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Foto, Yvonne Kruisselbrink

Foto van de maand

Wat was het mooi een paar weken geleden in Duin en Kruidberg. Onverwacht een beetje rijp op de bomen en struiken en dan nog 
die blauwe lucht met wat schapenwolkjes. Uitstekend wandelweer zonder wind. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ons duinge-
bied volliep met wandelaars uit de grote steden. Iedereen wilde een graantje mee pikken van dat mooie winterweer, even verlost van 
het verplicht thuis zitten. Net voorbij het blauwe uurtje (1 uur na zonsopkomst) liep ik langs de Oosterplas. Daar stond al een fotograaf 
met camera op statief die ook de schoonheid van de weerspiegeling in het water zag. Meestal kom je dergelijke geluksmomenten 
niet tegen. Gelukkig had ik mijn telefoon nog bij me om dit ogenblik vast te leggen. Vroeger ben ik ook wel eens naar het Groninger 
land gereisd om zo’n geluksmoment vast te leggen: zwarte aarde, donkere wolken en aan de einder nog een boerderij met wat 
bomen. Prachtige fotoboeken zijn er gemaakt door fotografen die daar wonen en elke dag het weer zien veranderen. Als je daar zo 
heel af en toe verblijft, mis je die onverwachte momenten, die vaak ook maar even duren. Zo ook hier in Santpoort; je zou er vaker 
op uit moeten trekken en dan vooral vroeg in de morgen om die mooie, korte momenten van natuur en weer vast te leggen. Zo af 
en toe moet ik mezelf tot de orde roepen om die krant te laten liggen en meteen op de fiets met camera de natuur in te stappen. 
Meestal geeft dit na thuiskomst een meer bevredigend gevoel dan weer de ellende van elke dag tot je geest toe te laten uit dat 
krantenpapier.
Ik zou zeggen: trek er zo veel mogelijk op uit, ga vroeg op stap, zodat u de meute uit de stad kunt ontwijken en ook nog wat van het 
wild kunt genieten.

Met vriendelijke groet

John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)
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Bemoediging

Onderstaande tekst is als bemoediging uitgesproken in een filmpje 

dat via de mail naar de gemeenteleden gestuurd is. Ook is dit 

filmpje te zien op de website van onze kerk. Omdat niet iedereen 

in staat is dit te bekijken, plaatsen we op verzoek hier de woorden 

die Gilda sprak.

We hebben elkaar al lang niet gezien. Door het corona-virus 
staat ons leven op de kop. Ook alles wat met de kerk te maken 
heeft, is anders dan anders. We kunnen elkaar niet opzoeken, 
we kunnen elkaar niet ontmoeten bij activiteiten, we kunnen 
’s zondags niet naar de kerk. We missen de verbondenheid, 
de inspiratie die we elkaar kunnen geven en die we opdoen 
uit het bij elkaar komen, we missen het gewone, vertrouwde 
leven.

Ik merk bij mensen om me heen dat de laatste weken zwaarder 
wegen nog dan eerder. En nu de avondklok er is, en we ook al 
die lange avonden nog verplicht binnen moeten zitten, is het 
moeilijker dan ooit. En soms bijna niet meer vol te houden. We 
zijn ‘corona-moe’. 

Oktober 1944. Mijn oma Suzanna Geschiere-Dekker hield de 
boerderij gaande op het Zeeuwse eiland Walcheren. Ze stond 
er alleen voor, want haar man was een maand eerder veron-
gelukt. Ze was achter gebleven met zeven jonge kinderen, 
waarvan mijn moeder de oudste was.

Het was oorlog, en de Duitsers hielden de opmars van de geal-
lieerden tegen. Om ze weg te krijgen bombardeerden die de 
dijken die Walcheren beschermden tegen de zee. Het water 
stroomde het eiland over. Ook de boerderij van mijn oma 
kwam in het water te liggen. Het hele gezin moest vluchten.
Daar zaten ze: op een kleine zolder. Mijn oma die net haar man 
verloren was, met haar zeven kinderen waarvan de jongste 
nog maar één jaar was. Weken lang hebben ze er gebivak-
keerd. Af en toe kon mijn oma een brief meegeven met een 
langsvarend bootje, aan haar ouders. 

Je zou denken dat ze radeloos was in deze rampspoed. Maar 
één van die brieven is bewaard gebleven, en de woorden 
daarin zijn mijn hele leven met mij meegegaan, als een steun in 
de rug. Te midden van het dreigende water, terwijl ze pas haar 
man en haar boerderij kwijt was geraakt, bleef zij vertrouwen 
op een God die je nooit aan je lot over laat. Ze schreef déze 
woorden aan haar ouders: ‘Die wolken, lucht en winden wijst 
spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs 
míjn voet kan gaan’. 

De situatie toen was veel dramatischer dan hoe het nu is. Maar 
toch…Het leven staat stil. We worden bedreigd door een virus, 
dat nog veel besmettelijker is dan eerst. Het vaccin laat nog 
op zich wachten. Onze kinderen raken hun werk kwijt. Onze 
vrienden worden ziek. Onze kleinkinderen kunnen niet naar 
school. We vragen onszelf soms af wanneer dit stopt en waar 
dit heen moet. De moedeloosheid, de onzekerheid en de 
angst slaan toe.

Ook bij mij. Niet altijd even erg, maar ik voel soms de zwaarte 
van dit alles en dan lijkt deze crisis ineens uitzichtloos.
‘Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal 
ook wel wegen vinden waarlangs úw voet kan gaan’. Deze 
woorden herinneren me aan die moeilijke situatie destijds, én 
aan het vertrouwen daarin van mijn oma. Ze inspireren me om 
met meer vertrouwen te leven.

Ik hoop dat ze ook u kunnen helpen in deze crisis. De Eeuwige 
houdt ons vast. Hij houdt deze wereld vast. Er is uitzicht,  ons 
pad gaat verder. Hij zal ons nieuwe wegen laten zien. 
De woorden die mijn oma citeerde, zijn in ons liedboek opge-
nomen. U kunt ze nalezen in lied 904. ‘Beveel gerust uw wegen’ 
– geef uw zorgen maar uit handen, er zullen wegen komen 
waarlangs we kunnen gaan. Houd moed. Houd vol. Het ga u 
goed. En: tot ziens!
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Velserbroek
Kruispunt

Uit de wijkkerkenraad Velserbroek (1 februari 2021)

Op 1 februari waren we weer eens digitaal bij elkaar. Het zijn 
moeilijke tijden. De kerkdiensten mogen niet bezocht worden, 
omdat corona nog steeds heerst in het land. Zo gaat het ook 
met de noodzakelijke vergaderingen voor de kerk. We kunnen 
alleen plaatsnemen voor ons computerscherm en zo elkaar 
spreken.

Op deze avond gingen we eerst kennismaken met elkaar. Een 
speciaal voorstelrondje, omdat nog niet iedereen gesproken 
had met onze ambulante predikant Joep van den Berg. Boven-
dien was deze avond Gilda Polderman vanuit Santpoort 
digitaal aanwezig. We konden ons dus gelijktijdig aan haar 
voorstellen, al kent zij al veel namen van Velserbroekers. Gilda is 
onze consulent, die ons met raad en daad bijstaat in de beroe-
pingsprocedure voor een nieuwe predikant die over ongeveer 
1 jaar zijn of haar intrede zou moeten doen. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat we een profiel schetsen waarvan we hopen 
dat de nieuwe predikant eraan zal kunnen voldoen. Ieder lid 
van de wijkkerkenraad kwam met wensen en er werd vooral 
aandacht gevraagd voor pastoraal werk en iemand die vrijwil-
ligers weet te binden en inspirerend is, missionair elan weet 
uit te stralen en die zoekt naar geloofsverdieping, kan omgaan 
met tegenstellingen en creatief is in het zoeken naar vernieu-
wing, etc, etc.
Er is ondertussen al een behoorlijke lijst opgesteld van 
uitgangspunten, waarmee de beroepingscommissie aan de 
slag kan. Ook wordt u als gemeentelid uitgenodigd om te 
reageren. Hiertoe wordt een afzonderlijke oproep gedaan in 
dit of een volgend kerkblad.

Om een predikant te kunnen beroepen is het noodzakelijk dat 
aan een aantal eisen wordt voldaan. Eén daarvan is dat we een 
solvabiliteitsverklaring hebben verkregen van het Classicale 
College voor de Behandeling van Beheerzaken van Noord-
-Holland van de Protestantse Kerk Nederland en die verkla-
ring is onlangs binnen gekomen. Daarmee staat vast dat we 
de komende jaren aan onze financiële verplichtingen kunnen 
voldoen. 
In eerste instantie wordt iemand gezocht voor een bepaalde 
tijd, zodat we t.z.t., wanneer Gilda met emeritaat is gegaan, 
kunnen nagaan of we over kunnen gaan op één predikant 
voor Velserbroek en Santpoort. We worden steeds meer één 
kerk met Santpoort.

Adriaan Rensen (scriba).

Bericht van de beroepingscommissie

Vorige maand namen wij afscheid van dominee Marianne 
Vonkeman.
Hiermee werd de gemeente vacant.
De kerkenraad heeft mensen benaderd met de vraag om een 
beroepingscommissie te vormen.
Hierbij is eraan gedacht dat verschillende leeftijden en groepen 
binnen de kerk vertegenwoordigd kunnen worden.
We stellen ons graag aan u voor:
Rina ten Broek,  Suzanne Hoorn, Magda v.d. Hout, Karin Joustra, 
Marlies v.d. Velde, Cees Riedijk, Joyce Schipper, Leo Kruissel-
brink en Margriet van Herk.
Ds. Gilda Polderman is onze consulent en zal de procedure 
ondersteunen en bewaken.

Inmiddels hebben we onze eerste vergadering, via Zoom, 
gehad. 
Hierin hebben we met elkaar kennisgemaakt en al wat ideeën 
en verwachtingen uitgesproken.
Wat is belangrijk voor de komende jaren?

Het is een mooie taak die we namens u allen mogen uitvoeren 
en we zullen dit zorgvuldig doen.
U wordt op de hoogte gehouden.
Als u vragen hebt, kunt u Leo Kruisselbrink (als contactper-
soon) benaderen op het volgende mailadres:
kerkwerklk@gmail.com  

Hartelijke groet namens de beroepingscommissie,

Margriet van Herk.
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Behoefte aan ontmoeting?  
Lieve gemeenteleden, inmiddels is ons land al geruime 
tijd in de ban van het coronavirus. Voor sommigen onder 
ons betekent dat thuiswerken, of juist geen werk meer 
hebben. Voor andere gemeenteleden houdt het in dat 
ze al geruime tijd niet of nauwelijks contact hebben 
met anderen en gebukt gaan onder eenzaamheid, door 
het missen van hun bezoekjes, hun uitjes, hun sociale 
contacten. We kunnen ons voorstellen dat er gemeente-
leden zijn die het echte contact met mensen missen, die 
behoefte hebben aan ontmoeting met een ander.   

Wij van het pastorale beraad vinden het daarom erg belangrijk dat we met elkaar verbonden blijven, elkaar steunen in de momenten 
dat het moeilijk is en elkaar laten merken dat niemand het alleen hoeft te doen.

Daarom roepen wij u op om - in het geval dat u behoefte heeft aan contact - dit aan ons te laten weten. Ook willen we u vragen ons te 
informeren over gemeenteleden over wie u zich zorgen maakt en voor wie contact een bittere noodzaak is. We vinden het belangrijk 
hierbij te melden dat het niet alleen namen van de ouderen van onze gemeente hoeven te zijn, daar we ons zeer wel bewust zijn van 
het feit dat er ook onder de jongeren en de jongere ouderen mensen zijn die deze periode als erg zwaar ervaren.  

Ook nodigen wij mensen uit, jong en oud, die wel wat willen betekenen in het 
leggen van contacten met de gemeenteleden die hier behoefte aan hebben, om 
dit aan ons kenbaar te maken. Dan kunnen we met elkaar verschil maken in het 
leven van de ander en ook in het leven van onszelf.  

Bent u of kent u iemand die eenzaam is, of bent u iemand die de eenzaamheid van 
een ander wil doorbreken, neem dan contact op met:  
Rina ten Broek                       r.ten.broek@live.nl of 06 – 404 23671 
Aart & Anneke Hoorn           aarthoorn@hotmail.com of 023 – 538 21 54 

Met hartelijke groeten,

Rina ten Broek
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Het duurt allemaal langer dan we zouden willen… 
We zitten nog midden in de corona-pandemie en de berichten 
over een ‘tsunami’ die met de Britse variant op ons afkomt, 
stemmen niet vrolijk. 
En toch… 
Al schrijvend en mijmerend kijk ik naar buiten. De kleine witte 
wolken geven de zon af en toe de ruimte. Een mus zit hoog in 
de boom met een veel te groot veertje in haar snavel. Het lijkt 
of ze zich afvraagt of het toch wel kan: in deze sombere coro-
na-tijd een nestje van hoop bouwen. Zal ik wel…. zal ik niet… 
De sneeuwklokjes laten hun witte bloempjes al zien. Gisteren 
zag ik in het bos waarin de bomen nog dor en kaal waren een 
tapijt van gele winterakonietjes. Het virus houdt de lente niet 
tegen. Het musje gáát haar nestje bouwen. Straks fluiten de 
vogels en zal de zomerzon ons verwarmen.
En kunnen we elkaar weer ontmoeten! Ook in de kerkdiensten. 
We zien ernaar uit.

Lief en leed
Ondertussen gaat het ‘gewone’ leven door, met dingen die ons 
opvrolijken en met dingen die zorgen baren of verdriet geven. 
Er wordt met elkaar meegeleefd, merk ik steeds weer. Een 
bemoedigend kaartje in zorg of ziekte doet ontzettend goed, 
het ondersteunt en helpt de last te dragen.
Op 28 december is mw. Dietrich overleden, u kunt elders een 
In Memoriam lezen.
We kregen het bericht van overlijden van mw. Groen op 16 
januari. Zij woonde het laatste jaar van haar leven in Verpleeg-
huis Velserduin, omdat haar geest achteruit ging. Ze was een 
dankbaar mens. Dankbaar voor haar mooie jeugd, haar grote 
zelfstandigheid, haar tweede echtgenoot, haar fijne baan. Ze 
was al langere tijd weduwe en laat geen kinderen na.

Een aantal mensen moest naar het ziekenhuis, voor onderzoek, 
voor een behandeling of voor een operatie. 

Allen, ook de niet-genoemden, wens ik de ervaarbare tegen-
woordigheid van God toe. De Eeuwige, die u als een vogel 
draagt op zijn vleugels en met zijn wieken u opvangt als u 
dreigt te vallen.

Kerkdiensten
Nu er nog geen live-kerkdiensten gehouden kunnen worden, 
worden de diensten om en om opgenomen in de Dorpskerk 
en in het Kruispunt. Iedere zondag kunt u dus om 10.00 uur 
de dienst meevieren. Ik hoorde onlangs van een echtpaar 
dat iedere week een alleenstaand gemeentelid uitnodigt om 
gezamenlijk te kijken en aansluitend koffie te drinken. Dit 
soort initiatieven geven ondanks alle beperkingen toch een 
gemeenschapsgevoel. En zeker voor mensen die niet handig 
zijn met internet, kan dit een welkome oplossing zijn. Wellicht 
wilt u het eens overwegen.
We verwachten dat er ook in maart nog geen verruiming van 
de maatregelen zal zijn. Maar ik hoop van harte dat u, ondanks 
dat, toch de Veertigdagentijd (die op Aswoensdag 17 februari 
begint) en met name de Stille Week en daarna Pasen voluit 
kunt beleven. Het is de bedoeling dat er in de week voor Pasen 
van maandag tot en met woensdag Vespers zullen worden 
uitgezonden vanuit de Dorpskerk. 
Van harte welkom u ook hierbij online aan te sluiten.

Gespreksgroep
De Bijbelgespreksgroep waarvan ik melding maakte in het 
vorige nummer van KerkOnderweg moet nog even op zich 
laten wachten. Zodra het kan, gaan we van start. U kunt zich 
alvast aanmelden!

Tot slot
Als u mij graag wilt spreken, laat u het dan weten?!

Ik wens u en jullie allen een verwachtingsvolle tijd toe. De 
komende lente mag ons attenderen op het komende Paas-
feest: nieuw leven is mogelijk!

ds. Gilda Polderman
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In Memoriam Clasina Elisabeth Dietrich - Hermarij
Op 28 december 2020 is op de leeftijd van 82 jaar mw. Dietrich – Hermarij overleden. 

Als tiener leerde ze Joop Dietrich kennen, met wie ze later trouwde. Voor zijn werk 
was hij soms maanden lang van huis, maar Synja kon zich alleen goed redden. Na de 
geboorte van Raymond woonden ze twee jaar in Jakarta. Toen ze zwanger was van 
Joyce keerden ze terug naar Nederland.

Toen Joop op z’n 60e met pensioen ging, hadden ze tijd om veel te reizen, onder andere 
naar Indonesië en Australië. Ook op hun zeilboot waren ze regelmatig te vinden.

In 2014 werd hij ernstig ziek en overleed na korte tijd. Synja was weer alleen, maar dit 
was anders: haar man kwam niet meer terug. Maar haar levenslust en -kracht waren 
groot. Ze genoot van contacten met vriendinnen en familie, van de vakanties met haar 
kinderen, van het meeleven met hen en met haar kleindochter Pascalle. Toen ze zelf 
ziek werd, besloot ze onder andere omwille van hen, haar dierbaren, te vechten voor het leven. Dat heeft ze gedaan. Met een 
grote moed, wilskracht en vastberadenheid. Men zei haar wel eens dat haar ogen bleven twinkelen, en zij beaamde dat, want 
ze had ondanks alles toch levenslust. 

Op een moment dat het haar erg zwaar werd, vond ze een bijbeltje dat ze op haar 12e gekregen had bij het afscheid van 
de zondagsschool. Voorin stond de tekst uit Johannes 8: 12 ‘Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet 
wandelen, maar zal het licht des levens hebben’. Het ontroerde en troostte haar. En het gaf haar hoop voor de toekomst.

Op 28 december overleed ze. Op de rouwkaart stonden de woorden ‘….Trouwe Vader, in de hemel, zie op mij in liefde neer’, 
een zin uit een gebedje dat ze als kind bad. We vertrouwen erop dat Hij dat gedaan heeft, en dat Synja Dietrich – Hermarij nu 
in zijn licht en nabijheid mag leven.

ds. Gilda Polderman

Bedankt!

Hartelijk dank voor de mooie bloemen. 
Wat een verrassing. 
Een lichtpunt in deze donkere tijden. 
Houd moed, heb lief.

Groeten Sjoukje Norbruis

Het plan van Leny Markerink om te trakteren om haar 85e 
verjaardag te vieren gaat niet door...

Je kunt soms plannen maken die door omstandigheden niet door kunnen 
gaan.
De corona gooide roet in het eten.
Ik had al een jaar lang het idee om op 21 febr. na de kerkdienst te trakteren 
om twee redenen. Om mijn 85ste verjaardag te vieren en dat ik ook zolang lid 
ben van deze kerkelijke gemeente. Gedoopt, belijdenis gedaan, toen nog in 
de Gereformeerde kerk, later Samen op weg, en nu PKN, een reden voor grote 
dankbaarheid.

In deze gemeente heb ik geprobeerd mijn steentje bij te dragen.
Maar bovenal heb ik er vertrouwen in dat mijn leven een Leidsman heeft.
Je ziet het niet altijd maar toch er is een Leidsman die je de weg wijst.
Zo denk ik vaak aan het lied “Neem Heer mijn beide handen en leid Uw kind.”

Ik wens u allen nog een goede tijd toe en hoop dat we elkaar weer gauw mogen 
ontmoeten in de kerk .We moeten moed en vertrouwen blijven houden, al is 
het soms moeilijk.

 Hartelijke groeten,

 Leny Markerink
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Bericht vanuit de wijkkerkenraad Santpoort

De WK Santpoort vergaderde digitaal op maandag 25 januari. 
Op die dag werd ook de digitale Nieuwsbrief voor Santpoort 
en Velserbroek rondgestuurd met onder andere  informatie 
over de zondagse erediensten in februari en maart. Deze 
diensten zullen tot eind maart om en om vanuit Santpoort en 
Velserbroek worden opgenomen en uitgezonden. We hopen 
dat we daarna weer (met maximaal 30 mensen) live in onze 
kerken aanwezig kunnen zijn en dat ook de voorzangers of de 
gemeente weer zullen kunnen zingen!
Met Velserbroek is afgesproken dat van onze beide kerken 
de namen worden afgekondigd van de mensen, naar wie de 
bloemen van de zondag zullen worden gebracht. Mocht u 
graag de preek en liturgie op papier willen ontvangen, dan 
kunt u zich aanmelden bij de scriba.

Op 21 februari zal ds. Joep van den Berg in het Kruispunt 
het Heilig Avondmaal vieren met de kleine groep aanwezige 
ambtsdragers. Het HA dat op 7 maart in de Dorpskerk gepland 
stond vervalt, omdat de dienst dan vanuit het Kruispunt wordt 
uitgezonden. Zodra bekend is dat we weer met gemeente-
leden in de Dorpskerk aanwezig kunnen zijn, zullen we een 
nieuwe datum kiezen.
Omdat Henk Reefhuis als voorzitter van de Algemene Kerken-
raad Santpoort-Velserbroek aan het begin van de vergade-
ring van de gezamenlijke WK’s en de AK op 30 november in 
zijn inleiding al uitgebreid op de schuldbekentenis vanuit de 
landelijke PKN is ingegaan, laten we nu als WK Santpoort dit 
onderwerp rusten.
We bespreken de vraag wie we als tweede afgezant naar de 
beroepingscommissie van Velserbroek zouden kunnen afvaar-
digen. Annelieke Hurkmans heeft aangegeven dat ze wel de 
‘achterwacht’ voor Joyce Schipper (onze eerste afgevaardigde) 
zou willen zijn. Joyce geeft aan dat de commissie al behoor-
lijk groot is en dat ze blij is met Anneliekes aanbod. Na enige 
discussie gaan we als WK Santpoort akkoord. 

In de eerstvolgende digitale vergadering van de moderamina 
Santpoort-Velserbroek en de Algemene Kerkenraad op 8 
februari en van de liturgiecommissie Santpoort op 15 februari 
zullen de Stille Week en Pasen van 2021 op de agenda staan. 
De WK Santpoort wil graag dat de Vespers ook dit jaar door-
gang vinden. 
Joyce vertelt dat zij voor de leden van lebjib een alternatieve 
jeugdbijbel heeft gekocht. Ze zal deze in de laatste bijeen-
komst van de huidige lebjibgroep uitdelen. Gilda en Joyce 
hopen dat ze dit jaar weer met een nieuwe lebjibgroep zullen 
kunnen starten.
Hans Paap heeft aangegeven dat hij in de afgelopen weken 
het contact met de WK gemist heeft. Het is inderdaad een 
‘stille’ periode geweest. We missen allemaal steeds meer het 
zondagse contact met elkaar en met onze gemeenteleden!

Els Kamerbeek, scriba Santpoort

Van de Diaconie

Beste mensen,

In dit kerkblad een korte update …
De collecten hebben in december het volgende opgebracht:
06 dec PKN - Kinderen betrekken bij diaconaat 125,00
13 dec Diaconie   70,00
20 dec PKN - Daarom Kerst   50,00
24 dec Diaconie 105,00
25 dec ZWO-project K 021262 230,00
Voor de Kerk werd totaal € 580 ontvangen.

De opbrengsten van januari zijn op moment van schrijven 
nog niet bekend.
In januari ontving de Diaconie € 150 aan giften.
Tot op heden (3 februari) ontvingen wij voor onze Kerstactie 
ruim € 2.000. 
Veel dank aan alle gevers voor uw steun!

Namens de Diaconie, Jan Bothof

Algemeen
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Bijbelleesrooster 19 februari tot 26 maart

Februari
vrijdag 19 februari 1 Petrus 2:18-25 Christelijke assertiviteit

zaterdag 20 februari 1 Petrus 3:1-12 Gelijkwaardig 

zondag 21 februari 1 Petrus 3:13-22 Hoop doet leven

maandag 22 februari 1 Petrus 4:1-11 Anders zijn: gericht op anderen

dinsdag 23 februari 1 Petrus 4:12-19 Vuurproef

woensdag 24 februari 1 Petrus 5:1-14 De Heer is je herder

donderdag 25 februari Psalm 38 Roep om hulp

vrijdag 26 februari 2 Petrus 1:1-11 Inspanningsverplichting

zaterdag 27 februari 2 Petrus 1:12-21 Blijf waakzaam

zondag 28 februari Psalm 99 Koninklijke waardigheid

Maart
maandag 1 maart 2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft

dinsdag 2 maart 2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens

woensdag 3 maart 2 Petrus 3:1-9 Geen traagheid, maar geduld

donderdag 4 maart 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid

vrijdag 5 maart Psalm 19 Natuur-wet

zaterdag 6 maart Jozua 1:1-9 Opvolgen

zondag 7 maart Jozua 1:10-18 Mobilisatietijd

maandag 8 maart Jozua 2:1-14 Op de wallen van Jericho

dinsdag 9 maart Jozua 2:15-24 De rode draad

woensdag 10 maart Psalm 126 Een droom wordt werkelijkheid

donderdag 11 maart Jozua 3:1-17 Stilstaand water

vrijdag 12 maart Jozua 4:1-14 Een steen bijdragen

zaterdag 13 maart Jozua 4:15–5:1 Vertel het aan de kinderen

zondag 14 maart Jozua 5:2-12 Inhaalslag

maandag 15 maart Jozua 5:13–6:14 Omlopen

dinsdag 16 maart Jozua 6:15-27 De muur valt

woensdag 17 maart Jozua 7:1-15 Wat ging er fout?

donderdag 18 maart Jozua 7:16-26 Straf op de zonde

vrijdag 19 maart Jozua 8:1-13a List

zaterdag 20 maart Jozua 8:13b-29 Overwinning

zondag 21 maart Jozua 8:30-35 Voorleesdag

maandag 22 maart Jozua 9:1-15 Misleid

dinsdag 23 maart Jozua 9:16-27 De eed blijft geldig

woensdag 24 maart Jozua 10:1-15 De zon blijft schijnen

donderdag 25 maart Jozua 10:16-28 Verslagen koningen

Dat is het motto van de actie kerkbalans, die inmiddels formeel achter ons ligt. Ik hoop dat u allemaal of een envelop of een email 
heeft gehad? 
Dit jaar zijn er totaal circa 500 verstuurd, ruim 300 via een email en in elke wijk een kleine 100 papieren enveloppen.
Op dit moment, 4 februari, zijn inmiddels al bijna 300 toezeggingen verwerkt. De toegezegde bijdragen bedragen ruim €81.000. 
Dus u heeft gegeven voor de kerk van vandaag en morgen! Hoewel we de optelsom nog niet helemaal kunnen maken zijn er veel 
leden die hun bijdragen hebben verhoogd.

Alle gevers, groot of klein, hartelijk dank! En dat geldt natuurlijk ook voor iedereen die bij de verspreiding en het ophalen betrokken 
is geweest.

Omdat iedereen die een envelop kreeg, zijn toezeggingsformulier ook via de post, ongefrankeerd, kon versturen zijn we dit jaar 
extra snel met de verwerking. De actie is nog maar net afgelopen, dus het aantal adressen,     circa 200, waar we nog geen reactie 
van hebben gehad zal zeker snel afnemen. 
We hebben dit jaar circa €8.000 minder inkomsten begroot dan vorig jaar omdat er helaas grote gevers zijn afgevallen. Het huis-
houdboekje van de kerk blijft wat dat betreft ook voor dit jaar negatief, uw bijdrage is dus extra welkom.

Als u vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen. De computer helpt ons, maar menselijke fouten willen af en toe gebeuren. En 
er kan altijd een envelop of e-mail kwijtraken.

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

tel 0629-047097

Geef vandaag voor 
de kerk van morgen
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Bericht over de Nieuwsbrief

Sinds enige tijd verschijnt er, als daar aanleiding toe is, een 
nieuwsbrief met belangrijke actuele berichten en medede-
lingen. Over het algemeen betreft het een mededeling van de 
kerkenra(a)d(en) of van de diaconie of van onze predikant(en). 
Deze nieuwsbrieven, die per email worden toegezonden, 
kunnen ook gesproken boodschappen bevatten in de vorm 
van een “YouTube” filmpje. Ook worden in de nieuwsbrief de 
mogelijkheid geboden om te kunnen “doorklikken”. Om zo 
gemakkelijk naar contact e-mailadressen of websites te kunnen 
gaan, waarop aanvullende informatie gevonden kan worden.
Zo kunnen we met de huidige mogelijkheden vlot contact 
leggen om onze gemeenteleden te informeren over wat er op 
dat moment van belang is. Zeker in deze corona tijd waarin 
alles anders loopt dan we gewend zijn. Maar dit gaat alleen 
als het Kerkelijk Bureau beschikt over uw e-mailadres. Heeft u 
geen e-mailadres en/of apparatuur om e-mailboodschappen 
te ontvangen, dan is dat natuurlijk een probleem. Want hoe 
gaan we u dan op deze moderne manier bereiken?

Maar, misschien is er iemand in uw directe omgeving die wel 
over een e-mailadres beschikt en voor u de nieuwsbrief zou 
kunnen en willen ontvangen. In dat geval zouden we natuur-
lijk heel graag het e-mailadres willen verkrijgen van degene die 
voor u de nieuwsbrief kan ontvangen.

Bent u niet zeker of uw e-mailadres (of een verandering 
daarvan) bij ons bekend is, stuurt u dan gewoon een mailtje 
naar: kerkburo@pg-spvb.nl. Dan weten we in ieder geval aan 
beide kanten hoe het zit. Ook als u de nieuwsbrief tot nu toe 
nog nooit hebt ontvangen.

Als laatste mogelijkheid is het mogelijk dat wij de nieuwsbrief 
op papier printen. Echter, de nieuwsbrief zoals die wordt opge-
maakt en per email wordt rondgestuurd leent zich daar niet 
goed voor. U mist dan bijvoorbeeld de mogelijkheden van 
“doorklikken” en het bekijken van de opgenomen filmpjes.

Mocht er echt geen mogelijkheid zijn om de nieuwsbrief per 
email te ontvangen neemt u dan contact op met het Kerke-
lijk Bureau. Dan kunnen we eventueel kijken naar een gepaste 
oplossing. Het adres is: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Sant-
poort-Noord. Bellen mag ook naar: 06-55894285.

Ruud Hirdes
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Niet alleen

Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben,

als een veldbloem in de wei,

die vandaag nog bloeit, stralend,

zorgeloos, morgen door de wind verwaait.

Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn,

want zo heeft Hij ons gemaakt.

Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij,

want Hij gaf ons aan elkaar.

Ik geef je mijn handen die vangen en dragen.

Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen.

Al zijn we gescheiden door muren en ramen:

ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan.

Als de bloem verwelkt, als het gras verdort,

als de angst ons overmant,

dan vertel ik jou, dan vertel jij mij:

“We zijn veilig in Gods hand.”

Je bent niet alleen.

Ik loop met je mee.

Dan ben je wel verdrietig,

maar je bent niet meer alleen.

En is het vandaag

mijn beurt om sterk te zijn:

morgen ben jij het misschien

die mij op handen draagt.

Tekst en muziek: Bas van Nienes (‘Mensenkinderen’) & Lydia van Maurik

Dit lied is geschreven in opdracht van Kerk in Actie als blijk van dank voor alle diakenen.

Kijk ook op protestantsekerk.nl/liednietalleen

Overgenomen uit Diakonia sept.2020

GEDICHT
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Groene stappen, samen een Groene Kerk

Door Armande van Doesburg 

Groen systeemdenken in corona-tijd 
Armande: We leven in een bijzondere tijd met corona/Covid-19, 
met lockdown en strenge maatregelen. Iedereen wil hier van 
af en liefst zo snel mogelijk! Begrijpelijk, mensen willen veilig-
heid, geen angst voor virussen en ziektes, weer verder met 
hun leven! En dominees willen hun kerk weer vol. In het vorige 
kerkblad kon je van twee dominees lezen dat ze hoopten dat 
het vaccineren zo snel mogelijk kon beginnen, in de hoop dat 
we er dan van af zijn. De vraag is of dat zo is. 
Vanuit een groen hart of vanuit duurzaamheidsperspectief 
bekeken kan ik niet anders dan bij een probleem op zoek naar 
de oorzaak. Wat is de oorzaak en wordt die in dit geval met het 
vaccin en mondkapjes opgelost? 

Werkelijke oorzaak? 
Philip Elders, student geneeskunde aan de Vrije Universiteit en 

jongerenvertegenwoordiger bij de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WHO): Mers, Sars, ebola en zelfs hiv zijn allemaal infectieziekten 

die van dier op mens 
overgesprongen zijn, 
zogenaamde zoönoti-
sche infecties. Tot drie-
kwart van de nieuwe 
infectieziekten zijn terug te leiden naar dit soort overdrachten 
van dier op mens. Het coronavirus dat de huidige pandemie 
veroorzaakt is ook een zoönotische infectie en het zal zeker 
niet het laatste virus zijn dat van dier op mens overspringt. 
Uitbraken van zulke nieuwe infectieziekten ontstaan daarom 
vaak op locaties waar veel dieren en mensen in contact met 
elkaar komen. De meest voor de hand liggende plekken 
waar een infectieziekte over kan springen van soort op soort 
zijn de markten waar wilde dieren verhandeld worden. Zeer 
waarschijnlijk is het huidige coronavirus op deze manier naar 
de mens overgebracht op een markt in Wuhan. Genetische 
analyses wijzen vleermuizen en schubdieren (pangolins) aan 
als hoofdverdachten, al is officieel nog niet bekend welk wild 

OPINIE & DEBAT
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dier precies de infectiebron is geweest voor de mens. Een 
andere en minder vanzelfsprekende locatie waar infectie-
ziekten overspringen, zijn gebieden waar tropische bossen 
met een grote biodiversiteit worden omgehakt om landbouw-
grond vrij te maken. Dit gebeurt op massale schaal vanwege 
de groeiende vraag naar voedsel, voornamelijk voor veeteelt. 
In de tropische natuurgebieden leeft een enorme diversiteit 
aan wilde dieren. Als zij uit hun natuurlijke habitat worden 
verdreven, gaan ze in aangrenzende dorpen en steden op zoek 
naar een nieuwe woonplek en voedsel. Daardoor komen wilde 
dieren en mensen elkaar vaker tegen en dat verhoogt de kans 
op een zoönotische infectie.
Een andere locatie waar overdracht van infectieziekten van 
dier op mens plaats kan vinden is de intensieve veeteelt. Op 
een plek waar veel dieren bij elkaar gehouden worden terwijl 
er ook interactie kan zijn met wilde dieren, bestaat de kans 
op een zoönotische overdracht. Dat deze infecties mensen 
kunnen besmetten, werd pijnlijk duidelijk in Nederland tijdens 
de Q-koortsepidemie. Deze ontstond in 2007 vanuit geiten- 
en schapenbedrijven in Noord-Brabant en groeide uit tot de 
grootste wereldwijd. De Nederlandse Q-koortsbesmetting had 
gelukkig niet de potentie van een pandemie, aangezien over-
dracht tussen mensen zeer onwaarschijnlijk is. Dit voorbehoud 
geldt niet voor influenzavirussen die vanuit vogels en varkens 
kunnen overspringen naar mensen en daarna verder tussen 
mensen, zoals de Spaanse griep die een eeuw geleden aan 
tientallen miljoenen mensen het leven kostte. 
Onze wereld is in een ongekend tempo geglobaliseerd met 
een sterke verstedelijking, enorme bevolkingsgroei, interna-
tionale handel en vliegverkeer. Alle factoren om zoönotische 
infecties uit te laten groeien tot een pandemie zijn steeds 
sterker aanwezig. Hierdoor was de afgelopen jaren niet de 
vraag of een pandemie zoals de huidige plaats zou vinden, 
maar was het meer wachten wanneer dit zou gebeuren. Op 
dit moment is van enorm belang om allereerst deze pandemie 
onder controle te krijgen en zoveel mogelijk levens te redden. 
Maar als wij daarna op de lange termijn niets veranderen aan 
onze leefstijl en onze relatie met natuur en dier, wordt het 
risico op nieuwe uitbraken alleen maar groter”. 

Duurzame oplossingen versus korte termijn 
oplossingen 
Armande: ‘In mijn beleving is de aarde niet voor niets op een 
bepaalde manier door God geschapen, met voldoende ruimte 
voor mens en dier. Door zuinig te zijn op de ‘gezondheid’ van 
de aarde, zijn we ook zuinig op onze eigen gezondheid. En die 
gezondheid is heel belangrijk, om bijvoorbeeld voldoende 
weerstand tegen ziektes op te bouwen en een sterk immuun-
systeem te hebben. De beste bescherming zit in ieders lichaam; 
ook wel het zelfgenezend vermogen genoemd. Het kan alleen 
zijn werk doen als alle lichaamssystemen goed werken. 
De beste duurzame strategie is in mijn ogen dan ook: eet 

gezond, waar mogelijk onbewerkt en biologisch, verminder 
het gebruik van dierlijke producten, ga elke dag naar buiten, 
als het kan wandelen en de natuur in, neem voldoende rust, 
probeer stress te verlagen en vooral: blijf lachen. Lachen is 
heel gezond, vooral als je een ander laat lachen. Denk bij het 
steunen van goede doelen bijvoorbeeld aan een natuurbe-
schermingsorganisatie. 

Roy Kloet (37) studeerde Biomedische Wetenschappen en Weten-

schapscommunicatie aan de VU in Amsterdam: “Helaas is de 
praktijk dat ons lichaam niet altijd in staat is om een virus te 
verslaan. Er kunnen ook omstandigheden zijn die maken dat 
onze gezondheid en afweer niet optimaal is. Het lichaam is 
dan extra vatbaar, of kan een virus moeilijker bestrijden. Soms 
lukt dat alleen met medische hulp. Dit kan voor onszelf gelden, 
maar ook voor onze naasten. De zorg voor hen kan een reden 
zijn om preventief tot vaccinatie te besluiten. 
Mijn zorgen zitten vooral in de bijwerkingen op de langere 
termijn. En in een stukje overschatting van de ontwikkelaars, 
vooral met de toepassing op zo’n grote schaal waarbij de 
RNA-vaccins ook nog eens volkomen nieuw zijn. Maar ik zou 
zeker niet pleiten voor een algeheel wantrouwen in de over-
heid." 
Daarbij spelen naast alles wat genoemd is, ook persoon-
lijke omstandigheden en factoren mee (leeftijd, kwetsbaar-
heid, omgeving). Veel is nog onbesproken. Bijvoorbeeld dat 
de eerste vaccins waarschijnlijk maar tijdelijk beschermen. 
Mogelijk minder dan een jaar. Virussen zijn specialisten in het 
veranderen. Zeker soorten die tussen mens en dier kunnen 
overspringen, zoals influenza- en coronavirussen. Bij het 
coronavirus zien we dit ook al gebeuren. Soms helpen vaccins 
ziekteverschijnselen wel te verlichten, maar voorkomen ze 
verspreiding nauwelijks. Gelukkig kunnen we ten allen tijde op 
God vertrouwen. Betrek Hem bij het vinden van rust, steun en 
het zoeken naar antwoorden.” 

Armande: ‘Denk zelf goed na over wat goed is voor jou, verdiep 
je in oorzaken en probeer duurzame oplossingen te vinden. 
Oplossingen die bijdragen aan goed zorgen voor jezelf, de 
ander en de planeet. Dat zijn echte oplossingen voor het 
welzijn van mensen’.

Bronnen; gedeelten uit:
• Philip Elders, Parool, artikel: “als-wij-niets-veranderen-aan-onze-relatie-met-

-dier-en-natuur-is-corona-pas-het-begin”
• Roy Kloet, deed hij promotie-onderzoek naar het grensvlak van wetenschap, 

technologie en samenleving, eo-visie, artikel “zijn-twijfels-over-het-coronavac-
cin-terecht”



Interview
Mpho Tutu

‘Kiezen voor verande-
ring, dat kan elke dag 
opnieuw’

Mpho Tutu van Furth

Mpho Tutu werd in 1963 geboren als dochter van de wereld-

wijd bekende Zuid-Afrikaanse bisschop en mensenrechtenacti-

vist Desmond Tutu en zijn vrouw Leah. Ze is spreker, schrijver en 

anglicaans priester. Ze was onder andere oprichter en directeur 

van The Tutu Institute for Prayer and Pilgrimage en directeur 

van The Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation, die streeft 

naar vrede en gerechtigheid. Ze schreef drie boeken: Tutu, The 

Authorised Portrait (een biografie over haar vader), Made For 

Goodness (samen met haar vader) en Het boek van verge-

ving (eveneens samen met haar vader). 

In 2015 trad Tutu in het huwelijk met Marceline van Furth en 

vestigde ze zich in Nederland. Vanwege het huwelijk mag ze 

niet meer voorgaan in de Zuid-Afrikaanse Anglicaanse Kerk. Ze 

heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk.

Iedere dag biedt een nieuwe kans. Om goed voor de aarde 
te zorgen, om te vergeven, om mens te worden. Midden in 
de coronatijd voeren Visser & Visser een hoopvol gesprek 
met Mpho Tutu van Furth. “God nodigt ons uit tot een 
beter bestaan.”

Het heeft wat voeten in de aarde om het gesprek te beginnen. 

Vanwege corona ontmoeten Paul en Rob Visser Mpho Tutu 

alleen online, maar op het afgesproken tijdstip werkt niet alles 

meteen. Hier rommelt het geluid, daar ontbreekt het beeld. 

Als iedereen eindelijk op de juiste manier verbonden is, klinkt 

meteen de eerste vraag. Tutu parkeert die vriendelijk maar 

resoluut: “Kunnen we éérst beginnen met gebed?”

En zo vouwen de drie de handen. Ze houdt het kort en is dan 

ineens heel praktisch: “Ondertussen zit ik te naaien. Ik vind 

het fijn om iets te doen te hebben.” Pas aan het einde van het 

gesprek laat ze zien wat ze heeft gemaakt: een mondmasker 

met Afrikaanse wax-print.

Spanning
Mpho Tutu, afkomstig uit Zuid-Afrika, woont sinds 2015 in 

Nederland. De dochter van de wereldwijd bekende bisschop 

Desmond Tutu is anglicaans priester, schrijver en spreker, 

vooral over thema’s als vergeving, gelijkheid en zingeving. 

Tussen 1948 en 1990 was apartheid, het systeem van rassen-

discriminatie, het officiële beleid in Zuid-Afrika. Tutu is dan 

ook wel wat gewend als het gaat om spanning in het dage-

lijks leven. “Verbaast het je hoe we hier in het Westen in paniek 

raakten?” vraagt Paul Visser zich af. “We zijn niet gewend om de 

controle kwijt te raken.”

“We waren de illusie van controle kwijt”, reageert ze. “De reali-

teit is dat we allemaal, waar ook ter wereld, leven met angst en 

onzekerheid. Er zijn natuurlijk verschillen: in Zuid-Afrika werden

14



bewoners van sloppenwijken door de lockdown geconfron-

teerd met honger, in Nederland bood de overheid een sociaal 

vangnet. Maar in het Westen zijn we gewend geraakt om 

de onzekerheid van het bestaan te verbergen. Nu bleek: we 

kunnen niet alles controleren.” 

Maar dat maakt je als mens nog niet machteloos. “Je kunt je 

afvragen: op welke gebieden heb ik wél invloed? Wat kan ik 

doen om ervoor te zorgen dat het leven behoorlijk is – niet 

alleen voor mij en de mensen om mij heen, maar voor álle 

mensen?”

Leraar
Ze hoopt dat de coronacrisis aanzet tot nadenken. “Er is paniek 

over de economie, maar de crisis confronteert ons met belang-

rijke vragen. Welke dingen hebben we écht nodig? Hoe komt 

het dat er in ons economische systeem mensen uitgebuit 

worden?”

Datzelfde geldt voor het klimaat. “Al jaren krijgen we te horen: 

we kunnen de CO2-uitstoot niet zomaar drastisch vermin-

deren. Maar door dit virus blijkt het ineens wél te kunnen. 

Natuurlijk is het niet ideaal om voortdurend mensen online te 

spreken, maar het laat wel zien dat er meer mogelijk is dan we 

dachten. We moeten het alleen wíllen.”

“Kunnen we zeggen dat corona ons ook een nieuwe kans 

biedt?” vraagt Rob Visser zich af. Mpho Tutu reageert: “We zijn 

geneigd het virus te zien als een vijand, maar laten we het zien 

als een leraar.” Paul Visser preekte onlangs over Jesaja 1, waarin 

het gaat over een crisis: “Mensen kregen niet het advies om 

naar de tempel te gaan, maar om recht te doen en naar de 

armen te gaan. Het gaat er in een crisis niet alleen om of wij zélf 

voldoende medicijnen hebben, maar ook of wij oog hebben 

voor de mensen in nood.”

Tutu moet denken aan het jubeljaar, dat volgens Leviticus 25 

eens in de vijftig jaar zou moeten plaatsvinden. “In zo’n jubeljaar 

mag het land niet worden bewerkt en worden schulden kwijt-

gescholden. Het is bedoeld om de aarde te laten herstellen, om 

de samenleving te laten helen. Door het coronavirus leek het 

ineens op een jubeljaar. Mensen wilden naar hun werk maar 

ze mochten niet, of er was geen werk. Het aantal vluchten 

verminderde drastisch, evenals het autoverkeer.” Als we deze 

crisis aangrijpen als een kans op herstel – ze formuleert het 

voorzichtig – “zit er óók een zegen in voor de mensheid”.

Betere keuze
In onzekere tijden klinkt soms snel de roep om te vertrouwen 

op God. Maar dat ontslaat niemand van zijn eigen verantwoor-

delijkheid, is de overtuiging van Tutu. Ze haalt een uitspraak 

aan van kerkvader Augustinus: “Bid alsof alles van God afhangt. 

Werk alsof alles van jou afhangt.” 

Vertrouwen betekent geloven dat God zijn weg mét ons gaat, 

daar is Rob Visser van overtuigd. “Mensen vragen vaak: waar is 

God? Maar ik denk niet dat God ons redt van rampspoed. Hij 

lijdt met ons mee, en dat is onze troost.” 
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Wat er ook misgaat in de wereld of in ons eigen leven, “God 

geeft de mens altijd een keuze”, benadrukt Mpho Tutu. “Hij 

wist de consequenties van onze daden niet uit. Wíj hebben 

honger toegelaten, waardoor mensen wilde dieren gingen 

eten en gezinnen voor hongerlonen werken. Het coronavirus, 

vervuilde lucht, plastic in de oceaan, vluchtelingenstromen, 

hongersnood, oorlog – het zijn allemaal gevolgen van keuzes 

die wij zelf maken. God draait niets terug, maar Hij geeft elke 

keer de keuze: kijk, dit is het moment waarop Ik wil dat je veran-

dert, dat je een betere keuze maakt. En Hij zal dat weer doen, 

en weer, en weer, en weer. Kunnen we in de huidige situatie 

nog omdraaien en een andere kant uit gaan? Het antwoord is: 

ja, dat kunnen we nog steeds.”

'Kunnen we nog omdraaien? Het antwoord 
is: ja, dat kan nog steeds'

Verbondenheid
Het gesprek gaat ook kort over de politieke keuzes van Trump 

en de strijd die Nelson Mandela voerde tegen apartheid. Maar 

over welk onderwerp Mpho Tutu ook praat, haar visie past bij 

de Afrikaanse filosofie van Ubuntu (letterlijk: ‘menselijkheid’). 

Die houdt, heel kort gezegd, in dat een mens pas mens wordt 

door andere mensen – en dus niet, zoals in de gangbare 

westerse opvatting, een vrij, autonoom individu is. Onderlinge 

verbondenheid vormt de basis van wie we zijn als mens. En 

dat kan alleen maar leiden tot vriendelijkheid, zorg, delen, een 

leven in harmonie met de natuur en de medemens.

Dit gedachtegoed heeft ook invloed op hoe ze denkt over 

vergeving en verzoening. Over dit thema gaat het Boek van 

vergeving, dat ze samen met haar vader schreef. Hij speelde na 

de afschaffing van de apartheid een cruciale rol bij de verzoe-

ning in het land. 

Dit thema doet Rob Visser denken aan 2009, toen er in 

Apeldoorn tijdens Koninginnedag een aanslag plaatsvond. 

Zeven mensen lieten het leven, en de dader zelf ook. Als predi-

kant liet hij in zijn kerk acht kaarsen branden, ook een voor de 

dader. Veel mensen waren daar boos over. 

Mpho Tutu vindt het “een mooie keuze”, want vergeving is “het 

handelsmerk van de kerk. Dat is deels waarvoor we op aarde 

zijn.” Maar ze begrijpt de boosheid ook. “Mensen met verdriet 

weten misschien wel dat ze geacht worden om te vergeven, 

maar ze zullen denken: ik kán het niet. De uitdaging is om 

te laten zien hoe je daar kunt komen: van dat punt van diep 

verdriet, ongelooflijke woede, immense pijn, naar een plek 

waar vergeving en verzoening mogelijk zijn.” 

“Ik denk dat het de missie van de kerk is om dat pad van verge-

ving te lopen”, zegt Rob Visser. Dat pad kan lang zijn, maar de 

eerste stap is de erkenning dat vergeving mogelijk is, volgens 

Tutu. “Die kaars voor de dader zegt: ja, vergeving ís mogelijk, en 

God vergeeft. De taak van de kerk is niet om te zeggen dat je 

móét vergeven, maar om het aanbod te doen: we nodigen je 

uit om een weg te vinden.” 

Ze weet uit ervaring hoe moeilijk dit is. Na een roofoverval in 

haar eigen huis in 2012 vond ze het lichaam van haar huis-

houdster op de vloer in een plas bloed. Ze moest leren leven 

met verdriet en met immense woede. Nu stond ze zélf voor de 

uitdaging. “Ik had talloze malen gepreekt over vergeving, en 

ineens realiseerde ik me: ik weet ook niet hoe het moet.”

‘Ik realiseerde me dat ik ook niet wist 
hoe je moet vergeven’

Vrijheid
In het Boek van vergeving omschreef ze met haar vader vier 

stappen op het ‘pad van vergeving’. “Het is enorm belangrijk 

om mensen perspectief te bieden.” Voor Rob Visser is daarbij 

het besef cruciaal dat God liefde heeft voor alle mensen. 

“Omdat Hij van ons houdt, worden wij opgeroepen ook van 

anderen te houden en voor zijn schepping te zorgen.”

“Je kunt je hele leven gevangen blijven in gevoelens van 

haat en woede”, realiseert Paul Visser zich. “Jezus roept ons 

niet zomaar op om te vergeven. Verzoening is onlosmakelijk 

verbonden met erkenning van schuld. Als je je woede en je 

angst echter leert loslaten, geeft het je ook vrijheid.” 

Maar hoe belangrijk vergeving ook is, het blijft een oproep, 

onderstreept Mpho Tutu. “God heeft ons een vrije wil gegeven. 

Sterker nog: Hij geeft ons liever de vrije wil om te kiezen voor het 

kwade dan ons te dwingen om het goede te doen. De oproep 

om te vergeven klinkt soms misschien als een opdracht, maar 

Hij zegt eerder: ‘Ik nodig je uit tot een betere manier van leven, 

tot een beter bestaan.’ God dwingt ons tot niets.”

Bron: Petrus, https://petrus.protestantsekerk.nl/

Tekst: Marusja Aangeenbrug | Foto’s: Sjaak Verboom 
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Protestantse Kerk 
zet komende 
jaren stevig in op 
toekomstgericht 
kerk-zijn
4 feb 2021

Het strategisch beleidskader is op 
vrijdag 29 januari 2021 vastgesteld 
door het moderamen na het peilen 
van de mening van de generale 
synode. Tijdens de buitengewone 
moderamenvergadering die vrijdag 
digitaal plaatsvond kon het beleids-
kader rekenen op groot draagvlak 
onder synodeleden. Er is veel enthou-
siasme over de toekomstgerichte 
beweging die de Protestantse Kerk, 
en dus ook haar dienstenorganisatie, 
wil inzetten. Men erkent de urgentie 
van deze beweging.

Het beleidskader geeft kaders en richting 

aan voor de dienstenorganisatie voor de 

periode 2021-2024, die passen binnen 

de door de generale synode uitgezette 

kaders, te weten de visienota ‘Van U is 

de toekomst’ (door de generale synode 

aanvaard in juni 2020) en generale rege-

ling voor de dienstenorganisatie.

Samen zoeken naar nieuw 
toekomstperspectief
Geïnspireerd door de visienota wil 

de dienstenorganisatie samen met 

gemeenten en classicale vergaderingen 

zoeken naar nieuw toekomstperspec-

tief. De zoektocht naar de antwoorden 

voor dit toekomstperspectief vindt 

lokaal en regionaal, in de eigen context 

van de gemeente, plaats. De diensten-

organisatie is daarbij dienstbaar aan de 

processen die in die zoektocht nodig zijn, 

en kan waar passend en gewenst ook 

kennis inbrengen die elders is opgedaan.

Diverse analyses en onderzoeken zijn 

medebepalend voor de te maken keuzes. 

Uit onderzoek onder gemeenten blijkt 

dat veel gemeenten moeite hebben met 

het maken van toekomstgerichte keuzes. 

Daarbij is de predikant vaak zoekende 

naar haar of zijn rol.

Daarnaast is er de afgelopen jaren in 

de classes bestuurlijk een nieuwe situ-

atie ontstaan. Er is behoefte aan meer 

ondersteuning in het werk van de 

classicale vergaderingen. Predikanten 

hebben eveneens sterke behoefte aan 

meer ondersteuning, en er zijn signalen 

dat voor kerkelijk werkers en pioniers 

hetzelfde geldt.

De ontwikkeling van het ledenaantal van 

onze kerk laat een stevige krimp zien; 

vooral jonge generaties vinden in onze 

kerk geen passende bedding voor hun 

geloofsbeleving. Gemeenten geven zelf 

ook aan moeilijk aansluiting te vinden bij 

de leefwereld van jongeren.

Stevige agenda
Voor de dienstenorganisatie volgt uit de 

onderzoeken en analyses ook een stevige 

agenda. Er is een transformatie van de 

dienstenorganisatie nodig om echt van 

betekenis te kunnen blijven voor de 

kerk. De veelheid van doelen, diensten 

en producten maakt het aanbod van 

de dienstenorganisatie te diffuus. Het 

huidige aanbod sluit te weinig aan bij de 

vragen waar gemeenten mee worstelen. 

Daarbij wordt de dienstenorganisatie 

vaak als te zendend ervaren. 

Hoewel er voldoende contacten met 

gemeenten zijn, onder andere via clas-

sispredikanten en het contactcentrum, 

kan de dienstenorganisatie vanuit die 

contacten op dit moment te weinig 

opvolging geven aan grote vragen rond 

de toekomst van een gemeente of de kerk 

in haar geheel. Het nieuw te ontwikkelen 

dienstverleningsmodel van de diensten-

organisatie wil hier een antwoord op zijn. 

Luisteren naar gemeenten
Om te voorkomen dat de dienstenorgani-

satie een dienstverleningsmodel ontwik-

kelt dat niet aansluit op de behoeften van 

gemeenten, gaat de dienstenorganisatie 

in 2021 eerst het land in om te luisteren 

naar gemeenten. Bij welke toekomstge-

richte vragen hebben zij advies nodig? 

Op welke wijze willen zij door de dien-

stenorganisatie ondersteund worden? 

De bedoeling is dat deze luisterronde 

in september 2021 start. De komende 

maanden heeft de dienstenorganisatie 

nodig om een deel van de huidige werk-

zaamheden af te ronden en de organi-

satie zo in te richten dat deze aansluit bij 

het zojuist aanvaarde beleidskader.

Meedenken?
www.protestantsekerk.nl/nieuws/protes-

tantse-kerk-zet-komende-jaren-stevig-

-in-op-toekomstgericht-kerk-zijn.

bron: protestantsekerk.nl
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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

18

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. 

Reijer Kooij (voorzitter Bestuur) 

M 0630327770 
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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

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

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

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

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

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

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

Adressen

Algemeen

ALGEMENE KERKENRAAD 
Voorz.:  dhr. ds. Henk Reefhuis
Scriba:  vacature e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com 
p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velserbroek.

KERKELIJK BUREAU
dhr. R. Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl

FINANCIEEL BEHEER 
Voorzitter: dhr. G. Out e: voorzittercvk@gmail.com
Penningmeester: dhr. J. van Alten 
e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl.
Administratie: dhr. T. Zondag  t: 023 5386064 
e: t.zondag@quicknet.nl. 
Secretaris: dhr. W. Passchier 
e: scribaatcvk@gmail.com.
Post (declaraties enz): kerkelijk bureau. 
Bank: NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente 
Santpoort-Velserbroek.

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

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

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren  023 5384366)

NVT

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

NVT

21 februari Tineke Huising

28 februari Annemiek Jongsma

07  maart   Yvonne Kruiselbrink

14 maart    Mirjam  Markerink

21 maart    Rina ten Broek

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

Adressen

Kerkdiensten

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

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

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

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

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

Adressen

Online diensten

Alle diensten beginnen om 10:00 uur.

Om en om Dorpskerk-Kruispunt.

website: www.pg-spvb.nl

21 februari   Kruispunt  10 u ds. Joep van den Berg

28 februari   Dorpskerk  10 u ds. Gilda Polderman

07 maart   Kruispunt  10 u ds. Ineke Clement

14 maart   Dorpskerk 10 u  ds. Otto Sondorp

21 maart   Kruispunt  10 u ds. Jarek Kubacki

28 maart   Dorpskerk  10 u ds. Gilda Polderman  

   (Palmpasen)

Bezoekteams
Santpoort is verdeeld in drie wijken:

1  ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de 

Hagelingerweg mw. Coba Slings t: 023 5376634 

2  ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de  

 Hagelingerweg mw. Fija Borst t: 023 5375071

3  Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

KERKBLAD REDACTIE
Jan Bothof, Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne 
Kruisselbrink en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 
2082HA  Santpoort Zuid t: 023 5386827 of 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com
VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen? 
Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 3 t/m donderdag 11 maart 2021 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Colofon


