weer komt.

Hartelijke groet, Willem, Yvonne en Gré   

Joep van den Berg, ambulant predikant PG 
Santpoort- Velserbroek per 1 januari 2020, stelt 
zich voor

Mijn naam is Johan Willem van den 
Berg, roepnaam Joep en ik ben geboren 
in Haarlem in 1959. Getrouwd met 
Terry van Heezik in 1984 die huisarts 
is in Leiden. We hebben drie zonen: 
Benjamin (26), Daniël (23), Jeremy (18). 

Ik ben opgegroeid in IJmuiden tot mijn 14de, naar Zoetermeer 
verhuisd, catechisatie gevolgd en belijdenis gedaan. De toen-
malige predikant Jaap Huisman van Zoetermeer vroeg eens: 
‘Zou jij niet dominee willen worden?’ Toen vond ik dat wat 
eigenaardig, want wie wordt er nou predikant; dat speelde 
helemaal niet. Op mijn 20ste ben ik me dingen af gaan vragen: 
als God er is, kan Hij dan ook van zich laten horen, kun je ook 
Hem echt leren kennen. Dat is een zoektocht geworden waar-
door mijn geloof in God en Jezus ook persoonlijk is geworden. 
Na wat omzwervingen, zoals een jaar pedagogische academie, 
boekhoudkundig werk en conservatorium voorbereiding klas-
sieke gitaar schreef ik mij in aan de Faculteit der godgeleerd-
heid. Maar om theologie te studeren moest ik Grieks en Latijn 
gaan bijspijkeren. In 1984 ben ik gaan studeren in Leiden. Mijn 
vrouw, Terry, studeerde al geneeskunde in Leiden, dus heb ik 
me in Leiden ingeschreven. Ik voelde me vanaf dag één als 
een vis in het water. Hebreeuws leren, de talen, Godsdienst-
sociologie, Godsdienstpsychologie, de inleidende vakken, 
Godsdienstwetenschappen, kennis nemen van Jodendom, 
Boedhisme, Hindoeisme, Islam, wereldgodsdiensten, ook de 
kleinere godsdiensten en natuurlijk OT en NT; alles viel op zijn 
plaats.

Tijdens mijn studietijd heb ik pastoraal gewerkt in de Prot. 
Gemeente Leiderdorp en na mijn studie een half jaar als vicaris; 
dat is een plaatsvervanger voor de predikant die ziek was. Mijn 
eerste gemeente was de hervormde gemeente in Tienhoven 
bij Maarssen en daarna Voorhout. Sinds vorig jaar werk ik in de 
Maranathakerk in Alphen aan de Rijn in deeltijd. Vandaar mijn 
tijdelijke aanstelling in Velserbroek.

Ik heb er zin in en zie ernaar uit om jullie beter te leren kennen.
Hartelijke groet,

Joep van den Berg

Zondag 10 januari ...
ging dominee Joep van den Berg voor het eerst voor in Het 
Kruispunt van Velserbroek. Dominee Van den Berg zal als 
ambulant predikant de komende periode de gemeente 
van Velserbroek ondersteunen. Dominee Polderman sprak 
tijdens de dienst de zegen uit over Joep en zijn werk binnen 
onze gemeente. In zijn eerste dienst riep de dominee ons op 
dichtbij Jezus te blijven. We wensen jou ook toe, Joep, dat 
je altijd dichtbij Jezus mag blijven en je je altijd veilig bij en 
geliefd door Hem mag weten. We wensen je een fijne en geze-
gende tijd in ons midden.

Rina ten Broek
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Terug- en vooruitblik

De Kerst verliep heel anders dan we gewend zijn, en zouden 
willen. Toch… is er Kerst gevierd! Want juist in deze donkere 
dagen van corona, dreiging, angst en ziekte hebben we troost 
en bemoediging nodig. God is dichtbij gekomen, zo vierden 
we, als een Licht dat alles lichter en dragelijker maakt.
Heel wat mensen hebben zich weer ingezet om de onli-
ne-Kerstviering tot iets moois te maken en betekenisvol te 
doen zijn. Hartelijk dank daarvoor.

Vanaf deze plaats ook mijn complimenten voor de redactie 
van KerkOnderweg die het prachtige, dikke en lezenswaardige 
kerstnummer voor ons maakte. Hopelijk hebben de dubbele 
exemplaren hun weg naar anderen gevonden – in ieder geval 
waren ze daartoe zeer de moeite waard.

Terugkijkend op de Kersttijd noem ik verder nog de Werkgroep 
Activiteiten die (met hulp van anderen) alle 75-plussers een 
mooi kerstpakket heeft bezorgd, met daarin het kerstnummer 
van Open Deur, een kaars en een groet van de gemeente.
Dank jullie allemaal!

Inmiddels heeft Marianne afscheid genomen en als u dit leest 
is ds. Joep van den Berg aangesteld als ambulant predikant. 
Ik wens hem van harte een goede tijd toe in Velserbroek. En 
de wijkgemeente Velserbroek een goede tijd met de nieuwe 
tijdelijke dominee.

Ook de komende kerkdiensten kunnen niet live meegemaakt 
worden, vanwege de huidige lockdown. Wel online natuurlijk. 
Ik hoop dat u daar gebruik van maakt, zodat u toch gesterkt 
kunt worden in uw geloof, geïnspireerd kunt raken voor uw 
dagelijks leven en iets van verbondenheid kunt ervaren met 
andere gemeenteleden.

Bijbelgespreksgroep

Op het moment van schrijven is de lockdown nog gaande, en 
het ziet ernaar uit dat die verlengd zal worden tot in februari. 
In het vorige nummer schreef ik over de gespreksgroep over 
Ester die ik wil starten. De bedoeling was in januari al, maar 
dat kan dus niet. Hopelijk kunnen we er in de maand februari 
mee beginnen. Wel zijn er dan deelnemers nodig!! Ik heb nu 
twee aanmeldingen, en dat is natuurlijk te weinig. Meld u aan, 
ondanks deze corona-tijd, dan laat ik het weten wanneer we, 
op een veilige manier, kunnen beginnen.
Ik plaats de aankondiging en beschrijving uit het vorige kerk-
blad hier nog een keer, in aangepaste vorm:

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 in 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??! 
Als er teveel aanmeldingen zijn om het corona-proof te doen, 
splits ik de groep. Natuurlijk zijn ook Velserbroekers meer dan 
welkom. Laat uw belangstelling weten via gildapolderman@
planet.nl of telefonisch (023- 5834656).
Na de aanmeldingen doe ik aan de deelnemers voorstellen 
voor data. We komen vast tot tijdstippen waarop iedereen kan.
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Tot slot

We missen het enorm: de kerkdiensten, de activiteiten, de 
bezoeken, de contacten. Bijna alles ligt stil, en dat doet verdriet, 
het maakt eenzaam en het geeft een gevoel van leegte. 
Ook ik ga in deze lockdown-periode zo min mogelijk bij 
mensen op bezoek. Behalve als er iets bijzonders of dringends 
aan de hand is. Natuurlijk altijd met instemming van het te 
bezoeken gemeentelid!
Laat u het me hoe dan ook weten als er iets speelt waarbij u 
me nodig hebt?! We kunnen elkaar zo nodig ook telefonisch 
spreken, dus schroom alstublieft niet.
Hou vol, lieve mensen, het komt goed!

Hartelijke groet,

ds. Gilda Polderman

Bedankt!
‘Afgelopen zondag 13 dec werd ik blij verrast met een mooi boeket bloemen van de kerk plus de nodige kaarten en telefoontjes, waarvoor 

mijn hartelijke dank. Met de gezondheid gaat het gelukkig iets beter.’

Met de hartelijke groeten, Ank Brummelkamp

Lieve mensen,
 
Wij wensen u allemaal alle goeds voor 2021.
Wij vertrouwen erop dat er betere tijden zullen komen.
Helaas zitten wij nu nog in een lockdown.
Daarom kunnen wij nog niets ondernemen.
De bezoekjes staan op een laag pitje.
De activiteiten staan stil.
Met een kleine attentie voor gemeenteleden van 75 jaar en 
ouder hebben wij geprobeerd
u wat Licht, Liefde en Warmte te geven.
Dank aan alle bezorgsters.
Hou vol, Blijf gezond, Heb vertrouwen. 

Met een lieve groet van:

De bezoekgroepdames

En de werkgroep activiteiten.

In Memoriam Mari de Ligt
Een kleine maand na zijn vrouw overleed op 14 december ook Mari Arie de Ligt. Hij werd 
95 jaar.
Mari de Ligt werd geboren in Vlaardingen, in een groot gezin. 
Gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog maakten grote indruk op hem. Toen in een tijd 
van bombardementen, honger, razzia’s en kou ook nog eens zijn broer naar Duitsland moest 
voor de Arbeidsdienst was hij getuige van het diepe geloofsvertrouwen van zijn vader. Op 
een avond vlak voor Kerst opende deze de Bijbel en las hardop: ‘Weest niet bezorgd over 
uw leven…. Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet… en toch 
voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?’ Deze woorden zouden Mari 
de Ligt zijn leven lang bijblijven en hem helpen vertrouwensvol door het leven te gaan.
Via zijn zus die in Zierikzee bij de Belastingdienst werkte, leerde hij Sjany de Bokx kennen 
die daar ook werkzaam was. Ze kregen verkering. Omdat hij eind januari 1953 bij haar op 
bezoek was, maakten ze samen de Watersnoodramp mee, een gebeurtenis die hij nooit 
zou vergeten.

Ze kregen een huis in IJmuiden en trouwden. Tot hun beider verdriet kwamen er geen kinderen. 
Ze hadden een gelukkig en liefdevol leven. Beiden waren trouw en meelevend kerklid, het geloof betekende veel voor hen.
Mari ging al vroeg met pensioen, en zo konden ze samen mooie reizen maken naar Indonesië, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten 
en China.
Op 18 november jl. overleed Sjany. Hoewel Mari er diep-verdrietig over was, had hij er vrede mee. Vol plannen zat hij nog. Hij wilde 
meewerken aan een boek naar aanleiding van aantekeningen van zijn oudste zus over de oorlog, hij wilde doorgaan met zijn 
schilder-hobby, hij wilde weer naar de kerk. 
Maar toen hij hevige pijn kreeg waar geen pijnbestrijding bij hielp, hoefde het niet langer voor hem. Toch citeerde hij drie dagen 
voor zijn dood nog één keer de woorden die zijn vader las: ‘Maak je geen zorgen…..’. Alsof hij het zichzelf opnieuw wilde inprenten, 
nu hij in nood was. 

We mogen er op vertrouwen dat de Schepper zich over zijn geliefde schepsel heeft ontfermd, en nu voor hem zorgt tot in eeuwig-
heid. 

ds. Gilda Polderman
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Dat is het landelijke en ook ons motto voor de traditionele actie ‘Kerkbalans’, de geldwervingsactie van uw kerk: de Dorpskerk en het 
Kruispunt.
Want juist nu is het goed vooruit te kijken. Het jaar 2020 ligt achter ons, het gaat dit jaar weer goed komen, die hoop en verwachting 
mogen we met elkaar hebben. En er is veel om naar uit te kijken. 
Hopelijk (over een paar maanden?) weer een ‘vol(le)’ Dorpskerk en Kruispunt. Waar we met elkaar zingen en elkaar ontmoeten. Het 
pastoraat in Velserbroek gaat door met een ‘interim redikant’ en een beroepingscommissie die op zoek gaat naar een opvolger/
opvolgster van Marianne.
In Santpoort hopen we zo snel mogelijk weer alle activiteiten op te starten.

Met uw hulp wordt dat ook allemaal financieel mogelijk. Heeft u de e-mail al gehad? Of de envelop in de bus gekregen? Als het goed 
is wel, en anders moet dat één dezer dagen gebeuren. Bij de meesten van ons is het principe wel bekend, u kunt via het internet 
dan wel op het papieren formulier aangeven wat u denkt dit jaar aan het kerkenwerk te kunnen bijdragen. Ook kunt u al direct 
een bijdrage overmaken via iDeal of een acceptgiro. Als u de envelop ontvangt zal daar in ieder geval een retourenvelop en een 
antwoordnummer in zitten. U kunt dus ook de envelop op de post doen als u dat wilt, dan hoeft er niemand langs te komen.

We willen u en jou bij voorbaat bedanken voor uw/jouw financiële betrokkenheid. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen!’

Namens de kerkrentmeesters, Gerrit Out, cvkvoorzitter@pg-spvb.nl, 

tel 0629-047097

Copyright: Pieter Geenen

Geef vandaag voor 
de kerk van morgen
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Bijbelleesrooster 22 januari tot 19 februari
Januari
vvrijdag 22 januari Marcus 1:1-13 Over de Vader, de Zoon en de Geest

zaterdag 23 januari Marcus 1:14-20 Spreken met gezag

zondag 24 januari Marcus 1:21-34 Doorvertellen

maandag 25 januari Psalm 107:1-22 God is trouw

dinsdag 26 januari Psalm 107:23-43 Zie jij het ook?

woensdag 27 januari Deuteronomium 16:18–17:1 Recht

donderdag 28 januari Deuteronomium 17:2-13 Vorm van proces

vrijdag 29 januari Deuteronomium 17:14-20 Koningswet

zaterdag 30 januari Deuteronomium 18:1-13 Met grond zonder grond

zondag 31 januari Deuteronomium 18:14-22 Echte en valse profeten

Februari
maandag 1 februari Psalm 87 Lang leve de vreemdelingen

dinsdag 2 februari Deuteronomium 19:1-10 Uitwijkmogelijkheid

woensdag 3 februari Deuteronomium 19:11-21 Oog om oog, tand om tand

donderdag 4 februari Deuteronomium 20:1-9 Strijdvaardig, niet strijdlustig

vrijdag 5 februari Deuteronomium 20:10-22 Om gruwelijkheden te   

   voorkomen ...

zaterdag 6 februari Psalm 83 Strijdlied

zondag 7 februari Marcus 1:35-45 Beterschap!

maandag 8 februari Marcus 2:1-12 Wie kan zonden vergeven?

dinsdag 9 februari Marcus 2:13-22 Eetgewoonten

woensdag 10 februari Psalm 44 Wat merk je van Gods trouw?

donderdag 11 februari Marcus 2:23–3:6 Heer van de sabbat

vrijdag 12 februari Marcus 3:7-19 Goed nieuws verspreiden

zaterdag 13 februari Psalm 32 Biecht

zondag 14 februari Joël 1:1-14 Vertel het door

maandag 15 februari Joël 1:15-20 Verlangen naar de dag van de HEER?

dinsdag 16 februari Joël 2:1-11 Machtsvertoon

woensdag 17 februari Joël 2:12-17 Iedereen moet meedoen

donderdag 18 februari 1 Petrus 2:11-17 Vrijheid

Van de Diaconie

Beste mensen,
In de kerstuitgave van ons kerkblad heeft geen vermelding 
van de collecteopbrengsten gestaan, daarom nu een update;
Oktober
4/10 Kerk & Israël  € 105
11/10 Diaconie   € 130
18/10 KiA-project Z 009087 € 105
25/10 Diaconie   € 120
November
1/11 KiA-project Z 009085 € 175
8/11 PKN-doorgaand  €   75
15/11 Diaconie (Zeevarenden) € 140
22/11 PKN-doorgaand  € 170
29/11 KiA-project K 021262 €   90

De opbrengsten van december waren op moment van 
schrijven bij mij nog niet bekend.

Zoals u ongetwijfeld weet, worden de collecten deels in de 
zondagse dienst gedoneerd en een deel komt binnen via 
het online-collecteren. Al deze opbrengsten worden 50/50 
verdeeld tussen Kerk en Diaconie. Soms wordt er ook gedo-
neerd via het bankrekeningnummer van onze Diaconie t.b.v. 
de collecten en soms zelfs met vermelding van een speci-
fiek doel. Dit alles proberen we zo correct mogelijk te admi-
nistreren en de bedragen worden daarbij dan ook nog naar 
boven afgerond op 0 of 5 euro.

In oktober ontving de Diaconie ook nog € 100 aan giften 
voor ons mooie werk waaronder donaties aan diverse goede 
doelen. In november was dat € 40 en in december zelfs € 350. 
In november hadden we ook de Dankdag voor Gewas en 

Arbeid en daarbij hebben we niet alleen goederen ingezameld 
ten behoeve van de Voedselbank Velsen, maar er kon ook geld 
via onze Diaconie gedoneerd worden voor dit doel. Hiervoor 
ontvingen wij het bijzonder mooie bedrag van in totaal € 1.931.
Voor de ontvangst van al deze mooie bedragen wil de Diaconie 
u hartelijk danken en dat natuurlijk ook namens degenen die 
we met uw hulp konden helpen.

In december heeft u bij het speciale kerstnummer van KerkOn-
derweg ook weer onze oproep ontvangen om te doneren voor 
onze jaarlijkse Kerstactie. Dit jaar zijn de vier doelen: Voedsel-
bank Velsen, Stem in de Stad Haarlem, Mercy Ships en Shelter-
suit. Tot op heden (7 januari) ontvingen wij bijna € 1.200. Al een 
mooi bedrag, maar in vergelijking met de opbrengst van onze 
kerstactie een jaar geleden is dat toch ruim minder dan de 
helft. Hiervoor zijn mogelijk een paar redenen, te weten: géén 
acceptgiro meer maar zelf een bankoverschrijving doen naar 
onze rekening, online doneren is misschien voor velen toch 
geen makkelijke opgave, er is kort geleden (zie hierboven) al 
erg veel gedoneerd voor de Voedselbank ….

Hiermee neem ik de vrijheid om u toch nogmaals vriendelijk te 
verzoeken een donatie te doen voor onze Kerstactie. Dat kan 
door een bedrag over te maken naar ons rekeningnummer 
NL23 INGB 0000 5371 80 o.v.v. Kerstactie.

Dankzij uw bijdrage is de Diaconie in staat het werk van 
genoemde instellingen te steunen. Helpt u mee?

Rest mij u een voorspoedig en bovenal gezond 2021 toe te 
wensen!

Namens de Diaconie, Jan Bothof

Ps.  Contant ontvangen van N.N, €150 voor de Kerk en €50 voor 
de Diaconie. Hartelijk dank!’
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Even voorstellen

Dit is Mirjam Everaars. Zij is manager van de kinderop-
vang “De Kleine Reiziger” in Velserbroek.

Met veel enthou-
siasme vertelt zij 
over haar werk in de 
kinderopvang, en dan 
met name de christe-
lijke kinderopvang. 

Mirjam is geboren 
in Alkmaar, na haar 
huwelijk is zij met 
haar man in Ede gaan 
wonen, waar ze als pedagoge ging werken met kinderen. 
Samen kregen ze drie, inmiddels volwassen,  kinderen. In 
tegenstelling tot de Veluwe waren er in Noord-Holland nauwe-
lijks christelijke peuterspeelzalen (zoals dat vroeger heette). 
Dit vond zij maar raar, wel christelijk onderwijs vanaf de basis-
school, maar voor peuters is dat er niet. Toen de gelegenheid 
zich voordeed om in Alkmaar een christelijke opvang te reali-
seren hebben ze hun boeltje opgepakt en zijn naar Broek op 
Langedijk verhuisd. Mirjam is een christelijke kinderopvang 
gestart, waar elk kind welkom is. Na de start, met 3 peuters, 
groeide de opvang snel. Het viel haar op dat er veel moslim-
kinderen werden aangemeld. De persoonlijke aanpak, en de 
normen en waarden van de opvang werden zeer gewaar-
deerd. Het persoonlijke contact met de ouders vindt zij heel 
belangrijk, de opvoeding doe je als kinderopvang  samen met 
de ouders. Ouders voelden zich hierdoor gesterkt. En God 
houdt van ieder mens, achtergrond is niet relevant.

Anderhalf jaar geleden is zij in Velserbroek de “De Kleine 
Reiziger” begonnen. Samen met de vestigingen in Den Helder 
en Julianadorp is dit een jonge, groeiende organisatie, die staat 
voor kinderopvang met liefde voor het kind, hun ouders en de 
Schepper. En ook hier geldt: iedereen is welkom, het gaat erom 
het kind te zien, wat heeft het nodig. Er is een Buitenschoolse 
Opvang, waar ongeveer 10 tot 16 kinderen naast de school-
tijden komen. En een peuteropvang. Voor een paar uur per 
dag komen de peuters hier samen, ze luisteren in de kring naar 
een Bijbelverhaal, zingen (christelijke) liedjes, eten een broodje, 
spelen lekker buiten. Mirjam werkt samen met een team van 
enthousiaste, geschoolde medewerkers. Ze hoopt dat zowel 
de peuteropvang als de BSO nog zal groeien de komende tijd 
(www.dekleinereiziger.nl). 

Tineke Huising

De maandelijkse column van Ds. Verhoeff
 

Gelukkig (een) nieuwjaar!

Heel erg 2020:

Influencers. En gebarentolken. Huidhonger. Avocadoletsel. En 
reserveren voor een kerkdienst (wie had dat ooit gedacht?). 
Wappies. Dick Advocaat. En Forum voor Chaoscratie. ‘Was je 
handen stuk.’ Famke Louise. En de toeslagenaffaire. De schuld-
verklaring van de kerk jegens de Joodse gemeenschap. En 
de boosheid daarover. Dinsdag persconferentiedag. Trump 
verslagen. En de opluchting daarover. En natuurlijk: ‘Je micro-
foon staat niet aan.’

Ja, het was een pittig jaar. Veel van wat 2020 was laten we 
graag achter ons. Corona greep diep in, en de samenleving 
stokte. De kerk kwam piepend en krakend tot stilstand. En juist 
toen we weer aan het opstarten waren, moesten we opnieuw 
in de remmen. Voor velen kwam het ook dichtbij. Achter het 
raam zwaaien naar je moeder. Testen. Besmetting. Soms zelfs 
sterven in de directe nabijheid. Ook dat was 2020.

Meestal zeggen we als een jaar is afgelopen: een gelukkig 
nieuwjaar! Maar laatst schreef iemand: gelukkig (een) nieuw-
jaar! Ik denk dat die woordspelling wel aardig aangeeft hoe 
we erbij zitten. Gelukkig dat we 2020 achter ons mogen 
laten, gelukkig dat 2021 er is. Gelukkig dat het vaccineren kan 
beginnen. En gelukkig dat we nu weer vooruit kunnen kijken. 
Gelukkig (een) nieuwjaar!

Voor mij heeft vooruitkijken alles te maken met geloof. Met 
Pasen - op de kop van de eerste golf - preekte ik over wat twee 
kleine meisjes bij voor mijn huis op de stoep hadden gekrijt. 
‘Het komt goed’ stond er, in vier kleuren. Met bloemen en 
zonnen. Dát was voor mij Pasen. Geloven dat er een goede God 
is die ons opricht. Een God van bloemen en zonnen. Geloven is 
geloven dat het goedkomt. Hoe dan ook.

Zo laat ik dan ook 2020 achter me. Ik vond het een zwaar jaar, 
maar ik leerde ook: het donkerste moment is vlak voor de zon 
opkomt. En die gedachte geeft moed. Juist als het donker is 
mogen wij uitzien naar licht. Naar een God die ons opricht. 
Laten we dus moed houden, en hopen en vertrouwen. Laten 
we proberen er voor anderen te zijn. En laten we volhouden. 
Want er is een God van bloemen en zonnen. En het komt goed. 
Gelukkig (een) nieuwjaar!

Ds. Verhoeff, classispredikant
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Jaar van het vaccin

Classispredikant Wim 
Beekman verwondert zich 
over het verzet tegen het 
coronavaccin.

Ds. Wim Beekman
classispredikant Friesland

Bron: Leeuwarder Courant

Ik verwonder mij over het 
verzet tegen het coronavaccin. 
2020 was het jaar van het virus. 
Met angst, verdriet en zorg. 
Van harte hoop ik dat 2021 het 
jaar van het vaccin zal worden. 
Hopelijk is deze zomer de 
pandemie voorbij. 

Een jaar lang hebben wij gevreesd, geleden, geklaagd, ons herpakt, ons beperkt, voor elkaar gezorgd, naar elkaar omgezien, boven 
onze krachten gewerkt misschien, onszelf machteloos stilgezet wellicht, en vooral uitgezien naar het einde van deze plaag.

Nu gloort er licht aan het einde van de tunnel, en nu rijzen er bij sommigen bedenkingen. Dat begrijp ik niet. Ik ben opgegroeid met 
inentingen. Mijn moeder zei dat deze tot de zegeningen van onze tijd behoorde. 

Destijds kon ik dat om mij heen zien en horen. Verhalen van mijn grootouders over hun kindertijd, waarin tyfus, cholera en Spaanse 
griep rondgingen. Beelden uit verre landen van mensen die een pokkenepidemie hadden overleefd, en daar misvormingen aan 
hadden overgehouden. 

Een vrouw bij ons in de buurt die moeilijk kon lopen, omdat zij kinderverlamming had gehad. Gezinnen waar een kind was gestorven 
vanwege mazelen, kinkhoest of difterie. Ik wist waarom mijn gevreesde inentingen nodig waren.  

Toen wij zelf kinderen kregen, viel er al spoedig informatie over het vaccinatieprogramma op de mat. Van ieder kind werden de 
prikken in een boekje bijgehouden. Iedere vaccinatie zorgde geheid voor een doorwaakte nacht, maar als ouders wist je waar je het 
voor deed. 

Als dominee verwonder ik mij over gelovigen die geen vaccinatie willen vanwege hun geloof. Ik ben opgegroeid op de Veluwe, ik 
ken de gelovige vrees voor een vaccin van nabij. En ook de worsteling die het in sommige gelovige gezinnen met zich meebrengt.

“Ons leven ligt in Gods hand. Het is aan Hem om ons te behoeden en te bewaren in gevaar. Het is niet aan de mensen om daarop 
vooruit te lopen. Daarom dus geen brandverzekering, en ook geen kindervaccinatieprogramma.”

Het doet mij denken aan de man op het meer wiens boot zinkende is. “Laat mij u redden”, biedt een passerende schipper zijn hulp 
aan. Maar de man in nood weigert. “God zal mij redden.” Tot drie keer toe slaat de man hulp af, zinkt dan en verdrinkt. 

Bij de lieve Heer aangekomen klaagt hij zijn nood. “Ik vertrouwde op U. Ik was in nood en U hebt mij niet gered.” “Drie keer heb ik een 
boot gestuurd om je veilig aan wal te brengen”, zegt de lieve Heer, “drie keer heb je mijn hulp afgeslagen. Wat had ik meer kunnen 
doen?”

De pandemie is een plaag van alle eeuwen. Het vaccin is een zegening van onze tijd. Het behoedt voor onheil. Ik heb mijn mede-
mensen, mijn dierbaren, mijzelf en ook de lieve Heer veel uit te leggen als ik deze zegen laat liggen. 

Bedenkingen kan ik niemand ontnemen. Wel ieder een gezegend 2021 wensen. 
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Door Armande4 van Doesburg

Groene filmtip

De oudste en de jongste klimaat celebrity
Deze column gaat over een groene filmtip. Je hebt keuze uit 
een documentaire met Greta Thunberg (16) of met David 
Attenborough (93). De oudste en de jongste klimaat cele-
brity schitteren dit najaar allebei in een documentaire met 
als thema: de slechte staat van onze planeet. De ‘opa van de 
natuurfilms’ die zich onlangs ontpopte als klimaatactivist, 
versus het ‘pubermeisje’ dat zo ongeveer als klimaatactivist uit 
het ei is gekropen. De generatie die de wereld heeft zien veran-
deren versus de generatie die met de gevolgen moet leven. 

Greta werd een jaar gevolgd door een documentairemaker, 
David maakte er zelf één. Goed voor het bewustzijn natuur-
lijk, maar het wordt alles bij elkaar wel een heel deprimerende 
bedoening: corona, vallende herfstbladeren, het nieuws dat 
Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet 
haalt. En een EU die twee gezichten toont: in dezelfde week dat 
gejubeld werd over plannen om de Europese natuur te reani-
meren, werd ook gepraat over de Europese landbouwsubsidies 
voor de komende jaren – en de uitkomst lijkt weinig hoopvol 
voor diezelfde natuur.

Links: foto uit I Am Greta. Rechts: foto uit A Life on Our Planet.

Waarom zou je kijken?
A life On Our Planet (1 uur 23 min, Netflix) is de ‘witness state-
ment’ van de Britse bioloog David Attenborough, die ontel-
baar veel natuurseries maakte en/of insprak. In deze film zien 
we door zijn ogen hoe onze planeet de afgelopen zestig jaar 
veranderde. Het kost de jonge Attenborough steeds meer 

moeite om wilde dieren te vinden, en naarmate hij ouder 
wordt groeit het besef dat de wereld uit balans raakt. Ook blikt 
hij vooruit op de toekomst.

I Am Greta (1 uur 37 min, bioscoop) volgt Thunberg vanaf de 
eerste dag dat ze in haar eentje ‘staakt’ voor het klimaat tot 
aan haar zenuwslopende reis over de oceaan naar de VN-kli-
maattop in New York. Je ziet hoe ze steeds meer mensen inspi-
reert om de straat op te gaan en hoe ze op conferenties mag 
komen spreken. Maar ook hoeveel impact deze rol van klimaat-
goeroe heeft op Thunberg en haar gezin.

Halverwege, wanneer Attenborough een beeld van de wereld 
in 2080-2100 schetst, grijpt de documentaire je wél naar de 
keel: droge, brandbare savanne waar ooit regenwoud was, 
stervend koraal en steeds minder vissen, crisis in de voedsel-
voorziening door uitgeputte grond en uitgestorven bijen en 
andere bestuivers, tot uiteindelijk een grotendeels onleefbare 
aarde en miljoenen mensen zonder huis. Dit deel is heel kort 
en focust zich al snel op wat we kunnen doen om dat scenario 
te voorkomen, en gelukkig gebeurt al veel moois!

De boodschap van A Life on our 
Planet – we moeten aan de bak 
anders wordt de wereld onleefbaar.
 
Dan I am Greta. Laat zien dat overal 
ter wereld ‘kleine knuistjes’ de lucht 
in gaan; ‘Wij komen eraan!’ Het moti-
veert je om zelf ook wat te gaan 
doen.

Eigenlijk zou je deze films als een 
tweeluik moeten zien: kijk eerst 
Attenborough voor de kennis en 
de beelden, en daarna Thunberg 
om jezelf te motiveren om in de 
actiestand te komen. Ze mogen dan 
beiden niet de leeftijd hebben om 

zélf aan de knoppen te draaien; deze opa en dit pubermeisje 
zijn heel goed in staat om miljoenen mensen te inspireren. 
Stiekem hoop je dat ze een duo gaan vormen – het zou gega-
randeerd een hit zijn.

Bron: bewerkte versie van de column van Leonie Hosselet; freelance journalist en eindre-

dacteur voor onder andere OneWorld, Trouw en de Volkskrant.

Groene stappen, samen een Groene Kerk



Al een aantal jaren is doppen sparen en inleveren bij goede doelen 
een goede gewoonte, onder andere goed voor het milieu. Ze worden 
gerecycled tot vele duurzame producten. Ingeleverde doppen 
brengen 22 eurocent per kilo op. Zo is voor Childs Life, waar ook onze 
doppen gebracht werden, dit jaar voor 20.000 euro aan kilo’s ingele-
verd.
Helaas is Childs Life gestopt met inname daar zij geen inleverlocatie 
meer kunnen bieden.
Maar wij zijn niet gestopt met sparen! Na wat zoeken naar doelen 
hebben we besloten om nu voor KNGF Geleidehonden te verzamelen.
Hopelijk draagt u deze organisatie ook een warm hart toe!
In ieder geval hartelijk dank voor alle doppen die via de kerken zijn 
ingeleverd!

Bas en Ineke Treffers

BEDANKT
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Doppen sparen



Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

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

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

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

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

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

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

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

Voor bestelling: info@cornegge.nl
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

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

Philip Out 

Register Makelaar-Taxateur

M:  +31-(0)6-39545320

E:  info@supermakelaar.nl

W: www.supermakelaar.nl

 Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Info tel.: 023 - 538 51 10

Drogisterij
van ASSEMA

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek

Telefoon 023 538 79 45

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628

e-mail: ijmuiden@wado.nl

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34

e-mail: santpoort@wado.nl

www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

* OVERZEEVERPAKKINGEN

* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG

* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek

Tel. 023 - 538 10 74

www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald

en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl
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Je wilt je beter gaan voelen?
Dat kan, op eigen kracht, met hulp van 
kruiden! Voor jong en oud.
https://www.krachtmetkruiden.nl
Voor inzicht in het waarom van je klachten.
Voor meer grip op je gezondheid.
Neem contact op voor het (gratis)
kennismakingsgesprek: 06-120 49 774

 

 

 

De ChristenUnie is ook in de IJmond (o.a. Velsen en Heemskerk) actief. 

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

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

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

Neem gerust contact met ons op. 

Reijer Kooij (voorzitter Bestuur) 

M 0630327770 

                        

 



 Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Info tel.: 023 - 538 51 10

Drogisterij
van ASSEMA

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek

Telefoon 023 538 79 45

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628

e-mail: ijmuiden@wado.nl

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34

e-mail: santpoort@wado.nl

www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

* OVERZEEVERPAKKINGEN

* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG

* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek

Tel. 023 - 538 10 74

www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald

en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

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

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

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

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie
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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 ds. René van der Rijst (voor de wijk Velserbroek) via e-mail: renevanderrijst@kpnplanet.nl of telefoon 023 - 529 94 
50 of ds. Juup van Werkhoven (voor de wijk Santpoort), e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 06 – 2304 2861. Zie 

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

Bloemengroet
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Velserbroek
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 Santpoort

Autorijdienst

Algemeen

WIJKKERKENRAAD
Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136, 1991XT 
Velserbroek e: voorzitterwkheinink@gmail.com. 
Scriba: dhr. Adriaan Rensen, 
e: ScribaatVelserbroek@gmail.com.

KERKGEBOUW Kruispunt 
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023 5374678

JEUGDWERK Kruispunt
Penningmeester: dhr. Johan Hennipman, 
t:  06-29083235 e: johan@hennipman.nl

BEHEER 
Dhr. W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 
1991WJ Velserbroek t: 023 5373281.

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

BEZOEKCOÖRDINATOREN
Mw. Margriet van Herk t: 023 5387796 
e: margrietv.herk@gmail.com.

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 IBAN-
nr: NL42INGB0001775528 t.n.v. 
Diaconie Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake ZWO.

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren  023 5384366)

24 januari   mw. P. Muller    023-5262736 

31 januari          dhr. J. Morren                  023-5384366 

7   februari        mw. S. Meulenbelt          06-20247493   

14 februari     dhr. E. van der Kooij   06-15890135 

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

24 januari mw. S. van der Kaaij 023-5375358

31 januari dhr. R. Pomp 06-49932782

7 februari mw. C. van Woensel 023-5381515

14 februari dhr. H. Kosters 023-5377422

24  januari  Carla van Dam

31 januari   Alies Passchier

 7  februari Rinus van Loo

14 februari Luuk Hendriksen

21 februari Tineke Huising

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

Adressen

Kerkdiensten

WIJKKERKENRAAD
Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146, 1991GB 
Velserbroek e: martine-roomer@hotmail.com, t: 06 
24999968.
Scriba: mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993 
e: scribasantpoort@gmail.com  
Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort Noord.

KERKGEBOUW Dorpskerk
Burg. Enschedélaan 65-65a, Ontmoetingscentrum 
t: 023 5378820

BEHEERDER
Trees van Gastel, e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl, 
t: 023-5378820

PREDIKANT
Mw. ds. Gilda Polderman, Ramplaan 86, 2015 GZ Haarlem 
t: 023-5834656 en  06 43715888 
e: gildapolderman@planet.nl.

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ 
Mw. Elina Keijzer t: 072 5120528  Lyceumstraat 51, 
1814BR Alkmaar e: keijzerelina@gmail.com.

Adressen

Online diensten
24 januari vanuit Kruispunt
  10.00 uur Ds. L. Rasser
31 januari vanuit Dorpskerk
  10.00 uur Mw. ds. G. Polderman

Indien in februari geen kerkdiensten met kerkgangers:
7 februari vanuit Kruispunt, 

  10.00 uur  Ds. S. Zuidema

14 februari, vanuit Dorpskerk, 

  10.00 uur Ds. A. Molendijk

Indien in februari weer kerkdiensten met kerkgangers:
7 februari 

 Kruispunt  10.00 uur Ds. S. Zuidema

 Dorpskerk  10.00 uur Mw. ds. G. Polderman  

   (of ds. Ineke Clement)

14 februari 

 Kruispunt  10.00 uur Ds. K. Bras

 Dorpskerk  10.00 uur Ds. A. Molendijk

Bezoekteams
Santpoort is verdeeld in drie wijken:

1  ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de 

Hagelingerweg mw. Diny Markerink 

 t: 023 5376816

2  ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de  

 Hagelingerweg mw. Fija Borst t: 023 5375071

3  Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

KERKBLAD REDACTIE
Jan Bothof, Henk Binnendijk, 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. 2 t/m donderdag 4 februari 2021 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Colofon


