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Foto van de maand

De glazen bol
Een paar jaar geleden kreeg ik op mijn verjaardag een glazen bol. Het was een kado dat ik niet had gevraagd, maar waar ik wel eens
van had gehoord dat je daar aparte foto’s mee kon maken. Als je “alles” al hebt, kun je weinig bedenken voor een verlanglijstje, wat je
echt nodig hebt. En zo kwam de glazen bol in de kast terecht tot deze werd schoongemaakt.
Over glazen en kristallen bollen zijn veel verhalen en sprookjes geschreven. Het zijn meestal (kinder-) verhalen met een goede afloop.
Ik kan me nog de zgn. zigeunerin op de kermis achter een gordijn herinneren met de kristallen bol, die tegen betaling voor jou de
toekomst kon voorspellen. De meest fantastische beloftes werden je beloofd, zoals trouwen met een prins (op het paard), of een
bloeiende carriere, etc.
Stel dat je echt door die glazen bol kon kijken en de toekomst kon voorspellen, zou je er gelukkig van worden? Ik had een collega
die helderziende was, een eerlijke man die met die gave zeer terughoudend omging. Omdat ik enige ervaring met hem opdeed op
dit gebied, werd ik er wat huiverig voor.
Stel dat je van tevoren kon zien dat je vrouw of kind erg ziek zou worden, of dat je zelf iets ernstigs zou over komen, dan had je toch
geen leven gehad. Het is goed dat je niet alles van tevoren weet. Wel natuurlijk als je een geweldige gezondheid en een zeer gelukkig
leven was voorspeld, maar die sprookjes bestaan alleen in kinderboeken.
In mijn glazen bol zag ik vooral mezelf als in de spiegel….
Uiteindelijk, op het strand, zag ik door de glazen bol het zand als grote stenen.
Met groet,
John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)
Foto voorpagina: hoogwerker bij verlichting torenuurwerk
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Meditatie

Gilda Polderman

STORM!

Jezus weet heel goed wat de realiteit van ons bestaan is. Inderdaad, het kan gigantisch stormen en het kan er soms naar
uitzien dat alles zal vergaan. Maar Jezus zet iets tegenover deze
realiteit: namelijk zijn geloof. Die twee kunnen samen gaan: de
realiteit onder ogen zien, maar tegelijkertijd je geloof in stelling
brengen om er voor te zorgen dat de realiteit je niet in zijn
greep kan krijgen.
Want, zo luidt het evangelie, er is meer dan realiteit alleen. Er is
ook nog een belofte, een woord dat ons moed geeft, een God
die niet laat varen wat zijn hand begonnen is te doen.
Jezus leert ons dus dat we veel meer zeggenschap kunnen
hebben dan we denken. Het lijkt of we machteloos zijn overgeleverd aan de stormen die in ons leven kunnen woeden.
Maar de rabbi laat ons zien dat we pas echt machteloos overgeleverd zijn, als we met de storm meegaan, als we zelf ook in
paniek raken. Dan valt er weinig meer te redden. Als je daarentegen rustig blijft, als je vanuit vertrouwen reageert, dan kan
het wel eens zijn dat het leven tot bedaren komt. Zoals die
moeder uit Leersum, die rustig bleef toen het letterlijk stormde,
en haar rust overbracht op haar zoontje. Hun innerlijke storm
bedaarde.

Op 18 juni trokken enorme stortbuien, hagel en harde windstoten over ons land. In het Utrechtse Leersum ontwortelden
duizenden bomen en er vielen meerdere gewonden.
Iemand had de storm gefilmd vanuit zijn huis. De planten en
potten vlogen door de tuin, stoelen en tafels zag je voorbij
komen, de schutting waaide om. Je was getuige van een
enorm natuurgeweld. Een kind keek ook mee en raakte in
paniek. Maar toen hoorde je de stem van z’n moeder op heel
rustige toon: “Niks aan de hand. Goed dat je deur dicht hebt
gedaan. Wel bijzonder om dit zo te zien, hè. Niets om bang
voor te zijn, hoor.” Het jongetje kwam helemaal tot rust en
begon er zelfs van te genieten!
Dat deed me denken aan dat bekende evangelieverhaal over
een woeste storm. De wind jaagt de golven op het meer hoog
op en de discipelen, die zich in kleine bootjes op het water
hebben begeven, vrezen dat hun einde nabij is.
Het is een bekend symbolisch beeld voor ons kwetsbare
mensenleven: dobberende bootjes zijn we op een uitgestrekte en onheilspellende diepte, en een woeste storm kan
plots je leven op z’n kop zetten.

Het is niet altijd even makkelijk, maar het is denk ik wel wat wij
kunnen inbrengen tegen een soms zo overmachtig bestaan.
Zoals zeelieden wel eens zeggen: je kunt de wind niet veranderen, maar hoe je zeilen staan wel.
Met welk zeil varen wij in de storm? Het zeil van de angst? Het
zeil van de paniek? Het zeil van de wanhoop? Of varen wij met
het zeil van de hoop, van het geloof, van de liefde? Jezus laat
ons zien dat op die manier kleine mensen invloed kunnen
hebben op het grote leven.
Vertrouw op de kracht van God die in je woont. Zing een
lied van vertrouwen. Lees een inspirerende tekst. Luister naar
muziek die je raakt. Laat geloof, hoop en liefde sterk in je zijn,
zodat je stormen tot bedaren kunt brengen. Met Gods hulp.

Hoe ga je om met de figuurlijke storm in je leven?
Jezus doet het voor. Terwijl de kleine scheepjes dreigen te
vergaan in de wilde storm, doet Jezus net of het prachtig weer
is: hij ligt te slapen op een kussen! Waarom ligt hij te slapen?
Wat wil hij daarmee zeggen? Dat het hem niets kan schelen
wat er in het echte leven gebeurt? Dat hij levensmoe is? Dat hij
de harde realiteit niet aankan of niet aan wil?
Nee, de slaap van Jezus komt voort uit geloofsvertrouwen. Dat
blijkt uit Jezus’ eigen woorden. Hij ziet de angst en de paniek
in de ogen van zijn vrienden en reageert meteen: “Waar is jullie
vertrouwen? Hoe kleingelovig zijn jullie niet om te denken dat
God deze storm niet aan kan.”
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Gemeente

Santpoort

Het is zomer!
De scholen zijn dicht en nogal wat mensen gaan op vakantie.
Even er tussenuit, de hectiek van het gewone leven achter je
laten, doen waar je zin in hebt – heerlijk.
U hebt misschien al weleens de letterlijke betekenis van het
woord re-creëren gehoord: her-scheppen. Herscheppen in de
zin van ‘op adem komen’, ‘vernieuwd worden’. Ik wens u van
harte toe dat te kunnen ervaren.
Daar hoef je trouwens niet perse voor op vakantie! Ook thuis
kun je proberen even afstand te nemen van de dagelijkse
zorgen, een soort pauze inlassen in die dingen die je bezwaren.
Bijvoorbeeld door extra tijd te nemen om God te zoeken. Ik las
een mooie uitspraak hierover die ik u graag mee wil geven:
‘Gebed is de weg naar het oord van de innerlijke stilte,
daar waar alleen plaats is voor God’.
Laten we ondertussen elkaar niet vergeten in deze zomer.
Want soms is het leven voor mensen zo zwaar dat er geen
pauze te nemen valt.
En…. u kent het goede nieuws al! We mogen weer gewoon
’s zondags naar de kerk komen, de liederen meezingen en na
afloop buiten samen koffie drinken. Ik denk dat we dit weer
extra gaan waarderen na zo’n lange tijd van online-vieringen.
Voor degenen die er last van hebben dat het wekelijkse
ritme eruit is: probeer toch de draad weer op te pakken, niet
elke kerkdienst zal evenveel aanspreken, maar dan is er nog
de ontmoeting met elkaar. En soms kun je toch ook zomaar
geraakt worden, door een woord, een gebed of een lied.
Ook andere activiteiten worden weer opgepakt. Deze zomer
kan het. Wat de toekomst zal brengen, weten we nog niet. Voor
nu is dit heel fijn.

Kerkdiensten
Over drie zondagen nog het volgende:
•
op 18 juli hopen we (na lange tijd) het Avondmaal te
vieren; brood en wijn ontvangen we om ons geloof te
versterken;
•
zondag 15 augustus is er in de Dorpskerk geen kerkdienst,
u bent welkom in het Kruispunt – let u even op of er dan
nog een aanmeldverplichting is.
•
op 5 september is het startzondag; we beginnen het
nieuwe kerkelijke seizoen met een feestelijke kerkdienst!

Zwak brandende uurwerkverlichting Dorpskerk Santpoort
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Lief en leed

Bericht vanuit de WK Santpoort

We leven mee met allen die ziek zijn en geconfronteerd
worden met hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid.
‘Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.
Laten er mensen zijn
die ons vasthouden;
doe zelf uw Naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.’

De WK van Santpoort vergaderde op dinsdag 25 mei. Gilda
Polderman vertelde kort over haar werkzaamheden. Zij wil
na het jaargesprek met de WK Sp op 31 mei graag met de
WK-leden van gedachten wisselen over het onderwerp ‘kerk
zijn na corona’.
In de eerste live kerkdiensten moesten we ons nog houden
aan de max. 30 personen-regel wat betreft het aantal bezoekers. Maar op 7 juni hebben we in een kort extra overleg
besloten om, na de kabinetsversoepelingen, met ingang van
13 juni deze strakke lijn wat te laten vieren en zijn er stoelen
bijgezet in de kerkruimte, steeds op anderhalve meter. Ook
besloten we dat we weer buiten gingen koffiedrinken, steeds
met inachtneming van de basis-coronaregels. We wilden ook
weer voorzichtig in de diensten gaan zingen, met ondersteuning van de voorzangers boven bij het orgel. Gilda Polderman
heeft contact opgenomen met de activiteitencommissie om
te bekijken voor welke activiteiten er na de versoepelingen
van het kabinet weer ruimte kon zijn. Gilda wil graag op korte
termijn een live gespreksgroep over het bijbelboek Esther
starten.

Gefeliciteerd
Felicitaties aan de jongeren die geslaagd zijn voor hun eindexamen! Het is een moeilijk, lastig jaar geweest, maar jullie
hebben het toch maar gered! Gefeliciteerd! Veel plezier met de
vervolgopleiding. En een fijne vakantie toegewenst.

Persoonijk
Ikzelf ben op vakantie van 2 tot en met 22 augustus. Als er
pastorale zorg nodig is, kunt u contact opnemen met ds. Joep
van den Berg, of met scriba Els Kamerbeek of voorzitter Martine
Roomer.
Van harte wens ik u allen een goede, her-scheppende zomer
toe!

We bespraken het rooster van aftreden binnen onze Wijkkerkenraad. Gerrit Out zal per 1 oktober van dit jaar aftreden als
ouderling-kerkrentmeester omdat hij inmiddels ruim meer
dan de maximale 12 jaar een functie binnen het college van
kerkrentmeesters vervult. Een verlenging tot 1 januari is indien
nodig mogelijk. Hij kan per 1 oktober 2022 weer beroepbaar
zijn voor een nieuwe termijn. In 2022 gaan we waarschijnlijk starten met één gezamenlijke kerkenraad SpVb, met een
aantal werkgroepen daaronder. Het voorstel daarvoor van de
Beleidscommissie hierover zal binnenkort klaar zijn.

Met een hartelijke groet,
Gilda Polderman

Hierna brainstormden we kort over het onderwerp communicatie en keken we met veel genoegen terug op onze eerste
weer live kerkdienst op 23 mei, Eerste Pinksterdag.
De school wil ook volgend jaar graag met een klas op de
hobbyzolder aanwezig zijn. De ontmoetingsruimte zal dan
weer ‘vrij’ zijn.
Voor zondag 15 augustus zijn er geen voorganger en organist
gevonden. We kunnen dan, na aanmelding, te gast zijn in het
Kruispunt. De volgende WK-vergadering is op maandag 28
juni, op 7 juli gevolgd door een bijeenkomst van de beide Wijkkerkenraden en de AK.
Els Kamerbeek, scriba Santpoort
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Pinksteren, feest van liefde!

Bedankt

Ja, zo was het ook in de kerkdienst van zondag 3 mei jl. Zo fijn
om weer mensen te ontmoeten in onze mooie Dorpskerk! Het
gaat de goede kant op. We moeten nog even volhouden. We
mogen genieten van de mooie dingen die nog wel kunnen, de
mooie bloemen om ons heen en ons kerkblad met de mooie
foto’s van John Oosterhuis!

Beste gemeenteleden
Hierbij wil ik u hartelijk bedanken voor de mooie bloemen
welke ik zondag 6 juni mocht ontvangen alsmede de diverse
telefoontjes als blijk van medeleven na mijn revalidatie en
recente verhuizing naar Huis ter Hagen (kamer 269) in Driehuis.

Tot spoedig ziens,
Sjoukje Norbruis

Met vriendelijke groeten,
mevr J. Brummelkamp - Hanschke

Bedankt
Ik was zeer verrast met het prachtige bloemenboeket na mijn
knieoperatie.
Mijn herstel gaat goed.
Hartelijk dank!
Gerda van der Vlerk

“Here we go to the farest place on earth we know.
Can’t travel all the roads you see”
Een half jaar na het feest van haar 100ste verjaardag en net
een maand na haar verhuizing naar Huis ter Hagen is in alle
rust overleden onze tante

Martha Elisabeth Steeghs - Bruns
weduwe van Ger Steeghs sinds 28 februari 1993
Rotterdam, 22 november 1920
Driehuis, 15 mei 2021
Zij behield tot het einde haar enthousiasme en de regie
over haar leven.
Marianne, Marijke, Marjolijn, Johan
Jan ✝, Ina
Zij is bijgezet in het graf van haar ouders op de Algemene Begraafplaats aan de Bergweg te Bloemendaal.
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Kruispunt
Velserbroek

Uit de Wijkkerkenraad Velserbroek d.d. 21 juni
2021.
Ondertussen zijn er nog meer versoepelingen in werking
getreden rond corona. We mogen weer meezingen in de kerk,
al zal dat nog een beetje moeilijk gaan, omdat er nog niet bij
iedere dienst een organist / pianist aanwezig is, maar dat gaat
ook over niet al te lange tijd weer beter verlopen.

Na lange tijd eindelijk een vergadering zonder computerscherm. We konden elkaar life ontmoeten in de kerkzaal op
maandagavond 21 juni. Dit was mogelijk omdat de coronaregels versoepeld zijn en het aantal coronabesmettingen
drastisch is gedaald. Bovendien zijn velen al deels of volledig
gevaccineerd. We hielden nog wel anderhalve meter afstand
aan.

Voor de zomer hebben we nog één vergadering te goed,
samen met Santpoort waar we gaan praten over de toekomst
van onze kerk. Dit gaat gebeuren op 7 juli a.s. in de Dorpskerk.
Meer daarover leest u in een volgend artikel.

Gesproken werd over het calamiteitenplan wat o.a. inhoudt
dat we nagaan of er geld is voor een eigen AED, voor noodgevallen, als we te maken krijgen met hartproblemen bij iemand
in de kerk. Tot nu toe deelden we een AED met de Boshoek,
maar tijdens een oefening is toch gebleken dat dit soms te veel
vertraging op kan leveren. Bovendien zal worden nagegaan of
we kunnen werken met een systeem van BHV-ers (Hulpverleners). Er zijn BHV-ers die onze kerk regelmatig bezoeken, maar
we moeten er dan naar streven dat er tenminste 1 of 2 BHV-ers
tijdens de dienst aanwezig zijn en iemand moet e.e.a. coördineren. Wie doet wat bij een calamiteit? We zullen dit plan ook
afstemmen met Santpoort, waar we binnenkort gezamenlijk
mee vergaderen.

Adriaan Rensen (scriba)

Verder is kort gesproken over de voortgang van de beroepingscommissie. Er zijn kandidaten gevonden die geschikt lijken
voor de functie van predikant. Binnenkort volgen gesprekken.
Misschien is het u opgevallen, maar na de reconstructie van
Het Zonbastion en de rotonde / het fietspad is de verkeerssituatie aanmerkelijk verbeterd bij de kerk. Gelukkig is de zebra ook
teruggekeerd. Wat vergeten was dat was de uitritconstructie
vanaf het grindpad voor de kerk waar o.a. een rouwauto moet
kunnen staan bij de uitvaartdienst. De rouwauto moest nu over
een te hoge stoeprand heen rijden met alle nare consequenties van dien. Na een kort overleg met de gemeente Velsen is
dit zeer snel aangepast.
De startzondag voor de kerk is vastgesteld op 12 september
2021 en we proberen daar iets bijzonders van te maken, er
van uitgaande dat de coronamaatregelen voorspoedig blijven
verlopen. We denken na over een invulling.
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Algemeen

‘Naar een lichtere Kerk’ - 2021
Dit is de titel van een advies dat de Beleidscommissie onlangs naar de kerkenraden heeft gestuurd. Het is de
uitwerking van het 1e deel van de opdracht die we vorig jaar hebben gehad, namelijk ‘het uitwerken van een
organisatiestructuur die voorbereid is op de toekomst’.
De uitgangspunten waren dat we van een gemeente met twee wijken en drie kerkenraden teruggaan naar
een gemeente zonder wijken en met één kerkenraad.
In dit rapport wordt uitgewerkt hoe de organisatiestructuur eruit zou kunnen zien. We denken dat we met
ons advies recht hebben gedaan aan de eigenheid van de Dorpskerk en het Kruispunt en tegelijk stappen
maken om meer activiteiten samen op te pakken.
Als u dit leest hebben de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad, de opdrachtgever van de beleidscommissie, hierover voor het eerst weer sinds lange tijd fysiek, met elkaar vergaderd.
In het 1e kerkblad na de zomervakantie zullen we daar verslag van doen. U kunt het rapport, en rapporten uit
het verleden, ook inzien en eventueel downloaden via deze link: https://www.pg-spvb.nl/beleid
We hopen dat we na de zomervakantie elkaar weer in een gemeenteberaad kunnen ontmoeten om over de
bevindingen met elkaar te spreken.
Namens de beleidscommissie, Gerrit Out
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Jaarrekeningen 2020 van de Diaconie en de Kerk
zijn beschikbaar

Van de Diaconie
Beste mensen,

De jaarrekeningen over 2020 van de Diaconie en van de Kerk
zullen, op het moment dat u dit leest, waarschijnlijk voorlopig
zijn geaccordeerd door de Algemene Kerkenraad. In het eerste
kerkblad na de zomer hopen we u meer hierover te vertellen.
De vaststelling is voorlopig, omdat u als kerklid ook uw mening
kunt geven. Het is helaas net te kort dag om in dit kerkblad een
samenvatting van de resultaten te kunnen geven, dat houdt u
van ons te goed.

De collecten hebben in april het volgende opgebracht;
April
Diaconie		
€ 373,25
4 april
KiA-project Z 021262		
€ 155,00
25 april PKN-KiA/Binnenlands Diaconaat € 2,50
Voor de Kerk werd totaal € 530,75 ontvangen.
In mei waren de collecte-opbrengsten;
mei
Diaconie		
€ 149,50
9 mei
PKN-KiA/Noodhulp		
€ 31,00
23 mei KiA-project Z 009085		
€ 296,70
30 mei PKN-KiA/Jong Protestant		
€ 120,65

Bent u geïnteresseerd in de jaarrekening, laat het dan weten
via de penningmeester van de Kerk, Hans van Alten
(cvkpenningmeester@pg-spvb.nl) respectievelijk van de
Diaconie, Jan Bothof (diaconie-penningmeester@pg-spvb.nl).

Voor de Kerk werd totaal € 597,85 ontvangen.
In april, mei en juni is € 295 ontvangen aan giften, deels t.b.v.
gemiste collecten.
In juni heeft de Diaconie € 500 gedoneerd via Giro 555 / Kerk
in Actie voor Noodhulp in het kader van ‘Samen in actie tegen
corona’.

U heeft dan tot 1 augustus gelegenheid om te reageren,
daarna volgt de definitieve vaststelling.
Jan Bothof en Gerrit Out

Classis Scriba Noord-Holland
Verdere versoepeling Coronamaatregelen

Rectificatie
Crematorium Project Helpende Handen India

Op de persconferentie van vrijdag 18 juni heeft de regering
verdere verruimingen aangekondigd. Zoals bekend worden
vrijwel alle maatregelen losgelaten. Op woensdag 23 juni
heeft daarover in CIO-verband overleg plaatsgevonden met
de minister van Eredienst Grapperhaus. Samengevat komt de
uitkomst op het volgende neer:

In het kader van de speciale diaconale collecte voor dit doel op
27 juni jl. t.b.v. Stichting Helpende Handen, vermeldden wij in het
vorige kerkblad en ook in de vooraankondiging op de liturgieën
van 20 juni dat deze stichting voorheen Stichting Santpoort Helpt
Madras was. Dat is niet juist.
Beide stichtingen bestaan nog steeds zelfstandig en ondersteunen
elkaar wel met de doelen waar zij zich voor inzetten.

Er geldt geen maximum aantal bezoekers voor kerkdiensten
meer. Wel dient de 1,5 meter maatregel nog steeds gehanteerd te worden.

Op dit moment zijn de collecte-opbrengsten van de 27e
grotendeels bekend, zijnde € 220,00. Tevens zijn er diverse
giften voor dit doel via het bankrekeningnummer van onze
Diaconie ontvangen, zijnde € 300,00. Het is natuurlijk mogelijk
dat er nog extra giften via online doneren en bank ontvangen
gaan worden, maar met de toegezegde ‘verdubbelaar’ van
onze Diaconie mogen we verwachten dat de totale donatie
voor dit mooie doel ruim € 1.000 zal worden. In het volgend
kerkblad (september) het definitieve resultaat.

Ook wat het zingen betreft worden de restricties opgeheven. Iedereen mag zingen, zonder beperkingen. Wel wordt
gewezen op het belang van goed blijven ventileren. Zeker in
de zomerperiode zijn daarvoor voldoende mogelijkheden.
Tot slot de toevoeging dat uiteraard ook wat betreft de versoepelingen de kerkenraad beslist over de plaatselijke situatie.

Namens de Diaconie bedank ik graag alle gevers voor hun
steun!

Ik vertrouw erop u hiermee van voldoende geïnformeerd te
hebben en wens namens het breed moderamen allen een
goede zomer en Gods zegen toe.
  
ds Peter Verhoeff, classispredikant

Met een hartelijke groet, Jan Bothof
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Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Verhuur pastorie Dammersboog
Inmiddels hebben we een 2e huurder, die bijna aansluitend
aan de eerste huurder tot 1 december in de pastorie aan de
Dammersboog komt wonen. In de tussentijd kan er dan
hopelijk schilderwerk plaatsvinden. Kerkrentmeester Jan-Dirk
Enschedé is de contactpersoon en 'regelaar' naar de huurders. In december staat de pastorie dus klaar voor de nieuwe
dominee....

Achter de schermen gebeurt soms meer dan je denkt. En dan
denk ik niet alleen aan pastorale zaken, feitelijk het bestaansrecht van de kerk. Maar ook allerlei praktische activiteiten. Ik
noem er een paar, die vooral op het bordje van het CvK liggen.
Verlichting torenuurwerk Dorpskerk
Zo eens in de 25 jaar, schat ik, het kan ook om de 40 jaar zijn, is
er iets loos met de verlichting. Leo Slings had opgemerkt dat
de verlichting het niet meer deed. We wisten dat de stroomvoorziening buiten onze meters om rechtstreeks uit het elektriciteitsnet komt. Maar wie moet dan het onderhoud doen?
Heel toevallig waren we echter bij het opschonen van het
archief op dit A5'tje uit 1959 gestuit:

Jaarrekening 2020 van de kerk
Als ik dit schrijf, is net de 2e conceptversie gereed. We hebben
deze klus, na het vertrek van Gerard Beuker, uitbesteed. Dat
heeft ook zijn nadelen, want de dienstverlening gaat dit jaar
niet zo vlot als we zouden willen. Als u dit leest, is de definitieve
versie door de Algemene Kerkenraad op 7 juli voorlopig goedgekeurd (zeg ik optimistisch).
Zoals dat hoort is de jaarrekening voor u als gemeentelid
opvraagbaar. Omdat de jaarrekening van de diaconie dezelfde
route volgt, is er een apart bericht waarin staat hoe u de jaarrekeningen kunt krijgen en tot wanneer u eventuele opmerkingen in kunt dienen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage voor Kerk-TV
Ik denk dat we inmiddels circa €1000 voor dit goede doel
hebben ontvangen. Als gemeente hebben we circa €25.000
uitgegeven om in het Kruispunt (gereed) en in de Dorpskerk
(hopelijk vanaf september) het mogelijk te maken een kerkdienst via het internet live uit te zenden.
Wilt u alsnog meedoen en een extra bijdrage geven om deze
kosten te dekken?
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL37 INGB 0000
1192 46 t.n.v. PROTESTANTSE GEMEENTE SANTPOORT-VELSERBROEK, met vermelding van Kerk-TV.
Of nog makkelijker: u scant de QR-code en maakt uw gift over
via iDeal.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële meeleven!

Dat maakt de discussie met de gemeente wel wat makkelijker.
Onaangekondigd, dat is wel weer een minpuntje, stond de
gemeente op 28 mei met een hoogwerker voor de deur.
Na eerst in de toren de zekeringen te hebben beoordeeld (ok)
en de bedrading te hebben doorgemeten (ok), werd uiteindelijk de verlichting aan de buitenkant gecontroleerd. Daar bleek
de verlichting heel zachtjes te branden (bijna ok?). De afdeling
muurtorenwerkverlichting ging weer naar huis, en wat bleek:
de verlichting doet het weer, hoewel een beetje zwakjes.
De status doorgegeven aan de gemeente, verder niets meer
gehoord, wellicht dat men binnenkort nog eens voor de deur
staat.
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Bijbelleesrooster 9 juli tot 3 september
Juli
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

9 juli
Deuteronomium 7:1-11
10 juli
Deuteronomium 7:12-26
11 juli
Deuteronomium 8:1-6
12 juli
Deuteronomium 8:7-20
13 juli
Deuteronomium 9:1-14
14 juli
Deuteronomium 9:15-29
15 juli
Psalm 90
16 juli
Marcus 6:1-13
17 juli
Marcus 6:14-29
		
18 juli
Marcus 6:30-44
19 juli
Marcus 6:45-56
20 juli
Deuteronomium 10:1-11
21 juli
Deuteronomium 10:12-22
22 juli
Deuteronomium 11:1-9
23 juli
Deuteronomium 11:10-21
24 juli
Deuteronomium 11:22-32
25 juli
Johannes 6:1-15
26 juli
Johannes 6:16-24
27 juli
Johannes 6:25-36
28 juli
Johannes 6:37-46
29 juli
Johannes 6:47-59
30 juli
Johannes 6:60-71
31 juli
Marcus 7:1-13

Bijzondere positie
De HEER zal strijden
Niet van brood alleen
Het beloofde land
Wees niet trots
Verzet gebroken
Tijd en eeuwigheid
Aanstoot
Uit de hand gelopen verjaar-		
dagsfeest
Massabijeenkomst
Oversteek
Tweede wet
Gehoorzaam uit liefde
Maak een keuze
De kracht van de herhaling
Kiezen
Brood en water
Waterloop
Het echte brood
Discussie
Harde woorden?
Scheiding
Wet en traditie

Augustus
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

1 augustus
2 augustus
3 augustus
4 augustus

Marcus 7:14-23
Marcus 7:24-37
Marcus 8:1-13
Marcus 8:14-26

Onreinheid komt van binnenuit
Open
Teken
Blind en ziende
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donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

5 augustus
6 augustus
7 augustus
8 augustus
9 augustus
10 augustus
11 augustus
12 augustus
13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
17 augustus
18 augustus
19 augustus
20 augustus
21 augustus
22 augustus
23 augustus
24 augustus
25 augustus
26 augustus
27 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus
31 augustus

Marcus 8:27–9:1
Marcus 9:2-13
Psalm 74
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Romeinen 15:1-13
Psalm 86
Spreuken 10:1-17
Spreuken 10:18-32
Galaten 1:1-12
Galaten 1:13-24
Galaten 2:1-14
Galaten 2:15-21
Psalm 124
Zacharia 1:1-6
Zacharia 1:7-17
Zacharia 2:1-9
Zacharia 2:10-17
Zacharia 3:1-10
Zacharia 4:1-14
Zacharia 5:1-11
Zacharia 6:1-8
Zacharia 6:9-15
Zacharia 7:1-14
Zacharia 8:1-8
Zacharia 8:9-17
Zacharia 8:18-23

Wie is Jezus?
Verschijning
Vraag om actie
Plicht van de sterkste
Overtuigingskracht
Bijbelstudie
Roep om hulp
Goed gedrag
Tegen-stellingen
Geen ander evangelie
Paulus over zijn roeping
Ruimte
Paulus versus Petrus
Onze hulp
Nieuwe kansen
Stilte voor de storm
Ommuurde stad
Uitreisbevel
Schone kleren
Niet door eigen kracht
Wat in het vat zit
Paardenrace
Kroning
Treurig
Het komt goed
Hou vol!
Feest!

September
woensdag
donderdag

1 september Galaten 3:1-14
2 september Galaten 3:15-29

Tact?
Nalatenschap

Beste mensen,
De ontmoetingen buiten afgelopen maand smaakten naar meer! Daarom in deze nieuwsbrief de uitnodiging om
komende zondag weer aan te sluiten bij een openluchtviering. Tot de zomerstop blijven we hopen op mooi weer zodat
we in de buitenlucht samen kunnen komen: 20 juni voor een wandeling en 4 juli voor een openluchtviering met doop.
In de zomervakantie hopen we samen met jullie een positieve bijdrage aan Velserbroek te kunnen leveren door aan te
sluiten bij IMPACT 2021.

Doop op 4 juli
Zondag 4 juli is de laatste openluchtviering van dit seizoen. Extra feestelijk, omdat Timéo, de zoon van Willemien en
Alexander, gedoopt zal worden. Marco Hofland zal deze viering leiden en Timéo dopen. We hopen dat jullie allemaal bij
dit bijzondere moment aanwezig zullen zijn! Met de doop vragen Alexander en Willemien om Gods zegen over Timéo’s
leven. Ze beloven dat ze Timéo zullen vertellen over Gods liefde en trouw. Maar nog belangrijker: met de doop laat God
zien dat hij al vanaf het begin betrokken is op Timéo’s leven en dat Zijn liefde met Timéo meegaat, al voordat hij zichzelf
kan bewijzen of het kan verdienen.
Vanaf 11.00 ben je welkom aan de Westbroekplas voor koffie en thee. Om 11.30 zal de viering beginnen. Aansluitend
lunchen en borrelen we samen, waarvoor we je vragen zelf ook iets mee te nemen om te delen.

Kom langs op maandag
Wil je even een break op je thuiswerkdag?
Klinkt een meditatief moment in je lunchpauze goed?
Op maandagen van 10.00-15.00 ben ik (in principe) in het Kruispunt (Zon Bastion 3) aanwezig. Je bent van harte welkom
voor een kop koffie en een gesprek. App of bel me even als je van plan bent langs te komen, dat kan ook als je al voor de
deur staat!
Om 12.00 verzorg ik een meditatief moment waaraan je mee kunt doen. Als je een lunchpakketje meeneemt lunchen we
daarna samen. Ook kun je me gebedspunten appen. Die neem ik dan mee in het gebed.
Wil je me graag eens spreken, maar kan je maandagen overdag niet? We kunnen natuurlijk ook een afspraak maken voor
een ander moment, in de kerk, bij jou thuis, of buiten.
Groet, Willemien 06-24433548
willemien@hartvoorvelserbroek.nl
14

IMPACT Velserbroek
Vorig jaar was er al veel voorbereid maar kon #IMPACT uiteindelijk niet doorgaan. Dit jaar is het lang onzeker geweest wat
er mogelijk zou zijn. En niemand zat te wachten op de domper
dat je veel energie steekt in de voorbereiding en het dan
uiteindelijk toch geannuleerd moet worden…
Maar nu de maatregelen zo versoepeld zijn, hebben we op het
laatste moment toch nog wat kunnen organiseren. Dinsdag
13 en donderdag 15 juli worden er leuke activiteiten voor
kinderen en jongeren georganiseerd. Wij hebben er enorm
veel zin in, maar samen met uw hulp maken we er echt mooie
dagen van! Doet u mee?
• Dinsdag 13 juli
14.00-16.30 knutselen en sport en
		
spel voor kinderen
•
19.30
sporten met jongeren 13+
• Donderdag 15 juli 14:00-16.30 activiteit voor jong en oud

Gedicht
Leven als de bomen,
trouw en aardsgezind
bij het water wonen,
leven van de wind,
Hemelhoog geloven,
leven uit één stuk
ademnood te boven,
onverdeeld geluk.
Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand.
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.

Wat kunt u doen?
Het is al bijna zover, maar we kunnen zeker nog wat extra hulp
gebruiken.
• Dinsdag 13 juli kunt u ’s middags nog met de volgende
dingen helpen:
• Opbouw/Afbraak op het Asfalt
• Hulp bij het knutselen of de spelletjes
• Koffie/thee/limonade schenken
• Donderdag 15 juli kunt u ’s middags nog meehelpen bij een
leuke familie-activiteit.
• Donderdag 15 juli kunt u ’s middags ook meehelpen door
vuilprikken of door iets lekkers te bakken voor een verzorgingstehuis.
• En natuurlijk hopen we dat jij/u zelf mee komt doen en iedereen
in je omgeving enthousiast maakt voor deze twee dagen!

Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefdewijd vertakt.
Leven als de bomen,
zingen voor je God,
levenslang geloven,
vaste voet aan grond.
(Louis van Dijk/Hans Bouma)

Om voor te bidden en te danken:
• Bidden voor voldoende hulptroepen op dinsdag 13 en
donderdag 15 juli.
• Bidden voor mooi weer, enthousiaste bezoekers en een
goede sfeer tijdens de activiteiten.
• Bidden voor leuke contacten rond de activiteiten. Dat
er relaties gelegd worden en we met mensen in gesprek
kunnen over het evangelie.
• Dank dat mijn zoon Timéo op 4 juli is gedoopt bij Hart voor
Velserbroek. (op dit moment moet de viering nog plaatsvinden, maar ik ga er vanuit dat het een mooie bijeenkomst
is geweest).
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1
Stilte na de gong
In Haarlem kunt u iedere werkdag om 8.30 of 9.00 uur de
stilte opzoeken in een van de Haarlemse kerken, tijdens
een stiltemeditatie. Meedoen is eenvoudig.
U gaat zitten, er wordt een kaars aangestoken en de gong
slaat drie keer. Daarna kunt u zich laven aan 25 minuten
stilte.
» stadskloosterhaarlem.nl/agenda/

5
Stilte in de stad

2
Retraite in eigen huis
In coronatijd is de Sint Paulusabdij in Oosterhout gestart
met online retraites, eenvoudig te volgen vanuit huis. Naast
gezamenlijke ‘Zoom-momenten’ worden deelnemers ook
persoonlijk begeleid.
» chemin-neuf.nl

Aan de Grote Markt in Zwolle vindt u de Grote
Kerk, een plek van rust in het drukke stadscentrum. In het Stiltecentrum kunt u een kaarsje
aansteken, uw gedachten laten gaan of in stilte
bidden.
De kerk is open van dinsdag tot en met zaterdag.
» academiehuis.nl/vieringen

3
Meditatieve wandeling

6
Dwalen door de kloostertuin

Liever naar buiten? De Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen (Groningen) organiseert op 8 maart een zogeheten ‘Emmaüswandeling’.
Het idee: twintig minuten twee aan twee lopen in stilte,
daarna gedachten uitwisselen. Misschien ervaart u iets van
‘de onbekende Derde’, zoals de twee leerlingen van Jezus
op weg naar Emmaüs. Is Groningen te ver? Organiseer de
wandeling dan zelf.
» protestantsekerk.nl/ideeenbank/emmauswandeling

Wie een graantje mee wil pikken van de
contemplatie van het kloosterleven, kan terecht
in de openbare stiltetuin bij het Karmelklooster
in Zenderen.
Steek een kaarsje aan in de Mariakapel of loop
het meditatieve labyrint in het midden van de
tuin.
» inspiratie-tuinen.nl/zenderen

7
Dagen van stilte

4
Zingen en bezinnen

Een aantal dagen doorbrengen in volledige
stilte, wie durft? Het Evangelisch Werkverband
organiseert de zogeheten ‘Kleopasdagen’:
dagen om stilgezet te worden, te bidden en
bemoedigd te worden.
Kijk voor de eerstvolgende retraites (afwisselend
in Leuvenheim en Helvoirt) in de agenda.
» kleopasdagen.nl

Geen preek, maar wel een stilte van acht minuten.
Dat kunt u verwachten tijdens de maandelijkse Taizévieringen in de Nassaukerk in Amsterdam.
Verder worden er Taizéliederen gezongen, wordt er een
bijbeltekst voorgelezen en is er de mogelijkheid om een
kaarsje aan te steken.
» taizeinamsterdam.nl
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Philip Out, Register
Philip Out
Makelaar-Taxateur
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

BEN VREMAN

Uw Warme Bakker
Terrasweg 24

Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

een grote sortering
22-01-2014

17:36

Pagina 1

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

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

✓ Inspecties
✓ Meerjaren prognoses
✓ Offerte beoordeling
✓ Bestekken
✓ Directievoering
✓ Opleveringen

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

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl

Samen naar een waardig afscheid.

Uw adviseur voor: liftinstallaties roltrappen rolpaden gevelonderhoud
●

●

Uitvaartbureau

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

●

Santpoort

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

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

Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf
Dageen
en nacht
bereikbaar:
0255-517452
schrijft
reeks boeken
over het
Dorp
BezoekDeel
ook onze
website
Santpoort.
1, 2 en
deelwww.aliceloeters.nl
3.
Voor degene die de reeks nog niet hebben, is er nu een pakket te bestellen.
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor
€ 60,-- excl. Drogisterij
verzendkosten.

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

Voor bestelling: info@cornegge.nl

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

van

ASSEMA

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

www.wado.nl

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

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

BOUDESTEIJN B.V.

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

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

Reijer Kooij (voorzitter Bestuur)
M 0630327770

* OVERZEEVERPAKKINGEN
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* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl
Hagelingerweg
59, 2071
Santpoort
Noord
Lange Nieuwstraat
469A,CA
1971
GE IJmuiden
023-539
45, Fax
info@wado.nl
Tel. 0255
51945
109
0255 530 628

Drogisterij

van

e-mail: ijmuiden@wado.nl

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

ASSEMA

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34
e-mail: santpoort@wado.nl

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek
Telefoon 023 538 79 45

K. BOOT

www.wado.nl
www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

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

|

SANTPOORT-NOORD

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

| GSM: 06-25278608

Pletting Consultancy

SANTPOORT-NOORD

Als het om mensen gaat

023 538 24 42

Uw adres voor:





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

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

VERHUIZERS

Aangesloten bij het CRKBO

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

Hier had uw advertentie
kunnen staan!

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

Info tel.: 023 - 538 51 10

+C55 5Z6 5 Waalstraat
 Ů101, 0251

- 25 20
94,
6DPHQVWHOOHQMDDUUHNHQLQJ
9HU]RUJHQYDQ ERHNHQHQYHUZHUNHQ FRPSOHWHDGPLQLVWUDWLHV
6DODULVDGPLQLVWUDWLHV
$DQJLIWHQLQNRPVWHQEHODVWLQJ
19
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www.ijmonduitvaart.nl
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Velserbroek

Kerkdiensten
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl
Alle diensten beginnen om 10:00 uur.
4 juli
Mw. ds. J. van der Velde
Kruispunt
Ds. H. Reefhuis
Dorpskerk
11 juli
Ds. J. van den Berg
Kruispunt
Ds. J. Seeleman
Dorpskerk
18 juli
Ds. J. Hoekstra
Kruispunt
Mw. ds. G. Polderman
Dorpskerk
25 juli
Mw. ds. W. van Berkum
Kruispunt
Ds. H. Reefhuis
Dorpskerk
1 aug
Ds. S. Seeleman
Kruispunt
Mw. ds. G. Polderman
Dorpskerk
8 aug
Mw. ds. I. Clement
Kruispunt
Ds. K. Bras
Dorpskerk
15 aug
Ds. J. van den Berg
Kruispunt
Geen dienst
Dorpskerk
22 aug
Ds. D. van Arkel
Kruispunt
Ds. H. Reefhuis
Dorpskerk
29 aug
Ds. P. Verhoeff
Kruispunt
Ds. O. Ruff
Dorpskerk

Adressen
ALGEMENE KERKENRAAD
Voorz.: dhr. ds. Henk Reefhuis
Scriba: vacature e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com
p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velserbroek.
KERKELIJK BUREAU
dhr. R. Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl
FINANCIEEL BEHEER
Voorzitter: dhr. G. Out e: voorzittercvk@gmail.com
Penningmeester: dhr. J. van Alten
e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl.
Administratie: dhr. T. Zondag t: 023 5386064
e: t.zondag@quicknet.nl.
Secretaris: dhr. W. Passchier
e: scribaatcvk@gmail.com.
Post (declaraties enz): kerkelijk bureau.
Bank: NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente
Santpoort-Velserbroek.
DIACONIE
Voorzitter: Vacant
Secr.: dhr. H. Wagenaar e: heine.wagenaar@planet.nl.
Penningmeester: dhr. J. Bothof t: 023 5375923
e: jan.bothof@gmail.com.
Bank: NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.
Santpoort-Velsrbroek. Post kerkelijk bureau.
KERK IN ACTIE
Interne contacten: dhr. M.E. Beskers,
e: m.beskers@ziggo.nl of
mw. H.L.M. Vink-Postema, e: vinkpostema@ziggo.nl;
Penningmeester: dhr. H. Westerhoud t: 06 13057663 IBANnr: NL42INGB0001775528 t.n.v.
Diaconie Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake ZWO.

Bloemengroet
In de schoolvakantie verzorgt Gré Riedijk de bloemen.
22 Augustus Karin Joustra
29 Augustus Hanny Groeneveld

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

Adressen
WIJKKERKENRAAD
Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136, 1991XT
Velserbroek e: voorzitterwkheinink@gmail.com.
Scriba: dhr. Adriaan Rensen,
e: ScribaatVelserbroek@gmail.com.
KERKGEBOUW Kruispunt
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023 5374678
JEUGDWERK Kruispunt
Penningmeester: dhr. Johan Hennipman,
t: 06-29083235 e: johan@hennipman.nl
BEHEER
Dhr. W.P. Meesters, Galle Promenade 194,
1991WJ Velserbroek t: 023 5373281.
PREDIKANT (ambulant)
Ds. J. van den Berg,
Componistenlaan 223, 2215SR Voorhout
t: 06-23830775 e: johanwvandenberg@gmail.com.
BEZOEKCOÖRDINATOR
Alies Passchier, t: 06 12218039
e: alies.passchier@gmail.com

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink
en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 2082HA
Santpoort Zuid t: 023 5386827 of 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com
VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen?
Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl
KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 7 t/m donderdag 19 augustus
2021 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Vertrouwenspersonen

Protestantse
Gemeente

Algemeen

Kruispunt

Santpoort

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

Autorijdienst
Zuid (coördinator dhr. J. Morren
4 juli
dhr. J. Morren
11 juli
mw. S. Meulenbelt
18 juli
mw. P. Muller
25 juli
mw. A. Hurkmans
1 augustus dhr. J. Morren
8 augustus dhr E. van der Kooij
15 augustus mw. P. Muller
22 augustus dhr. J. Morren
29 augustus mw. Hurkmans
Noord (coördinator dhr. J. Bothof
4 juli
mw. D. Markerink
11 juli
mw. C. van Woensel
18 juli
dhr. H. Wispelwey
25 juli
dhr. H. Boot
1 augustus dhr. R. Pomp
8 augustus dhr. J. Bothof
15 augustus mw. S. van der Kaaij
22 augustus dhr. E. Hup
29 augustus mw. C. van Woensel

023 5384366)
023-5384366
06-20247493
023-5262736
023-5371086
023-5384366
06-15890135
023-5262736
0235384366
0235371086
06-49413571)
023-5376816
023-5381515
023-5376676
023-5384336
06-49932782
06-49413571
023-5375358
023-5376153
023-5381515

Adressen
WIJKKERKENRAAD
Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146, 1991GB
Velserbroek e: martine-roomer@hotmail.com, t: 06
24999968.
Scriba: mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993
e: scribasantpoort@gmail.com
Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort Noord.
KERKGEBOUW Dorpskerk
Burg. Enschedélaan 65-65a, Ontmoetingscentrum
t: 023 5378820
BEHEERDER
Trees van Gastel, e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl,
t: 023-5378820
PREDIKANT
Mw. ds. Gilda Polderman, Ramplaan 86, 2015 GZ Haarlem
t: 023-5834656 en 06 43715888
e: gildapolderman@planet.nl.
ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ
Mw. Elina Keijzer t: 072 5120528 Lyceumstraat 51,
1814BR Alkmaar e: keijzerelina@gmail.com.

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u contact
opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werkhoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 06 – 2304 2861 en
(voor Velserbroek) Jody van der Velde telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com.
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor handreikingen en een protocol.
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