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Foto van de maand

Foto voorpagina: Klimaatpelgrims onderweg naar Glasgow.

In dit themanummer leest u meer over het klimaat vanaf pagina 19, maar ook daarvoor al.

Het klimaat
De grote milieuproblemen komen recht op ons af. De rechter heeft actiegroepen in het gelijk gesteld om stikstof-, CO2-uitstoot  en 
vervuilende industrieën aan te pakken. In feite is hiermee het parlement (2e kamer) buiten spel gezet. Aan de ene kant is dit een 
uitholling van onze democratie en aan de andere kant zien we de onmacht van politici om milieuafspraken daadwerkelijk op te 
pakken.
Ja, dat was even schrikken en daar blijft het niet bij. Inmiddels zijn er twee barbertjes in Nederland: de koe en de Hoogovens. Ze 
zullen er aan moeten geloven. Onhandig hoe dit allemaal aangekaart wordt. Een gemene mededeling uit de kamer dat de land-
bouw moet worden gehalveerd, een autoritaire overheid die visgronden in bezit neemt zonder echt overleg. Niet gek dat er nu al 
veel weerstand wordt opgeroepen. Zo nu in ons dorp, waar de twee boeren een brief ontvingen met de mededeling dat hun grond 
omgetoverd wordt tot “natuur”.  Boze burgers zijn nu een handtekeningenactie opgestart om onze leefomgeving te beschermen. 
Eigenlijk weten de meeste mensen wel dat er iets moet gebeuren om de aarde te “redden”. Maar om nu je eigen gedrag daarbij aan 
te passen? Volgens de statistieken zijn we meer vlees gaan eten, meer elektriciteit gaan gebruiken, zijn we minder gaan vliegen, 
maar meer met de auto gaan rijden. We doen net alsof autorijden schoner is dan vliegen. Het duurt niet lang meer of we gaan elkaar 
de maat nemen over onze footprints. Natuurlijk helpen alle individuele kleine bijdragen, maar uiteindelijk zitten daar niet de oplos-
singen, die van wereldniveau zijn.  Het wordt tijd dat we het puin ruimen en aan de lange termijn gaan werken.
Valt er nog iets positiefs te melden?  Ja natuurlijk, kijk maar naar onze landgenoot Frans Timmermans die een vooruitstrevend Euro-
pees milieu-beleidsvoorstel heeft neergelegd, waarmee we echt aan de bak kunnen. 
En…. We wonen in het mooiste land ter wereld en dan ook nog in het mooiste dorp.

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



  
Meditatie

Henk Reefhuis
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Zingen
Er waren mensen die hadden gezegd, dat Jeangu Macrooy iets 
had gezongen over broccoli. Dat leek me zo’n onwaarschijnlijk 
flauw commentaar, dat ik me begon af te vragen wat hij dan 
eigenlijk wél zong. Maar ach, songfestival, dat gaat toch vooral 
om de show en zo, toch? Laat maar, dus.

Totdat ik de tekst onder ogen kreeg, nieuwsgierig geworden, 
en de titel: Birth of a new age, geboorte van een nieuwe 
eeuw: Skin as rich as the starlit night – Your rhythm is rebellion 
(Een huid zo rijk geschakeerd als de sterrenlichte nachtelijke 
hemel – Het ritme van je leven is rebellion/opstandigheid). 
… Ze spuugden op je kroezende kroon, ze vergiftigden de 
grond waarop je leefde, de helden van je voorspraak werden 
op de brandstapel verbrand. Maar de herinnering kun je niet 
verbranden, de namen blijven worden genoemd – Dit is de 
geboorte van een nieuwe eeuw …

Het bleek een lied als een credo, een geloofsbelijdenis – het 
deed me denken aan de ongelooflijke vitaliteit van de mensen 
van alle eeuwen, die kerk en wereld wilden hervormen.  
Zomaar, op een songfestival, een half jaar geleden en ik ben 
het niet vergeten. 

Yu no man broko mi – ah, dat hadden de broccoli-eters 
gehoord, of niet gehoord, of niet willen horen: jij, niemand 
kan mij breken !? Dat zijn uitdagende, fiere woorden, dapper 
genoeg, zeker als je beseft hoe gemakkelijk mensen kunnen 
worden getroffen, geslagen, gepijnigd, verbrand, gedood. Je 
kunt mij niet breken – is dat de baldadige rebellion van de 
‘rebel without a cause’, van de legendarische teenagers die niet 
weten hoe ze het hebben én niet weten waar ze het zoeken 
moeten, uit de gelijknamige film uit 1955, die van James Dean 
voor korte tijd een ster maakte? 

Of is dit een rebellie, die het wettig gezag niet wil erkennen, 
een rebellie die de rechtsorde aantast? Integendeel, het is het 
vlammend protest tegen de machten, inclusief een overheid 
die zèlf de rechtsorde aantast – denk aan de gevolgen van de 
gaswinning voor de Groningers, de almaar stijgende huren en 
huizenprijzen, de diverse toeslagenaffaires. 

Meer nog: dit is de diepe levenservaring die verborgen ligt in 
het Surinaamse spreekwoord: Mi na Afu Sensi, no wan man 
e broko mi – ik ben een halve cent, niemand die mij breken 
kan …  want gebroken bén ik al …  Dit is de wijsheid van de 
psalmendichters, van Black Lives Matter, van de ervaring van 
de gebrokenheid, van het weten van de gewelddadige dood 
die nooit ver weg is, ware het niet dat, groter dan de dood en 
groter dan mijn hart, de HEER mijn herder is.  They tried to drain 
you of your faith, ze probeerden je geloofsvertrouwen uit je te 
laten weglekken, maar het is het woeden, het vurig waaien van 
de geest die de kettingen doet smelten, verslappen. This ain’t 
the end, no, It’s the birth of a new age. 

Your rhythm is rebellion. Het is het ritme zelf van het zingen 
en dansen, hoe minimaal soms ook, dat het begin tekent van 
opstaan in vrijheid als op de sabbat, als op Pasen en Pinksteren: 
de geboorte van een nieuwe morgen, een nieuwe dag, een 
nieuwe eeuw. 

Soms voel ik me ontmoedigd, omdat vele van zelfs de mooiste 
liederen uit ons Liedboek door zo weinig jongere mensen 
worden gehoord en gekend. Tegelijk zijn er in de grote nieuwe 
liedcultuur, die massaal werd verbreid door plaatjes, bandjes, 
cd en streaming, liederen te herkennen waarin je hoort, hoe de 
Geest waait waarheen het/hij/zij wil.



Startzondag 
Dorpskerk 
5 september
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 Santpoort

In augustus is de zogenaamde klimaatpelgrimstocht in Polen 
van start gegaan. Onderweg doen de pelgrims op 11 oktober 
Santpoort aan, waar hen in onze Dorpskerk ruimte geboden 
wordt om de lunch te gebruiken. In november hopen de 
wandelaars Glasgow te bereiken, waar de Wereldklimaatconfe-
rentie gehouden wordt. Dit alles om aandacht te vragen voor 
het klimaat. Inmiddels is wel duidelijk dat dat niet overbodig is. 
De opwarming van de aarde zorgt voor hitte, overstromingen, 
bosbranden, stijging van de zeespiegel, droogte, etc. Als er 
niets aan gedaan wordt, zal dat grote gevolgen hebben voor 
het leven op aarde. 

Hoe is het toch mogelijk dat we dit als mensen hebben laten 
gebeuren, en dat we nog steeds moeilijk te bewegen zijn om 
andere keuzes te maken, keuzes die duurzaam zijn en minder 
vergen van de aarde. Het lijkt erop dat er een grote vervreem-
ding ontstaan is tussen de mens en de natuur.

In het scheppingsverhaal valt te lezen hoe God zijn goede 
schepping aan de mensen toevertrouwt. Dat vertrouwen 
hebben wij met z’n allen danig beschaamd. We hebben ons 
Gods schepping toegeëigend en er mee gedaan wat ons 
uitkwam. Dat we voor die gigantische vervreemding bittere tol 
zullen moeten betalen wordt ons steeds duidelijker gemaakt 
door wetenschappers en onderzoekers. 

Het is tijd voor een omslag, voor een groot verbond. In de 
Bijbel wordt een verbond gesloten als het goed mis is tussen 
twee partijen. We zien er voorbeelden van als het fout gegaan 
is tussen de mens en God (denk aan het regenboog-verhaal 
van Noach) of tussen mensen onderling (bijvoorbeeld een 
verbond tussen Jakob en Laban na list en bedrog).

Nu is het goed mis tussen de mens en de natuur. Laten we 
in Gods naam ook nu een verbond sluiten. Dat verbond zal 
een prijs van ons vragen. Een prijs die geld kost, maar ook 
inspanning, inzet, volharding. Maar het is hard nodig. Omwille 
van de toekomst van de volgende generaties, en omdat we 
het verplicht zijn naar onze Schepper toe, die ons immers de 
schepping had toevertrouwd…

Terugblik                
We kijken terug op een feestelijke startzondag waarop het 
thema centraal stond dat door de PKN was aangereikt: ‘Uw 
Koninkrijk kome – van U is de toekomst’. De kerkdienst werd 
opgeluisterd met zang door de cantorij en muziek door Elina 
en Paul. De zon scheen uitbundig, en onder de parasols konden 

we genieten van allerlei lekkers. De kinderen gaven een mooie 
uitleg van wat ze geknipt en geplakt hadden over een wereld 
zoals God die voor ogen heeft.

Lief en leed
Op 18 september is mw. Adri Tiernego – Stal overleden. Ruim 
63 jaar is ze getrouwd geweest met Paul Tiernego. Samen 
hebben ze veel gereisd, in Europa maar ook ver daarbuiten. 
Ze genoten van de natuur, en daarin vooral van de weidse 
uitzichten, de stilte, de ruimte. 
In januari kreeg ze te horen dat ze ernstig ziek was. Toen ze 
steeds zwakker werd, konden ze samen terecht in een zorghuis 
in Berg en Dal. 
Ze overleed op de leeftijd van 89 jaar. “Trouw in haar liefde, 
trouw in haar vriendschap”, stond er in de rouwkaart. We 
bidden haar echtgenoot troost toe, nu hij zonder haar liefde 
en vriendschap verder moet.

Op zondag 19 september hebben we na de kerkdienst uit volle 
borst Frans Wiegand toegezongen, omdat hij die dag 90 jaar 
mocht worden. Hij trakteerde op een heerlijke slagroomsoes 
bij de koffie.

Ook werd op die dag mw. Koopman 90 jaar. Geboren op 
dezelfde dag!

Beiden van harte gefeliciteerd!

Tot slot nog iets dat mij persoonlijk sterk beroerde: op 20 
augustus is mijn moeder overleden, op 91-jarige leeftijd. Naast 
al het andere dat ze me gegeven heeft, realiseerde ik me dat 
ik mijn domineeschap voor een belangrijk deel aan haar te 
danken heb. Ze heeft me, samen met mijn vader, opgevoed en 
voorgeleefd in het geloof, ze stimuleerde me om Theologie te 
gaan studeren en tijdens mijn studie en gedurende mijn predi-



6

kantschap was ze altijd zeer betrokken op wat ik deed. Ze las 
bijvoorbeeld altijd KerkOnderweg. Heel blij ben ik dat ze nog 
bij mijn intrededienst in de Dorpskerk aanwezig kon zijn. Ik zal 
haar missen. Dank aan iedereen die op wat voor manier dan 
ook met me heeft meegeleefd.
Met een hartelijke groet voor u en jullie allen!

Gilda Polderman

Afscheid van Gerrit Out als ouderling- kerkrent-
meester
Gerrit Out neemt per 1 oktober aanstaande afscheid als ouder-
ling-kerkrentmeester van de wijkkerkenraad Santpoort. Zolang 
er nog geen opvolger voor hem gevonden is, zal Gerrit in zijn 
functie beschikbaar blijven (maximaal tot 1 maart 2022).
Namens de wijkkerkenraad heel hartelijk dank voor al het werk 
dat Gerrit voor de Wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad 
verzet heeft!

Els Kamerbeek, scriba Santpoort

Velserbroek
Kruispunt

Israël zondag 3 oktober
De Israelzondag is altijd in de periode waarop het Joodse volk 
drie hoogtijdagen viert. Het Loofhuttenfeest, waarop de oogst 
wordt gevierd en de doortocht door woestijn op weg naar het 
beloofde land. Dank en vreugde staan hier centraal. Een soort 
supergrote dankdag van een week lang.
Hieraanvoorafgaand is het Joodse Nieuwjaar, Rosj haSjana, dat 
valt op 14 en 15 september. De Sjofar klinkt, oproep tot inkeer 
en omkeer. Verzoening met je medemens, met je concurrent 
en je schoonmoeder. Dan sta je samen op Jom Kippoer, de 
Grote Verzoendag, voor het aangezicht van de Eeuwige, de 
Ontzagwekkende, El Sjaddai. 
De ernst van de vastendag mondt vijf dagen later uit in 
een uitbundig vreugdefeest, het Loofhuttenfeest, Soekkot 
genaamd. Soekkot betekent hutje. 
De derde oogst is binnen, je schaapjes zijn op het droge, je 
bankrekening is gevuld en je wilt net achterover gaan leunen 
in je luie stoel.
Op dat moment is de opdracht: ga in een gammel hutje, met 
een dakje van riet waar je de sterren doorheen kunt zien. Want 
je leeft niet bij de gratie van je bankrekening of je volle vriezer. 
Je leeft onder Gods bescherming, zoals in de woestijn. Die 
woestijn kunnen wij natuurlijk zinnebeeldig opvatten als de 
levensperioden waar wij doorheen gaan met pijn en moeite. 
De vreugdeloze tijden van ons leven waar alle fut je uit de 
handen glipt. De dagen waarover het boek Prediker zegt dat 
het de dagen zijn waarin je geen aardigheid hebt. Als under-
statement natuurlijk.

Psalm 111
Die woorden van de Psalm klinken als muziek in de oren. Trouw 

en oprechtheid en machtig zijn Gods handen in trouw en 
recht. De bron hiervan wordt niet gezien in de mens die vaak 
zijn eigen weg gaat. Die het moeilijk vindt om trouw te blijven 
als het te moeilijk wordt. De psalmist tilt ons als het ware boven 
onszelf uit en noemt ons de oprechten. Wij zijn een kring van 
oprechten.
Psalm 111 in haar slotwoorden laat horen hoe goed het is om 
God te vrezen en hoe heilig zijn Naam is. We hebben te maken 
met een volmaakt heilige God. En wat God tegen het volk Israel 
zegt is dat het volk heilig moet zijn. Omdat hun God heilig is. 
Iemand die zeer vertrouwd is met deze Psalm is Paulus die zijn 
brief aan de gemeente van Kolosse schrijft in ieder geval voor 
61 na Christus. Na dit jaar verdwijnt de naam Kolosse uit de 
geschiedschrijving van die dagen.
In Christus, zegt Paulus, hebben we alles wat we moeten 
hebben. Alles wat we echt nodig hebben, is in Hem ontvangen. 
Wat we moeten doen is die rijkdom verkennen. Omdat jullie 
de Gezalfde hebben aangenomen, Jezus, de Heer, kun je in 
eenheid met Hem wandelen. 
‘In Christus’ is de centrale uitdrukking van deze brief. Het is 
trouwens een belangrijk kenmerk van Paulus in al zijn brieven 
en woorden die hij schrijft. Je bent een nieuwe schepping in 
Christus, leef daar dan ook naar. 

Van de website PKN  door ds. Lieuwe Giethoorn 
projectleider Kerk2025
Profielschets van een ambtsdrager
Ik vat een en ander samen in een ambtsprofiel.
Een kerkelijk ambtsdrager 
• is zelf een lid van de gemeente van Christus die met de 

hem of haar geschonken gaven persoonlijk betrokken is 

Bedankt.
Bij deze willen wij U hartelijk bedanken voor de mooie 
bloemen, die wij van de kerk mochten ontvangen. Het 
herstel gaat gelukkig heel voorspoedig

Met een vriendelijke groet,

Ben en Anja Vreman



Ouderenmiddag    

Alvast een datum om in de agenda te zetten. Woensdag 10 
November is onze volgende ouderenmiddag. We hopen u alle-
maal weer te zien.
Tot ziens op 10 November. 

de medewerkers van de ouderenmiddag.
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Wat doet de Kledingbeurs?
In Het Kruispunt hebben wij wekelijks op dinsdagochtend een verkoop van kleding. 
Wij krijgen van alle kanten mooie kleding die wij voor een klein bedrag verkopen.
De opbrengst van de verkoop gaat naar goede doelen, in de buurt en verder weg o.a.
Stem in de stad, Hospice Santpoort, Jongeren bij ons uit de kerk die een aantal weken werken in het buitenland via World Servants,  
Childrens Home,  de Voedselbank.
Zo gaat de kleding niet in een container maar wordt hergebruikt, ook is dit beter voor het milieu. 
Kom gerust eens langs op dinsdagochtend, de koffie staat klaar.
We zijn open van 10.00uur tot 12.00 uur en dan kan er ook kleding ingebracht worden. 

op en wil bijdragen aan de roeping van de gemeente om 
het goede nieuws van Gods liefde voor mensen door te 
geven en voor te leven;

• ontvangt het vertrouwen en het mandaat van de gemeen-
teleden om de gemeente voor te gaan in liefde en dienst;

• wordt aangesteld en gezegend in een openbare kerk-
dienst waarin de persoonlijke roeping en het gegeven 
mandaat vanuit de gemeente wordt gevierd en bevestigd;

• heeft als belangrijkste taak om samen met de andere 
ambtsdragers de gemeente te helpen bij het volgen van 
haar roeping door de samenhang van het gemeente-
leven te bewaren en focus te houden op de kern van de 
gezamenlijke roeping: de lofzang gaande te houden en 
de dienst van de liefde onder de mensen te verrichten; en

• is bereid en in staat om een liefdevolle en dienende stijl van 

leidinggeven te hanteren waarin gemeenteleden worden 
uitgenodigd en uitgedaagd om hun gaven en talenten in 
te brengen.

Groet
Voor de komende tijd wensen we elkaar liefde van God toe 
en kracht door Christus om oog te hebben voor onze naaste, 
dichtbij en veraf en in welke omstandigheden dan ook,

Hartelijke groet, Joep van den Berg

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik mocht 
ontvangen van de gemeente het Kruispunt en diverse 
kaarten van gemeenteleden.
Inmiddels heb ik loopgips tot en met 13 oktober en het 
gaat goed.

Hartelijke groeten van Kees de Wit.
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GROENTJE
Twee keer per jaar is het World Cleanup Day: in het voorjaar zo tegen de lente en op de drempel van de herfst. Nederland Schoon coör-
dineert dit fenomeen. Het omvat meestal niet één dag, hoor. De dagen rond Cleanup Day is er eigenwijks al van alles in de weer. Daar 
stond ik dan in de herkansing, zaterdag 18 september 2021. De vorige poging smoorde vlak voor de heftigste coronaperikelen. Bart 
Kaptein zou komen. Ik had de bandjes van mijn karretje bij de fietsenmaker al laten oppompen. De prikkers, ringen en het visnet 
stonden fier klaar tegen de kerk. Daar kwam hij op de fiets, even na half twaalf, de afgesproken tijd. "Jammer dat er niet meer zijn" 
klaagden we. Het is zo geschikt werk voor 50-plussers. Je moest opgeven hoeveel mensen je verwachtte aan Nederland Schoon. Ik 
had 8 ingevuld, stom, dat had 1 moeten zijn. Misschien zullen er gedacht hebben dat er al genoeg poppetjes waren, of men had er 
gewoon geen trek in. Bart neemt een ironische foto van ons bordje groene kerk. Snel nog een selfie en dan van start.

Hij had dit nog nooit gedaan. We leren elkaar beter kennen en ik vertel van mijn ervaringen met zwerfafval rapen in Amsterdam, waar 
ik woonde voor mijn verhuizing  naar Velserbroek. Daar was een grote club die gezellig na afloop bij de snackbar een kroketje deed. 
In Amsterdam sponsort de Lidl en plaatselijke middenstand de Osdorpgroep waar ik vroeger deel van uitmaakte.

Vandaag worden wij gesponsord door Coca-Cola, waaraan ik onze actie had gelabeld. Niet vanwege de Fanta of de Sprite maar omdat 
ze Boyat Slat financieel steunen met zijn schoonmaak van de rivieren en oceanen. Een fietser roept: “Mijn vrouw gaat vanmiddag ook 
prikken”. Als je samen prikt erger je je niet aan de troep, het is gezellig, alleen is dat lastiger.

De gesprekken omhelzen uiteraard milieu-issues. Bart vertelt dat hij in Griekenland zag hoe schaamteloos hele wasmachines het 
ravijn in werden geknikkerd. Zo kom ik op James Wikibia, een man waarmee ik Facebook-vriend werd na de geweldige documen-
taire-reeks 'Ik, Plastic'. Nog steeds te vinden op de site van de NPO: https://www.npostart.nl/ik-plastic/BV_101390785. Ook de foto’s 
van James, hij is professioneel fotograaf in Kenia, zijn op Facebook te zien: https://www.facebook.com/jwakibia. Hij fotografeert plas-
ticvervuiling in zijn land, want hij is activist. Hij wil het kenteren tot op regeringsniveau toe.

Onze koppel-actie is klaar, na anderhalf uur heb je er meestal tabak van maar Bart vond het geen straf, zoals ik voorspelde. Twee 
magere vuilniszakken en een of ander object voor in  een auto —geen Amsterdamse proporties, wel een voldaan gevoel.

Toch even dat wereldwijde-wij gevoel smaken. WWW, het wereldwijde wespennest? Ik kijk op Facebook naar James. Schrijnende 
foto’s. De flesjes aan de rivier in Kenia doen me pijn,  Bart ook, naar wie ik ze stuur. Zo’n rivier is in a global village ook een rivier van ons. 
Immers, je ziet op de foto’s van James ook mensen zwerfafval ruimen in Afrika, ver weg, toch dichtbij. Ik mail James of hij de techniek 
van de waterboxx van Pieter Hoff had bestudeerd op YouTube? Ja, had ie. Hiermee kunnen we wereldwijd 90 % water besparen in 
de fruit- en groenteteelt. Ik huil nog om de man die dit jaar is gaan hemelen. En Alan Savory had hij ook bekeken. Voor de aardigheid 
vroeg ik nog of hij dit soort dingen had? Ik stuur wat plaatjes van een schepnet, prikkers en ringen.

"Hi Harry, we do not have that here and I think it would really help us pick litter especially in the river. We need shovels, forks, 
gumboots, rubber gloves, overalls, educational materials for kids etc. We will be doing more cleanups and tree planting. I have 
watched  the waterboxx and it's quite an innovative way of planting trees in dry areas. It's something I am going to watch more and 
learn. See pictures attached of our cleanup on 15th, last week and challenges we go through."

Ik leg uit dat de PKN groene kerken heeft. Ik bekijk de site van de bouwmarkt. Visnet, € 13,95. Wat hebben we het toch goed. Ik ga 
onderzoeken of wij iets kunnen doen voor je!

Na een collecte van een maand moet er toch een behoorlijke kist met prikkers, handschoenen, visnetten en ringen die kant op 
kunnen? Ook Bart gelooft in dit soort kleine overzienbare acties, die niet te veel geld vragen en verifieerbaar zijn —James kan er 
foto’s van maken. Ik bemoedig Bart nog met een opdracht van de Heer aan profetes Vassula van 21 mei 1994, waar je kunt lezen dat 
we zelf de troep maken, maar desondanks cheerful moeten zijn. Moeilijk na die foto’s uit Kenia. Groene Kerk, zet ‘m op!

Harry Stevens
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Dit was weer de eerste vergadering na het zomerreces. In 
de afgelopen weken waren er geen vergaderingen met de 
wijkkerkenraad, maar toch is een aantal van ons druk bezig 
gebleven met tal van zaken die geregeld moesten worden. 
Waar nodig kunnen we dan toch met iedereen belangrijke 
zaken kortsluiten dankzij de mail en Whatsapp.

Op 30 augustus is ’s avonds weer in breed verband gesproken 
met de leden van de wijkkerkenraad Velserbroek en natuurlijk 
stond de vacature voor de predikant op de agenda. We zijn 
samen met Santpoort aan het onderzoeken of de vacature op 
een andere wijze ingevuld kan worden dan wat van oorsprong 
de bedoeling was. Dat zit zo: we hadden toestemming om de 
vacature voor 70% in te vullen en daartoe was ook een adver-
tentie geplaatst. De beroepingscommissie heeft zich gebogen 
over de aanmeldingen. Dan blijkt dat het behoorlijk lastig is 
om iemand te vinden, die past bij de situatie in Velserbroek. Er 
waren op dat moment twee kandidaten, waarvan er één helaas 
af moest vallen. De kandidaat die overbleef kon vanwege een 
functie elders, slechts voor 50% werkzaam zijn. Met die kandi-
daat zijn de gesprekken op het moment van schrijven nog niet 
afgerond. We zitten met het probleem dat deze kandidaat wel 
past in onze situatie, maar dat we dan de vacature niet voor 
70% hebben kunnen invullen.https://www.msn.com/nl-nl/feed

Tot nu toe kunnen we gelukkig gebruik maken van de dien-
sten van ds. Joep van den Berg, die aanvankelijk als ambulant 
predikant via de landelijke kerk bij ons was aangesteld. Afge-
lopen zomer raakten de voorzitter van de wijkkerkenraad en de 
scriba in gesprek met Joep en hij had een heel goed plan. Hij 
wilde wel een contract met ons aangaan om predikant struc-
turele hulpdiensten te worden voor 30% van de tijd. (Meer is 
niet mogelijk vanwege het feit dat Joep elders al beroepen 
is voor 70%). Hij was al voor 30% ambulant predikant, maar 
door van rol te ruilen kon hij hetzelfde werk blijven doen, en 
zowel voor onze kerk als voor Joep was dit financieel aantrek-
kelijker. In samenspraak met Santpoort en de landelijke kerk 
was dit snel geregeld. Dit contract is tijdelijk en kan tot maxi-
maal 4 jaren worden uitgebreid. Dat bracht ons op het idee 
om te onderzoeken of Joep ook in tijdelijke dienst beroepen 
kan worden bij ons voor 30%, naast de kandidaat die voor 50% 
beroepen kan worden. Dan is de vacature voor 80% ingevuld 
en dat is meer dan wat we gevraagd hadden. Dat betekent wel 
dat er weer financiële verklaringen opgesteld moeten worden, 
maar er speelt nog iets.

Aanvankelijk gingen wij uit van een vacature die voor 5 jaren 
opengesteld zou worden, maar na een gesprek met ds. Gilda 
Polderman uit Santpoort was het toch wijzer om aansluiting 
te zoeken bij de termijn van emeritaat (pensioen) van Gilda 
en dat is over 4 jaren. Op dat moment kunnen we samen met 
Santpoort uitkijken naar een predikant die voor 100% inzet-
baar is voor Velserbroek en Santpoort. 

Als we over de vacature-invulling overeenstemming kunnen 
bereiken met Santpoort dan hebben we bij elkaar drie predi-
kanten (Velserbroek/Santpoort) gedurende vier jaren hetgeen 
wel om afstemming vraagt van de werkzaamheden. Hierover 
zijn we met elkaar nog in discussie, maar eerst moeten de 
gesprekken met de nieuwe kandidaat nog worden afgerond.
Andere gesprekken op deze avond gingen o.a. over de nieuwe 
Bijbelvertaling die in oktober uitkomt (NBV21). Voor de kerk 
hebben we een exemplaar in bestelling staan en die zal 
binnenkort voorin de kerk worden neergelegd. 

Per 1 januari 2022 stoppen we met de kindernevendien-
sten, althans formeel. In voorkomende gevallen kan er altijd 
iets georganiseerd worden. Helaas zijn er bijna nooit meer 
kinderen in de kerk.

Een ander belangrijk onderwerp is de hulpverlening bij onge-
vallen of calamiteiten (BHV). Bij de ingang van de kerk is een 
nieuwe AED (defibrillator) opgehangen die in noodgevallen 
door hulpverleners (BHV’ers) gebruikt kan worden. Ook is 
er een calamiteitenplan geschreven dat op de website is 
geplaatst van de kerk en dat ook achterin de kerk te vinden 
is. In onze kerk is een aantal personen bevoegd BHV’er en we 
zoeken nog meer personen zodat er een rooster opgesteld kan 
worden waarmee zeker gesteld kan worden dat er bij iedere 
dienst minimaal twee personen aanwezig zijn. Dat moet toch 
een veilig gevoel geven.

Op financieel gebied valt te melden dat de rekening over 
vorig jaar is opgesteld. Er is een tekort, maar dat is kleiner dan 
we begroot hadden. Toch een kleine meevaller. Ondertussen 
wordt al weer gewerkt aan de begroting voor volgend jaar, 
waar o.a. een post in opgenomen zou moeten worden voor 
het werk van Hart voor Velserbroek (waar ook andere kerken 
in participeren) en ook van de landelijke kerk volgt er een 
bijdrage, die helaas wel ieder jaar minder wordt.

Met Joep is afgesproken dat de Avondmaalsdiensten voor de 
Hofstede weer worden opgepakt.
Van de zijde van de Groene Kerk is bekendgemaakt dat er 
een pelgrimstocht wordt georganiseerd om de aandacht te 
vestigen op de klimaatverandering en wat we daaraan kunnen 
doen. Op 11 oktober doet deze pelgrimstocht Santpoort / 
IJmuiden aan.

De piano in de kerk is waarschijnlijk bij het verplaatsen bescha-
digd. Er is een pootje afgebroken. Op het moment dat u dit 
leest, is de piano al weer gerepareerd en de gelegenheid wordt 
meteen aangegrepen om de piano weer te stemmen.

Dat waren weer heel wat onderwerpen, maar we hadden wel 
het gevoel dat het een nuttig bestede avond was.

Adriaan Rensen (scriba).

Uit de wijkkerkenraad Velserbroek (30 aug 2021)
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Algemeen

Een extra vergadering voor het eerst na 
een hele lange tijd weer in het Kruispunt. 
In een bijzondere samenstelling omdat 
drie leden op vakantie waren, waaronder 
de voorzitter, Henk Reefhuis. Voor het 
eerst waren daarom uit beide wijken extra 
leden aanwezig, zodat we toch voltallig 
waren en dus ook formele besluiten 
konden nemen.

Het belangrijkste agendapunt was het 
beroepingswerk in Velserbroek. Bij het 
zoeken naar een nieuwe predikant is de 
betreffende wijkkerkenraad in hoge mate 
zelfstandig. De algemene kerkenraad is 
vooral aan zet als de uitgangspunten voor 
een vacature worden bepaald, zoals de 
omvang van de vacature en de mogelijke 
duur van de verbintenis. En juist over deze 
twee punten wilde de wijkkerkenraad van 
Velserbroek graag de discussie openen.

Door de voorzitter van de wijkkerkenraad, 
Heili Heinink, werd toegelicht wat hiervan 
de achtergrond was:
• Zoals al eerder in het kerkblad 

gemeld, was de beroepingscom-
missie van start gegaan op basis 
van de eerdere besluiten van de AK, 
te weten (a) een vacature voor een 
predikant in deeltijd voor 70% en (b) 
op basis van een tijdelijke verbintenis 
voor 4 à 5 jaar, tot rond het emeritaat 
van ds. Gilda Polderman.

• Er is echter geen kandidaat gevonden 
die aan deze uitgangspunten beant-
woordt. Misschien heeft een rol 
gespeeld dat er veel predikantsva-
catures in de regio zijn. Wel is er een 
kandidaat die 50% beschikbaar is 
en waar begrijpelijkerwijs de beroe-
pingscommissie nog niet verder mee 
heeft gesproken.

• De wijkkerkenraad Velserbroek zou 
graag verder met deze kandidaat 
willen praten. De huidige tijdelijke 
predikant, ds. Joep van den Berg, is 
bereid om langer voor Velserbroek 
te blijven werken, zodat totaal de 
vacature ingevuld kan worden. In de 
korte tijd dat hij in Velserbroek aan 
het werk is, is het duidelijk geworden 
dat hij zeer wordt gewaardeerd. 
Graag wil de kerkenraad dan de 
omvang van de totale vacature van 
70% naar 80% uitbreiden, zodat er 
voldoende ruimte is voor zijn activi-
teiten en overleg.

• Er is overleg geweest met de clas-
sispredikant over het werken met 
twee predikanten in een wijk. Het 
past in een nieuwe lichtere kerk waar 
meer deeltijdaanstellingen mogelijk 
zijn en het werken in teamverband 
ook als goede optie beschreven 
wordt. Velserbroek vindt het belang-
rijk dat er zorgvuldige afstemming is 
met elkaar en dat er vòòr het defini-

tief voordragen ook zeker een klik-
-gesprek met Gilda zal plaatsvinden.

Er zijn dus twee discussiepunten: invul-
ling van de vacature door twee predi-
kanten en uitbreiding naar 80%.

We hebben hierover uitgebreid van 
gedachten gewisseld. De leden uit de 
Santpoort waren terughoudend en 
zagen ook nadelen, zoals versnippering 
over meerdere deeltijdfuncties, onduide-
lijkheid naar de gemeenteleden en meer 
benodigd overleg. Bij de discussie kwam 
naar voren dat verschillende talenten 
elkaar ook kunnen versterken en goede 
samenwerking toch mogelijk moet zijn.
Tegelijk waren de Santpoorters eensge-
zind in hun mening dat als Velserbroek 
op deze manier de vacature in wil kunnen 
vullen, dat dat akkoord is. Omdat ook het 
college van kerkrentmeesters akkoord 
was met de meerkosten van de uitbrei-
ding van de omvang, werd unaniem 
besloten:
• dat mogelijke invulling door twee 

kandidaten tot een totale omvang 
van 80% akkoord is;

• dat in het geval de huidige 
50%-kandidaat onverhoopt niet 
wordt voorgedragen, de werving 
opnieuw start voor een predikant 
van 50 tot 70%. Mocht er zich dan 
een nieuwe 50% kandidaat melden 

Uit de algemene kerkenraad van 15 september

Nieuwe versoepelingen van de 
coronamaatregelen.
De nieuwe versoepelingen die onlangs 
door de rijksoverheid zijn afgekondigd 
hebben hun doorwerking voor de kerken.
Reserveren voor de kerkdienst is vanaf de 
dienst van 26 september 2021 niet langer 
noodzakelijk. We mogen wat dichter bij 
elkaar zitten, mits de ventilatie op orde is. 
(Aan die eis wordt voldaan).

Als we binnenkomen staat er nog steeds 
een apparaat om de handen te desinfec-
teren en daar moeten we dan ook gebruik 
van maken. Handen schudden behoort 
nog niet tot de mogelijkheden.

Als u verkouden bent of andere klachten 
heeft die op corona duiden, dan blijft u 
thuis.

We mogen, zoals gesteld, wat dichter 
bij elkaar zitten, maar sommigen zullen 
toch behoefte hebben aan wat afstand 
aanhouden. Hiertoe zullen stoelen gere-
serveerd worden, zodat ook de kwetsbare 
medemens of degene die om veiligheids-
redenen afstand wenst te houden, ook 
de mogelijkheid heeft om de dienst te 
bezoeken.

Adriaan Rensen (scriba).
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Gezocht: nieuwe kerkbladdistributeur
Ons fraaie kerkblad komt 10x per jaar bij u in de brievenbus 
(of in de email). Niet via de PTT of hoe dat tegenwoordig heet, 
maar bezorgd door circa 60 vrijwilligers in Santpoort en Velser-
broek (en één in Driehuis). Deze bezorgers krijgen hun stapel 
kerkbladen elke keer via de kerkblad-coördinatoren: Marina 
Rensen en Bert van Herk voor Velserbroek, en Suzanne Borst 
en Annelieke Hurkmans (die trouwens zelf de allergrootste 
bezorgwijk heeft) in Santpoort-Noord en -Zuid.

Op hun beurt krijgen zij weer de bladen via ondergetekende. 
De drukker bezorgt 10x per jaar het gedrukte kerkblad bij hem. 
Hij maakt vanuit ons computersysteem waarin de kerkbladont-
vangers geregistreerd staan, voor elke bezorger een actuele 
bezorglijst en zorgt ervoor dat deze lijsten plus de kerkbladen 
bij de coördinatoren komen.
Voor deze taak zoeken we een opvolger!

Concreet betekent dit dat u 10x per jaar het kerkblad met de 
bezorglijsten distribueert over een 5-tal adressen. Een auto 
is hierbij wel zo handig. Een aantal malen betreft dit ook 
enveloppen voor financiële acties, die worden door derden 
gemaakt. 
Wilt u dit doen of weet u misschien iemand die hiervoor 
geknipt is, laat het ons weten.

Namens het College van kerkrentmeesters, Gerrit Out, 

CvKvoorzitter@pg-spvb.nl, tel 0629-047097

Ieder kind verdient een plek waar het 
kind mag zijn
Wereldwijd zijn bijna 35 miljoen kinderen op de vlucht. 
Onderweg zijn kinderen ontzettend kwetsbaar voor geweld, 
uitbuiting en misbruik. Zelfs hun ouders kunnen hen hier niet 
tegen beschermen.

De constante onveiligheid heeft een enorme impact op de 
ontwikkeling van kinderen. Ze verdienen een plek waar ze 
kind kunnen zijn. Samen kunnen we zorgen voor een veilige 
slaapplaats, onderwijs, voedzame maaltijden en een plek om 
te spelen.

Met een gift van €54 bieden we bijvoorbeeld een kind onder-
wijs en professionele hulp om trauma’s te verwerken. Help jij 
ook mee?

Actie voor en door kinderen
Wil jij ook je steentje bijdragen voor kinderen op de vlucht? 
Verzin een leuke actie en haal geld op, zodat alle kinderen een 
plek krijgen waar ze kind kunnen zijn.

Postbus 4130, 7320 AC Apeldoorn

tel. 055 - 366 33 39 | info@zoa.ngo

NL46INGB0000000550 t.n.v. ZOA Apeldoorn

Mijn naam is:
 

....................................................
 

En dit is mijn actie:
 

....................................................

IK     KOM      IN      ACTIE      

WANT     ALLE      KINDEREN     OP     DE    

 WERELD     MOETEN      KIND        

 KUNNEN      ZIJN     

en worden geselecteerd, dan zal ds. van den Berg voor 
30% kunnen aanblijven (op welke wijze, daar zijn we nog 
niet uit). Als zich een 70%-kandidaat aanbiedt die aan het 
profiel voldoet, zal deze worden voorgedragen en eindigt 
de inzet van ds. van den Berg.

We zijn blij met deze uitslag en wensen de beroepingscom-
missie veel wijsheid toe bij het verdere proces. Er worden tot 
slot nog een paar andere onderwerpen behandeld, zoals hoe 
we gaan reageren op de versoepeling van de coronamaatre-
gelen per 25 september.

Namens de AK, Gerrit Out, 

ad-interim scriba
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Collectanten voor de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie gezocht.

“Gammele tenten. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid, 
gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. 
En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, 
onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom 
komen we in actie en organiseren in 2021 opnieuw een huis-aan-huiscol-
lecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland”.

Voor de 2e keer zet Kerk in Actie zich in voor vluchtelingenkinderen in Grieken-
land. Om deze kinderen te helpen organiseert Kerk in Actie daarvoor een lande-
lijke huis-aan-huiscollecte. 

Het is de bedoeling dat er in de week van 22 november t/m 27 november 2021 
in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aan de deur gecollecteerd gaat worden. 
Kerk in Actie: “We doen dat om deze kinderen te helpen en omdat we geloven dat 
veel mensen van harte bereid zijn hiervoor te geven. Op de achtergrond speelt 

ook mee dat door corona kerkdiensten met minder mensen worden gehouden. Dat betekent ook dat er minder gecollecteerd wordt. 
Daardoor lopen we als Kerk in Actie veel inkomsten mis. Het laatste wat we willen is dat de mensen die we willen helpen hier de dupe 
van zijn doordat wij minder projecten kunnen uitvoeren.”

Kerk in Actie heeft Heine Wagenaar en Gerrit Out gevraagd om de collecte te coördineren in respectievelijk Velserbroek en Sant-
poort (Ruud Hirdes, die vorig jaar meedeed, kan dat dit jaar door omstandigheden niet doen).
Heine en Gerrit: “We zijn op zoek naar ongeveer 10 collectanten per wijk. Het collecteren kost u in de genoemde periode waarschijnlijk één 

of twee avonden. Wij ondersteunen deze collecte graag in onze rol als collectecoördinator, omdat wij geloven dat mensen van harte bereid 

zijn om hiervoor te geven.”

Opgave en informatie:
Velserbroek: Heine Wagenaar, tel. 023 – 5388161: email: heine.wagenaar@planet.nl
Santpoort: Gerrit Out, tel. 06 – 29047097, email: gertje.out@gmail.com 
Doet u mee als collectant om de collecte tot een succes te maken?

Van de Diaconie

Beste mensen,
De collecten hebben in augustus het volgende opgebracht;
1 aug Diaconie  € 107,00
8 aug Diaconie  €   93,62
15 aug KiA-project Z 009085  €   88,77
22 aug Diaconie  €   93,93
29 aug Diaconie t.b.v. Noodhulp Haïti € 228,50
Voor de Kerk werd totaal € 513,22 ontvangen.
In augustus is € 100 ontvangen aan giften, deels t.b.v. gemiste 
collecten.

Speciale diaconale collecte Noodhulp Haïti
De collecte van 29 augustus was bestemd voor noodhulp in 
Haïti aan mensen die als gevolg van de aardbeving extra hulp 
behoeven. De mooie collecte-opbrengst in het Kruispunt en 
de Dorpskerk is € 228,50 en via de bank ontvingen we ook nog 
€ 210,00 voor dit speciale doel. Het totale bedrag van € 438,50 
zal gedoneerd worden via Kerk in Actie. Voor meer informatie 
en mogelijk extra donaties kunt u kijken op de website van KiA 
( https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/noodhulp-na-
-aardbeving-in-haiti/ )

Namens de Diaconie bedank ik graag iedereen voor de giften 
via collecten, online-doneren en bankoverschrijvingen.  

Met een hartelijke groet, Jan Bothof



Bijbelleesrooster 8 oktober tot 12 november

Oktober
vrijdag 8 oktober Jesaja 28:1-13 Wartaal

zaterdag 9 oktober Jesaja 28:14-22 Hoeksteen

zondag 10 oktober Jesaja 28:23-29 Landbouwbeleid

maandag 11 oktober Jesaja 29:1-8 Ariël uitgeschakeld

dinsdag 12 oktober Jesaja 29:9-16 Gesloten boek

woensdag 13 oktober Jesaja 29:17-24 Alles wordt anders

donderdag 14 oktober Marcus 10:1-12 Huwelijkswet

vrijdag 15 oktober Marcus 10:13-22 Kinderen van het koninkrijk

zaterdag 16 oktober Marcus 10:23-31 Door het oog van een naald

zondag 17 oktober Marcus 10:32-45 Dienen

maandag 18 oktober Marcus 10:46-52 Weer zien

dinsdag 19 oktober Efeziërs 5:21-33 Aanvaard elkaar

woensdag 20 oktober Efeziërs 6:1-9 Opvoedkunde en arbeidstherapie

donderdag 21 oktober Efeziërs 6:10-17 Heilsoldaat

vrijdag 22 oktober Efeziërs 6:18-24 Waakzaam met gesloten ogen en   

  gevouwen handen

zaterdag 23 oktober Jesaja 30:1-11 Bondgenootschap

zondag 24 oktober Jesaja 30:12-22 Vluchten kan niet meer

maandag 25 oktober Jesaja 30:23-33 De HEER strijdt voor Israel

dinsdag 26 oktober Jesaja 31:1-9 Waar komt mijn hulp vandaan?

woensdag 27 oktober Jesaja 32:1-8 Verandering

donderdag 28 oktober Johannes 9:1-12 Schuldvraag

vrijdag 29 oktober Johannes 9:13-23 (Voor)oordeel

zaterdag 30 oktober Johannes 9:24-34 Wie is er nou blind?

zondag 31 oktober Johannes 9:35-41 Ziende blind

November
maandag 1 november Psalm 33 Juich voor God

dinsdag 2 november Spreuken 15:1-18 Zelfbeheersing

woensdag 3 november Spreuken 15:19-33 Bij wijze van Spreuken

donderdag 4 november Jesaja 32:9-20 Wachten op de geest van boven

vrijdag 5 november Jesaja 33:1-12 Onheil en genade

zaterdag 6 november Jesaja 33:13-24 Bevrijdingsdag

zondag 7 november Johannes 10:1-10 Herkenbare stem

maandag 8 november Johannes 10:11-21 De goede herder

dinsdag 9 november Psalm 65 Lofprijzing

woensdag 10 november Marcus 11:27-33 Vragen zonder antwoorden

donderdag 11 november Marcus 12:1-12 Gelijkenis begrepen

14

Cursus 'De kracht van rust'
De cursus ‘De kracht van rust’ neemt je in acht maandagavonden 
mee in een zoektocht naar rust. Basis voor de cursus vormt het 
boek ‘de kracht van rust’ van Mirjam van der Vegt, dat in 2021 werd 
verkozen tot spiritueel boek van het jaar. Tijdens de avonden krijg 
je niet alleen informatie, maar ga je ook zelf oefenen, bijvoorbeeld 
door meditatie. Zo kan je ervaren hoe rust je leven kan verrijken. 
Ook krijg je concrete handvatten en tips om het geleerde zelf in 
praktijk te brengen in je dagelijks leven.

De cursus start op maandag 18 oktober om 19.30 en wordt 
gegeven door Willemien van Berkum, pastor bij Hart voor Velser-
broek. Deelname aan de cursus kost € 100,-- voor acht avonden. 
De prijs voor het boek is daarbij inbegrepen. Mocht je graag aan 
de cursus mee willen doen, maar is de bijdrage een probleem, laat 
het dan even weten.
Opgeven bij Willemien: 06-24433548.
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Uitnodiging Oecumenische Ontmoetingsdag 
 

Waar is God in de crisis? 
 

Vrijdag 29 oktober 2021 
11.00 tot 15.00 uur (inloop 10.30 uur) 

Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood 
Hoogeweg 65, 1851 PJ te HEILOO 

 
Bij voldoende aanmeldingen komen we  

samen in Heiloo met inachtneming  
van de coronarichtlijnen van het RIVM.   

    
We hebben te maken met een pandemie, een klimaatcrisis en 
een vluchtelingencrisis. Ook in ons persoonlijke leven kennen we 
moeilijke momenten. Komt het allemaal wel goed? Waarom 
overkomt mij of anderen dit? In hoeverre geeft het geloof steun?  
We zijn benieuwd naar uw ervaringen. 
 
Geloofsgesprek 
Aanleiding is het proefschrift van ds. Fokko Omta, predikant in 
Nieuwe Niedorp. Hij is op zoek gegaan naar de ware aard van de 
mens en heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van ‘zonde’ 
in een tijd waarin velen niet meer geloven in ‘God als persoon’, 
maar wel openstaan voor het ‘goddelijke’.  
 
Op 29 oktober gaan we met elkaar in gesprek: op zoek naar ons 
diepste zelf en naar wat ons drijft als mens, juist in moeilijke 
tijden. Het thema is ontleend aan het boek van Reinier 
Sonneveld: Waar is God in de crisis?  
TIP: beluister de podcast 
https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-ware-aard  
 
Programma  
 

10.30 uur Inloop (Hoogeweg 65 te Heiloo) 
11.00 uur Opening en welkom  
11.10 uur Update/informatie Oecumenisch Platform NH 
11.20 uur Inleiding en toelichting door ds. Fokko Omta 
11.50 uur Emmaus-wandeling: met een paar vragen gaat 

u twee- aan-twee een wandeling maken door 
de kloostertuin  

12.50 uur Lunch en collecte (zie Kosten) 
13.30 uur Groepsgesprek 
14.30 uur Afronding/samenvatting en Vesper 
15.00 uur Facultatief: napraten tot 15.30 uur 

 
 

Voor wie? 
Lokale raden van kerken, oecumenische werkgroepen, 
oecumenische initiatieven, liturgische werkgroepen, 
pastores, voorgangers, predikanten, geestelijke 
verzorgers, Taizé-groepen, Iona groep, en iedereen in 
Noord-Holland die de oecumene een warm hart 
toedraagt. 
 
Pastores, voorgangers en kerkelijk werkers kunnen in het kader 
van na- en bijscholing studiepunten krijgen; zie de voorwaarden 
voor registratie in het beroepsregister. 
 
 
Organisatoren  

- Kor Berghuis, adviseur maatschappelijke ontwikkeling 
en diaconaal opbouwwerker, telefoon (06) 55 88 44 86 

- Dominee dr. Fokko Omta, predikant in Nieuwe 
Niedorp en gepromoveerd aan de VU op zijn 
proefschrift ‘Sin: against Whom or against What?’ 

 
 
Kosten 
Heiligdom OLV ter Nood in Heiloo faciliteert de ruimte, 
koffie/thee en een lunch. We stellen een vrijwillige en contante 
bijdrage op prijs (collecte tijdens de lunch). 
 
 
Meld u aan 
Aanmelden kan tot maandag 25 oktober 2021 via het 
contactformulier of door te mailen naar 
info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoetingsdag. Als u 
met meerdere mensen komt, vermeld dit dan ook. Er is ruimte 
voor maximaal 30 personen. U ontvangt een week voor 
bijeenkomst een bevestiging.  
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Een lied van Huub Oosterhuis (+ toelichting)

Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons

uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, 

een wereld met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 

gerechtigheid is, en genade – 
waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 

breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

tekst: Huub Oosterhuis

© Gooi en Sticht, Utrecht

Toegelicht: Onze Vader verborgen
(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede), bron: Petrus.protestantsekerk.nl

Verborgen
‘Onze Vader verborgen’ is de speelse titel van dit lied. Dat wijst er niet zozeer op dat het Onze Vader-gebed min of meer verborgen in 
dit lied aanwezig is (dat ook!), maar vooral op de onzichtbare God die op een bijzondere manier aanwezig is in de wereld en in ons 
bestaan. Gods naam wordt niet zichtbaar in een bepaalde goddelijke gestalte, maar in de mensen, in onszelf, vooral als we leven van 
de hoop. En de abstracte bede uit het Onze Vader ‘uw wil geschiede’ wordt heel concreet als we die wil verbinden met de bloeiende 
wereld die we om ons heen zien: bomen tot in de hemel! Geloven wordt zo een manier van kijken naar de werkelijkheid.

Profetisch
Zoals vaak in teksten van Huub Oosterhuis ligt het accent op de sociale gerechtigheid. Er zijn vele gezongen versies van het Onze 
Vader, die allemaal hun eigen accent leggen. Oosterhuis maakt er een profetische tekst van. Het is bij hem niet een gebed om een 
betere wereld – dat is wensdenken. De tekst roept die betere wereld zelf al uit: een profetische proclamatie van gerechtigheid. Die 
wereld ontstaat door toedoen van de mensen zelf, namelijk als zij niet vergeten te hopen en dat lied van die nieuwe wereld, die hier 
en nu gestalte moet krijgen, blijven zingen. Daarom gaat het over water, schoonheid en brood. In die heel concrete en alledaagse, 
herkenbare dingen wordt Gods genade zichtbaar.

Mensen spreken als mensen
Het lied maakt gebruik van een verrassende logica. Want dat ‘mensen spreken als mensen’ lijkt op het eerste gezicht logisch, maar 
de dichter bedoelt hier dat mensen zich menswaardig en met liefde naar elkaar toe gedragen, en dat zij niet spreken als tirannen en 
machthebbers die anderen onder de duim houden. Zo zingt het lied van een wereld ‘waar kinderen helder en jong zijn’, omdat er nog 
te veel plekken op de wereld zijn waar kinderen niet vrijuit kind kunnen zijn.

Van U is de toekomst
Het Onze Vader sluiten we in de liturgie altijd af met ‘Want van U is het koninkrijk’, enz. Oosterhuis hertaalt dit als ‘Van U is de toekomst, 
kome wat komt’. Dit slot, waarin eigenlijk het hele gebed wordt samengevat, wordt aan het eind van dit lied in canon gezongen. Dat 
betekent dat je het eindeloos zou kunnen doorzingen: de ene stem lokt de andere uit om het vertrouwen uit te zingen. Als we dat 
maar doen! Dan komt er nooit meer een einde aan die wereld zoals God die geschapen had: alle mensen, planten en dieren tot hun 
recht. Wat er ook gebeurt.
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Klimaat
Maandag 11 oktober lopen de deelnemers aan een PELGRIMSTOCHT via Santpoort met Santpoortse Dorpskerk, als GROENE KERK, 
naar IJmuiden. Die deelnemers zijn vanuit Groningen op weg naar de Klimaattop in Glasgow en varen daartoe vanuit IJmuiden 
de Noordzee over. Samen met de organisatoren “GROENE KERKEN” en  “VASTENACTIE” vragen de kerken om aandacht voor  
“KLIMAATVERANDERING”. Daarom besteedt dit kerkblad aandacht aan dat onderwerp. 

Met bijdragen van velen (dank daarvoor), hebben we de volgende pagina’s kunnen vullen met lezenswaardige artikelen en 
prachtige tekeningen, strips e.d.

Namens de redactie
Erik van der Kooij
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Klimaatpelgrims
KLIMAATPELGRIMSTOCHT: GEWOON GAAN!
Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische 
klimaatpelgrimstocht door Nederland: Gewoon gaan! De 
tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims 
gaan van daaruit op weg naar de 26ste Wereld klimaat-
conferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze 
aandacht voor het klimaat.

De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door 
GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaat-
selijke kerken.
Waarom een pelgrimstocht?

Met deze pelgrimstocht willen wij als kerken aandacht 
vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. Samen 
met de organisatoren GroeneKerken en Vastenactie, zorgen plaatselijke kerken voor (eenvoudig) onderdak en eten onderweg voor 
de pelgrims.

We organiseren deze tocht omdat we ons bewust zijn van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. De allerarmsten hebben 
het meest te lijden. Klimaatgerechtigheid is voor ons daarom van groot belang. Daarmee geven de handen en voeten aan de opdracht 
om de ander lief te hebben. We roepen christenen en kerken met deze tocht op om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo willen 
we dat de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording bij christenen over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping.
We doen dit als kerken samen. En daar zit kracht in. We zien als GroeneKerken en Vastenactie dat een gezamenlijke stem positieve 
invloed kan hebben op de samenleving en op besluitvorming vanuit overheden.

Wat is de route?
30 september - 7 oktober: Enschede – Zeist (149 km)
8 oktober: Zeist – Maarssen (21 km)
9 oktober: Maarssen – Amsterdam Zuidoost (22 km)
10 oktober: Klimaatmars Amsterdam Zuidoost – Hoofddorp (25 km)
11 oktober: Hoofddorp – IJmuiden (22 km) 
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Nieuw IPCC-rapport: temperatuur stijgt sneller dan 
verwacht
Gepubliceerd 9 augustus 2021, bron Kennisportaal Klimaatadaptatie

De opwarming van de aarde is nu wereldwijd merkbaar. De uitstoot van broeikasgassen door de mens 
is de oorzaak. Ook is duidelijk dat de grens van 1,5 graad temperatuurstijging bereikt wordt over onge-
veer tien jaar. Dat staat in het nieuwste rapport van IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

Snelle klimaatverandering veroorzaakt door de 
mens
Uit dit nieuwe rapport van de VN blijkt overduidelijk dat het 
klimaat is opgewarmd door de mens. De invloed van de mens 
is niet meer ‘zeer waarschijnlijk’ maar ‘onbetwistbaar’. Zo’n 
snelle opwarming als nu is in ieder geval de laatste tweedui-
zend jaar niet voorgekomen. De opwarming heeft in de hele 
wereld al grote veranderingen veroorzaakt. Dit is vooral merk-
baar doordat weersextremen toenemen. Verder verschillen 
de effecten regionaal. Zo warmen Noord- en Zuid-Europa 
beide sterk op, maar wordt het noorden van Europa natter en 
het zuiden juist droger. Ook dreigen sommige effecten van 
klimaatverandering onomkeerbaar te worden, zoals de stijging 
van de zeespiegel.

Grens van 1,5 graad eerder bereikt
In alle scenario’s van het IPCC zal de grens van 1,5 graad 
wereldwijde temperatuurstijging al bereikt worden over onge-
veer tien jaar. Dat is tien jaar eerder dan verwacht. Dat inzicht 
komt doordat de inschatting van de historische opwarming is 
bijgesteld en doordat de temperatuur sneller stijgt sinds het 
vorige IPCC-rapport. De temperatuurgrens van 1,5 graad is een 
belangrijke psychologische grens door het Klimaatakkoord 
van Parijs in 2015. De ondertekenaars van dat akkoord streven 
ernaar om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder 
de 2 graden, en liever tot 1,5 graad.

Drastische maatregelen snel nodig
Het rapport waarschuwt dat we alleen met drastische en 
grootschalige maatregelen de temperatuur kunnen beperken 
tot ruim onder de 2 graden. Anders wordt de opwarming 
steeds sterker, met als gevolg steeds extremer weer en een 
steeds sterkere zeespiegelstijging. We moeten in ieder geval 
de CO₂-uitstoot en de uitstoot van andere broeikasgassen nog 
sneller verlagen om de doelstelling van Parijs te kunnen halen. 
Voor 2030 moet de uitstoot dan gehalveerd zijn en voor 2050 
moet de uitstoot nul zijn. Als we snel en drastisch de uitstoot 
verlagen, kan dat binnen enkele jaren een meetbaar effect 
hebben op de atmosfeer en luchtkwaliteit. En binnen zo’n 20 

jaar kun je dan een effect zien op de wereldwijde temperatuur.
Gevolgen voor Nederland
In oktober zal het KNMI het Klimaatsignaal ’21 publiceren. Die 
publicatie legt uit wat de kennis uit dit nieuwe IPCC-rapport 
betekent voor het klimaat en de weersextremen in Nederland. 
De kennis uit het rapport wordt daarin aangevuld met waar-
nemingen en onderzoek van het KNMI. Uit het IPCC-rapport 
blijkt in ieder geval dat de zeespiegelstijging bij Nederland 
voor een groot deel afhangt van de ijskap op Antarctica: als die 
snel smelt, kan de stijging van de zeespiegel oplopen tot wel 
vijf meter. Daarnaast blijkt dat Europa vergeleken met andere 
werelddelen sterkt opwarmt. De winters in Nederland worden 
natter en de zomerneerslag wordt grilliger. Nederland zal vaker 
te maken krijgen met droogte en extreme neerslag.
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Dit kan ik doen
Klimaatklappers in het kort
Klimaatverandering is een wereldwijd 
probleem. De aarde warmt op omdat er 
te veel broeikasgassen, zoals CO2, in de 
lucht komen. Milieu Centraal laat je zien 
wat je zelf kunt doen om je CO2-uitstoot 
flink te verminderen.
Dit kun je zelf doen voor het klimaat:
• Maak je huis energiezuiniger, en wek 

zelf zonnestroom op.
• Pak vaker de fiets of trein, en ga voor 

elektrisch rijden.
• Vier je vakantie minder ver, en 

vermijd vliegreizen.
• Eet meer plant en minder dier, en 

voorkom voedselverspilling.
• Doe langer met kleding en spullen.
• Koop tweedehands, repareer en 

recycle.
• Gebruik je verwarming en apparaten 

zo efficiënt mogelijk.
Bron: milieu centraal

Kan ik er wat aan doen?
Een themanummer van ons kerkblad 
over ‘het klimaat’ of beter de klimaatcrises. 
Is dat nu nodig? Afhankelijk van hoe je 
erin staat wordt je moedeloos, geïrriteerd, 
depressief, opstandig, gelaten en vul maar 
aan. Natuurlijk moet er wat gebeuren dat 
vinden we (bijna) allemaal. Maar het lijkt af 
en toe net een nieuw geloof met absolute 
voor – en tegenstanders en weinig ruimte 
om naar elkaar te luisteren en meningen 
te nuanceren. Kritiek op je levensstijl, dat 
schiet ons vaak in het verkeerde keelgat. 
Zijn we echt allemaal onderdeel van het 
probleem, moet ik me schuldig voelen? 
Hoezo, mag ik niet meer met de auto, 
vlees eten, op vakantie?
En dan gaan we al weer snel over tot de 
orde van de dag ….

Want wat maakt mijn gedragsverande-
ring nu uit? Er zijn zelfs politici die zeggen 
dat de inbreng van heel Nederland zich 
beperkt tot cijfers achter de komma. Veel 
maatregelen betekenen nog minder 

dan druppels op een gloeiende plaat. 
Branden in Siberië, vulkaanuitbarstingen, 
ontbossing, kolencentrales, biomassa dat 
moet je aanpakken, dat maakt wat uit. 
Met als voordeel dat ik mijn leventje kan 
voortzetten …

Het is allemaal waar, voor alles is wat te 
zeggen. De wereld kent geen grenzen, 
lucht en water komen overal, alles hangt 
met alles samen, wie overtuigt de Poetins 
en andere wereldleiders?

En toch …

‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’. 
Dat is een waarheid als een koe (die je 
tegenwoordig ook kunt leren om milieu-
vriendelijk apart te poepen en te piesen). 
Er zijn een tijdje geleden heel wat arti-
kelen van onze werkgroep ‘de Groene 
Kerk’ in het kerkblad verschenen met 
allerlei tips hoe je je leven kan verbeteren. 
Heeft u ze gelezen, of misschien zelfs 
iets aan gehad? (en mist u de artikelen 
van Armande van Doesburg in de laatste 
kerkbladen?).

Wat kan ik er aan doen? Hier een paar 
open deuren, ik waag het er maar dat ik 
u niet irriteer:

• laat het klimaatstandpunt van een 
politieke partij zwaar meewegen in 
uw keuze;

• 1x per week geen vlees eten. Het is 
soms even slikken, aan de smaak van 
een vleesvervanger moet je wennen 

(ik zit nog steeds in dat proces);
• meer fietsen (als het voor u nog 

mogelijk is). Minder auto rijden, is 
die vakantie met een vliegtuig echt 
nodig, wat gaat er fout als u hem 
overslaat?

Zo kunt u zelf waarschijnlijk nog veel 
aanvullen.
En waarom allemaal? U weet, ik ben 
kerkrentmeester. Een mooie term, die 
eigenlijk op ons allemaal slaat, de prach-
tige aarde is ons allemaal door God in 
bruikleen gegeven. Aan ons, onze even-
tuele kinderen, kleinkinderen. Hoe zullen 
die later over ons denken? 

Eurocommissaris Frans Timmermans zei 
dit jaar ‘Als wij ons niet aanpassen, voeren 
onze kinderen oorlog over water’. Over-
dreven, grootspraak? Weet u het nog , 
de club van Rome, geitenwollen sokken. 
Hoeveel jaar geleden hebben die weten-
schappers ons al niet gewaarschuwd?

Laten we er, persoonlijk en gezamenlijk in 
de kerk, vertrouwen in hebben dat veran-
dering mogelijk is. Om te beginnen bij 
onszelf. 

Gerrit Out





Ja, waar te beginnen als het over een existentiële behoefte 
aan een duurzamere, groene wereld gaat? Ah, ja makkelijk 
natuurlijk, bij de geboorte van mijn dochter Heidi (inmid-
dels 8 jaar). Dat is voor mij het logische startpunt en ook 
meteen mijn hyperpersoonlijke reden waarom we snel de 
transitie naar duurzaam moeten gaan maken en moeten 
stoppen van het uitbuiten van moeder aarde (en vaak ook 
de mensen daarop) op alle mogelijke manieren. (Want 
vluchten kan nu nog wel, maar straks niet meer, om maar 
in de geest van Frans Halsema en Jenny Arean te spreken.)

Een betere wereld begint bij jezelf. Vroeger ja…
In de Ichthuskerk in IJmuiden, waar wij als gezin kerkten werd 
er geld ingezameld voor de arme kindertjes en moesten we 
een zeshoekig spaarpotje vouwen uit een vel karton, waar 
op ieder vlakje een ander prachtig, maar straatarm Afrikaans 
kindje stond. Dat potje was aan het eind van het jaar zwaar van 
de muntjes, die wij erin hadden gedaan. Dat gaf mij echt een 
concreet gevoel van actie, ja 
ik kan wat doen. Dan stonden 
al die kratjes opgestapeld met 
spaarpotjes in de ontvang-
struimte van de kerk, echt een 
hoopgevend gezicht. Nu ging 
het vast goedkomen.

Ik ben een natuurmens. Dat 
is er ook met de paplepel 
ingegoten. Zondag was de 
dag om even een wandeling te maken, ‘even een frisse neus 
halen, jongens’, want we mochten toen nog niet op sport en 
ook geen ijsje halen ;-).Ik was er altijd wel voor te porren, want 
wandelen door het bos was altijd fijn; ’s winters sleeën van de 
hoge duinen in Duin & Kruidberg en in de zomer picknicken en 
spelen ergens in een duinpannetje.

Eenmaal wat ouder ging ik met mijn vader hardlopen in 
datzelfde bos of gewoon een lekkere wandeling maken en 
goede gesprekken voeren. Ik word rustig van de natuur, net 
als mijn ouders, en net als mijn dochter Heidi en mijn partner 
Hans. Voelt eigenlijk niet iedereen zich instant beter in de 
natuur? Als we door de bergen van Zwitserland wandelen voel 
ik me op een prettige manier op mijn plaats, op een prettige 
manier klein, minder verantwoordelijk (want, wat kan je nu 
echt beginnen ten opzicht van zo’n enorme berg?). Dat gevoel 
ontslaat je ook meteen even van de plicht om “in control” te 
moeten zijn. En dat is niet alleen heel erg aangenaam, maar 
ook meer in balans met hoe het echt is. Namelijk: wij staan niet 

boven de natuur, wij zijn er een onderdeel van.
Mijn dochter heeft dat dus ook, en ook haar proberen we de 
natuur te laten ervaren. We wandelen veel en blijven staan bij 
plantjes en laten haar lekker ravotten, klauteren, rollen, kortom: 
we laten de natuur door haar handen gaan. 

Maar goed, dat is allemaal mooi en aardig, maar de wereld 
staat in de brand, letterlijk, NU. Bosbranden in California, waar 
sequoia-reuzen in aluminium worden ingepakt om ze te 
beschermen tegen de verschroeiende hitte… En is het niet 
brand, dan stroomt het altijd wel ergens over in de wereld… 
De natuur geeft aan dat het genoeg is geweest en dat als we 
nu niet heel snel gaan handelen, we als mens aan het kortste 
eind gaan trekken.
Misschien heb ik daarom ook wel moeite met de term rent-
meesterschap. Het suggereert dat wij als mens de aarde 
zouden moeten onderhouden en verzorgen. We zouden als 
een vader of moeder moeten zorgen voor ons kind, de aarde. 

Dat is natuurlijk een goed en nobel uitgangspunt, maar de 
term riekt voor mij ook naar hoogmoed, dat altijd op de loer 
ligt. In de betekenis dat wij nodig zijn om de aarde goed voor 
zichzelf te kunnen laten zorgen. En precies daar wringt voor mij 
de schoen. De aarde kan namelijk prima voor zichzelf zorgen! 

Ons past mijns inziens een bescheidenere, meer deemoedige 
houding, waarbij we niet onszelf maar de aarde op de eerste 
plaats  zetten en haar met respect behandelen. Ik zie ons meer 
als luizen in haar pels (op dit moment).

De westerse wereld heeft haar rentmeestersschap te vaak 
opgevat als dat we de aarde aan ons moeten onderwerpen, 
zodat we er zo veel mogelijk profijt van kunnen trekken (kijk 
bijvoorbeeld naar de veeteeltsector). Nu komen we er lang-
zamerhand steeds meer achter dat profiteren toch vaak gelijk 
staat aan uitbuiting. Sorry dat ik een beetje doemdenkerig 
klink, maar ik denk dat we die rentmeestersrol moeten gaan 

“het gaat om onze kinderen”

Rentmeesterschap: verzorger en 
onderhouder van de aarde?
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vervangen door een rekwisietenrol, waarbij we de aarde veel meer 
met rust gaan laten. Want – in the end - is juist de aarde in staat zal 
zijn om zichzelf te herstellen, maar dan moeten  we wel de mens-
heid even wegdenken.

Omschakelen naar een duurzame wereld, waarin de aarde de kans 
krijgt zichzelf te herstellen en waarin wij kunnen blijven voorbestaan, 
daar zouden we onze pijlen op moeten richten. We zullen meer in 
balans moeten gaan leven met de natuur, waarbij wij een voorbeeld 
kunnen nemen aan hoe niet-westerse beschavingen met de natuur 
omgaan (indianen in de Amazone bijvoorbeeld). 

Het gaat om onze kinderen! Regeringen wereldwijd moeten zo 
snel mogelijk de handen inéén slaan. En we moeten niet te veel 
vast zitten in het credo: een beter milieu begint bij jezelf. Dit levens-
grote probleem, deze komeet aan ellende die op ons afkomt, vereist 
sturing en visie, van de politiek en al de wereldleiders. Ik hoop dat 
mensen hun angst opzij gaan zetten en gaan inzien dat de tran-
sitie naar schone energie veel minder geld gaat kosten dan de 
ongekende rampen die ons nog staan te gebeuren als gevolg van 
klimaatverandering. Dat mensen gaan inzien dat vechten voor een 
schonere, CO2 neutrale wereld kan resulteren in een beter bestaan 
voor ons allemaal, een leefwereld waarin welzijn en welvaart hand in 

hand gaan. Voor ons, voor de planten, voor de dieren, en voor onze 
kinderen. We zijn het aan ze verplicht!

Mijn hoop is onder andere gericht op de groene partijen, The Green 
New Deal van Timmermans in Europa en de mondiale groene bewe-
ging geleid door de jonge klimaatactiviste Greta Thunberg, voor mij 
een lichtend voorbeeld. Maar ook op de komende klimaattop in 
Glasgow, ik hoop dat daar eindelijk spijkers met koppen geslagen 
gaan worden.

Amber Zaal

“ik hoop dat daar eindelijk spijkers met 
koppen geslagen gaan worden.”
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Dag vrienden,
Van Els hoorde ik op de Place Stanislas te Nancy over 
de suggestie om in het volgende kerkblad speciale 
aandacht aan de ontwikkelingen in het wereldwijde 
klimaat te besteden. 
Onderweg naar het plein zag ik bijgaande etalage met 
een prachtige tekst op de winkelruit: 
‘Traditie is niet de verering van de as, maar het behoud 
van het vuur’ (de inspiratie, de geestdrift).

Henk Reefhuis



We hebben weliswaar een groene kerk 
in Velserbroek met zonnepanelen op 
het dak, maar we kunnen en moeten 
ook zelf thuis het nodige ondernemen 
om ons klimaat weer een beetje in de 
goede richting te loodsen.

Sommige maatregelen kosten veel geld, 
zoals een warmtepomp, maar die kosten 
kunnen flink worden gereduceerd door 
de juiste warmtepomp aan te schaffen, 
waarvoor bij de Rijksoverheid subsidie 
aangevraagd kan worden. Bij de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland 
vindt u alles over deze ISDE-subsidie die 
behoorlijk kan oplopen, afhankelijk van 
het type warmtepomp. 

Wij hebben gekozen voor een lucht-wa-
ter-warmtepomp die geheel elektrisch 
werkt, maar er zijn ook andere typen die 
samenwerken met uw bestaande cv-in-
stallatie of die warmte uit de grond halen. 
Die laatste zijn echter voor velen te duur.
Een lucht-water-warmtepomp was goed 
te doen bij ons. De installatie staat op 
ons deels platte dak en de elektronica en 
het buffervat voor warm water (ruim 180 
liter) staat op een stukje van de overloop 
van de zolder, weggewerkt achter een 
glazen wand, waar ook de omvormer 
van de zonnepanelen zich bevindt en de 
mechanische ventilatie, alsmede interne-
taansluitingen en leidingen voor de airco. 
De installatie weegt wel behoorlijk wat, 
dus een stabiele betonnen ondergrond is 
wel een must. De warmtepomp haalt de 
warmte uit de buitenlucht en dat systeem 
werkt tot een buitentemperatuur van           - 
20°C. Mocht het toch kouder worden dan 
helpt een ingebouwd elektrisch verwar-
mingselement, dat ook ingeschakeld kan 
worden in geval van storing. De instal-
latie van het merk waarvoor wij gekozen 
hebben (Alpha Innotec / Duitse fabrikant 
met meer dan 20 jaar ervaring) levert een 

maximale temperatuur van 70°C aan de 
verwarmingsinstallatie van het huis af, 
maar die temperatuur wordt bij ons nooit 
bereikt dankzij de goede isolatie van de 
woning. In principe kunnen dus de oude 
radiatoren blijven zitten bij dit merk. 

Ook ons warme tapwater wordt door 
de warmtepomp geleverd en dankzij de 
boilerfunctie van het watervat hebben 
we volop druk op de leidingen staan. De 
installatie (het buitendeel) is ook fluister-
stil. Hij maakt niet meer geluid dan een 
grote koel- / vrieskast. De gasmeter is bij 
ons verwijderd. We koken m.b.v. inductie. 

Alle lampen in huis en buitenshuis zijn 
vervangen door ledverlichting. Door de 
warmtepomp verbruiken we meer elek-
triciteit, maar dat wordt gecompenseerd 
door de zonnepanelen, die ik heb laten 
aanbrengen. Nieuwe apparatuur die 
vervangen moet worden, moet zo zuinig 
mogelijk zijn.

Het stroomverbruik is vanaf het voorjaar 
bij ons, normaal gesproken, zodanig dat 
we kunnen voorzien in de eigen behoefte 
tot aan de herfst. Dan neemt het stroom-
verbruik weer toe met een piek rond de 
jaarwisseling en dan moeten we dus 

stroom inkopen. (Afhankelijk van het 
weer). Op jaarbasis zijn wij, zo blijkt na 
de jaarlijkse afrekening, slechts enkele 
tientjes gemiddeld per maand kwijt aan 
energie over het hele jaar.

Een warmtepomp van dit merk kost 
met toebehoren ongeveer € 10.000,--, 
exclusief arbeidsloon voor de aanleg. Die 
aanleg kan grotendeels van de subsidie 
(in ons geval € 2100,--) betaald worden. 
De zonnepanelen zijn van de nieuwste 
generatie van LG. Deze worden steeds 
goedkoper en de BTW kan bij de belas-
tingdienst terug worden gevraagd over 

Adriaan Rensen  legt uit hoe hij door zijn huis 
energiezuinig te maken helpt bij de vergroening 
van de maatschappij.
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zowel de aanschaf, als de installatie. 
Zonnepanelen zijn binnen enkele jaren 
terugverdiend. 

Er wordt gezegd dat het voor velen te 
duur is om van het gas af te komen, maar 
er zijn wel mogelijkheden om iets voor het 
klimaat te doen. Een ledlamp aanschaffen 
is niet zo duur en scheelt ook al. In de 
keuken van het gas af en overschakelen 
op inductie is ook goed te doen. Ook hier 
en daar een raam vervangen door HR++ 
glas behoort al gauw tot de mogelijk-
heden. Een andere maatregel is om er 
voor te zorgen dat er veel planten in de 
tuin staan. Niet alles betegelen. Afwisse-
ling in beplanting, zodat er het hele jaar 
door wat te zien is in de tuin en dat er 
voldoende planten zijn voor bijen en vlin-
ders scheelt ook al behoorlijk.

Ook wat bewuster met de auto omgaan 
is van belang. Neem vaker de fiets of ga 
lopen of neem de bus of de trein. Afge-
zien van het afgelopen jaar, vanwege de 
coronapandemie, gaan wij al jarenlang 
met het openbaar vervoer op vakantie 
naar Zuid-Duitsland en dat bevalt prima.
We kunnen niet alle klimaatproblemen 
zelf oplossen, maar met elkaar komen we 
een heel eind. Iedereen kan dus wel wat 
doen.

Familie Rensen, Velserbroek.
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Gebed

Nieuw begin

Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
zoals die ochtend: Pasen.
Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.

Geef mij het geloof 
dat ik kracht zal vinden
om me van het duister af te 
keren;
moed om op te staan en te 
gaan
het licht van de nieuwe dag 
tegemoet.

- Ds. Werner Pieterse



   Lamberta Martina Van den Bergh van Eysinga's vader was van 1915 tot 1936  predikant van de Dorpskerk in Santpoort. In 
Santpoort-Zuid, dat in die jaren Jan Gijzenvaart heette,  is de naam Van den Bergh van Eysinga terug te vinden op straatnaam-
bordjes. 
  In 1916 brandde de Dorpskerk af. Maar in 1917 werd de herbouwde kerk geopend. Daarin is Lamberta als meisje ongetwijfeld vaak 
geweest.   

  Op maandagmiddag 16 januari 1933 promoveerde Lamberta in de aula van de Universiteit van Utrecht op haar proefschrift 'Bijdrage 
tot de Sociaal-Geographische Kennis der Gemeente Velsen'. Daarin beschreef ze onder meer hoe tegen het einde van de negen-
tiende eeuw het Noordzeekanaal was aangelegd. En ze beschreef hoe in Velsen de ontwikkeling van handel, visserij, industrie en 
verkeer tot "geweldige veranderingen" had geleid. Zo schreef ze onder meer: Hoewel "de duinstreek tusschen Haarlem en Uitgeest 
niet van karakter veranderde ging de groei van IJmuiden en IJmuiden-Oost en de komst van fabrieken van de in 1918 gestichte 
K.N.H.S. (=Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalindustrie), MEKOG, CEMIJ en PEN-centrale ten noorden van het kanaal ten 
koste van de natuur". Lamberta wees er op dat de komst van die grote bedrijven een inwoner van Santpoort deed verzuchten: "Geen 
liefelijke boschjes meer, geen bemoste duinpartijen, wilde bloemen en zingende vogels, geen jacht meer, maar dreunende hamer-
slagen, dag en nacht uit de smeltovens opstijgende zwarte rookwolken, landwaarts gedreven door de eeuwige overheerschenden 
noordwestenwind, alle plantengroei op verre afstand belemmerend en verpestend". Voor de zuchtende Santpoorter zette de rook-
wolken de groene deur naar het landschap op slot.

  Zeker nu met name de laatste maanden de door Tata, in Lamberta's tijd K.N.H.S. (Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal-
fabrieken) hetende, veroorzaakte luchtvervuiling bijna net zo vaak de pers haalde als de worstelingen m.b.t. de Kabinetsformatie, is 
het opvallend dat Lamberta er op wees dat de kranten in haar tijd niet of nauwelijks ingingen op de verzuchtingen zoals die van de 
Santpoorter. Maar zij toonde oog te hebben voor de gevolgen van de industriële uitbreiding voor de natuur. Daarbij wees zij onder 
meer op de deskundigheid van een ruimtelijk ontwerper en industrie-architect die "de locatie van nieuwe werken zóó koos dat de 
bosschen en oude boerderijen in hoofdzaak in tact bleven". En dat er  daarom nieuwe woningen langs de "bestaande lommerrijke 
lanen van oude buitenplaatsen" werden gebouwd. Terwijl bomen aan de oost- en noordzijde zoveel mogelijk werden gespaard, ook 
al hadden die "op enkele punten bij de overheerschende noordwestelijke wind te lijden van de schadelijke rook van de MEKOG-fa-
brieken". Zo bleef volgens Lamberta rondom de Hoogovens en MEKOG tenminste het landelijk karakter van het landschap bewaard. 
Zij concludeerde: ''Indien ergens, dan komt hier het typisch-kenmerkende naar voren van een gebied dat, door het ingrijpen van de 
mensch, van natuur- tot cultuurlandschap is geworden. Daarbij heeft het zijn oude karakter toch niet geheel ingeboet. Men vindt 
tusschen het eikenhakhout hier een boerderijtje met een weide, elders een tuin met aardbeien of bollen; dan komt men door een 
stuk bosch met hoog opgaand eiken- of beukenhout. Vlak daarachter beginnen de duinen, hier en daar begroeid". Ook ten zuiden 
van het kanaal zou volgens Lamberta de streek "een dergelijk karakter hebben gedragen met weilanden achter bollen- en tuin-
gronden bij de Hofgeest en buitens met opgaand hout overlopend in duingebied".

  Sinds Lamberta dit zo'n negentig jaar geleden schreef kreeg de K.N.H.S. niet alleen andere eigenaren en daarmee ook andere namen, 
zoals Hoogovens, Corus en Tata, maar groeiden de bedrijven en de bedrijvigheid. Daarbij namen onder meer ook de aandacht en 
zorgen m.b.t. lasten en (gezondheids-)risico's van rookwolken, luchtvervuiling, fijn stof, geluidsoverlast e.d. en klachten daarover toe. 
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Dat leidde terecht tot zorgen in de samenleving o.m. in de IJmondgemeenten. Maar het leidde er ook toe dat in de IJmond niet alleen 
door Tata maar ook andere bedrijven, veel maar nog niet voldoende, milieumaatregelen werden genomen. Maatregelen zoals wals-
troom voor grote vissersschepen in de IJmuider Haringhaven, aanpassingen van de vliegroutes, aardwarmte voor een gemeentehuis, 
suikerbietenblad i.p.v. hout als grondstof voor papierfabricage in Velsen-Noord, elektrische vrachtauto's, enz. enz.   
  Met name op en nabij het industrieterrein in Velsen-Noord werd aandacht getoond voor milieuproblemen. Problemen en aandacht 
waarover Lamberta zeker nog niet had kunnen dromen. Zo werd nadat onze Nederlandse ruimtevaarder Wubbo Ockels vanuit een 
kunstmaan op de nachtelijke licht-zee in Velsen had neergekeken de staalindustrie een van de koplopers van de jaarlijkse Nacht van 
de Nacht waarbij het aantal nachtelijke lichtbronnen werd gereduceerd . En al jaren wordt hoogovengas dat vrijkomt bij het maken 
van staal geleverd aan de centrale van de NUON. En wordt hoogovenslak die vrijkomt bij het smelten van ijzererts door de nabijge-
legen ENCI tot cement verwerkt. En was het gebied rondom het laatstgenoemde bedrijf tot zo'n tien jaar geleden bedekt met een 
dikke lichtgrijze stoflaag, sindsdien zijn de grasstroken aldaar echt, maar dan ook echt, grasgroen. En in de hoge torens van de Tata 
doekfilterinstallaties werden filters van bijna een miljoen euro en ter grootte van een flatgebouw gehangen die voor een zeer sterke 
reductie van fijn stof zorgen. En met het Hisarna proefproject voor het maken van een nieuwe manier van ruwijzer werd in 2017 door 
Urgenda aangetoond dat bij vervanging van de huidige hoogovens door een Hisarna-aanpak waardoor huidige sinter- en cokesfa-
brieken kunnen worden stopgezet en een reductie van CO2-uitstoot tot 20-80%  is te verwachten. Maar helaas ging onze landelijke 
Haagse overheid onder meer in 2019 niet in op het voorstel om 's werelds eerste Hisarna-oven ten Noorden van de sluizen neer te 
zetten.  Enz. Enz. Enz.

  Dat alles leidde ertoe dat het gebied waar Lamberta m.b.t. het milieu bijna een eeuw geleden al aandacht aan  besteedde het 
grootste of bijna grootste milieu-puzzel gebied van ons land werd en, zoals o.m. de afgelopen twee weken in de Tweede Kamer ook 
bleek, nog steeds is. Een puzzel waarop overigens nogal eens vanuit de samenleving op onjuiste wijze werd en wordt gereageerd, 
zoals o.m. enkele weken geleden gebeurde toen enkele kranten schreven dat het tijd wordt om nu eindelijk eens in Wijk aan Zee 
luchtkwaliteitsmeters te gaan plaatsen terwijl dergelijke meters er al sinds 2014 staan.  

   Maandag 11 oktober was het de bedoeling dat de Santpoortse Dorpskerk, waarin en nabij in de eerste decennia van de vorige 
eeuw Lamberta  opgroeide, als GROENE KERK gastheer zou zijn voor een lunch voor deelnemers aan een PELGRIMSTOCHT. Dat 
gaat niet door, omdat ze eerder dan voorzien in IJmuiden bij de boot moeten zijn. Die deelnemers zijn vanuit Groningen op weg naar 
de Klimaattop in Glasgow en varen daartoe vanuit IJmuiden de Noordzee over. Samen met de organisatoren "GROENE KERKEN" en  
"VASTENACTIE" vragen de kerken om aandacht voor  "KLIMAATVERANDERING". Daarom besteedt dit kerkblad aandacht aan dat 
onderwerp. 

  Het is toch wel heel bijzonder dat de pelgrims juist zullen lunchen in de Groene Dorpskerk. De kerk nabij het duin- en wat verder 
weg het industriegebied. Gebieden waaraan Lamberta in haar sociaal-geografische dissertatie toen al aandacht aan schonk! Die 
aandacht was beperkter dan heden ten dage en richtte zich voornamelijk op veranderingen in het landschappelijke karakter, maar 
toch ook al op "schadelijke rook".  Inmiddels zijn o.m. vanwege klimaatveranderingen, de sinds de jaren dertig van de vorige eeuw 
sterk gegroeide industrie en toename van verkeer e.d. de milieuproblemen zo uitgebreid en complex dat de Santpoortse Groene 
Dorpskerk en andere groene kerken veel andere organisaties, zowel in ons land als elders, aandacht vragen voor o.m. de ''KLIMAAT-
VERANDERING". En mede daarom de deuren openzetten. En dat niet slechts voor het gebied om ons in Santpoort heen, maar met 
een wereldwijd perspectief.   

Wim Westerman
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Over klimaatverandering  
Afval scheiden, wat helpt dat nou? Minder autorijden, ach dat 
lukt toch niet. Groene bankrekening, dat zet toch geen zoden 
aan de dijk? Zuinig met water, een druppel op de gloeiende 
plaat. Minder vlees eten, denk je dat dat helpt? Minder energie 
gebruiken, ach de industrie gaat toch door… 
Bij mijn verzameling teksten vond ik dit verhaaltje:   

Ook de kindernevendienst gaat aan de slag met de klimaatver-
andering en ik hoorde Joyce Schipper in de kerk zeggen: “Het 

gaat maar om kleine dingen”.

Maar al die kleine dingen samen vormen een krachtige motor 
voor verandering en op die manier kunnen heel veel zees-
terren gered worden.

Ineke Clement

“Een oude man die in de ochtendschemering langs het strand 
wandelde zag een jonge man die zeesterren, gestrand door het 
afgaand tij, opraapte en een voor een terug de zee in gooide.
Hij ging naar hem toe en vroeg hem wilarom hij dut deed.
De jonge man antwoordde dat de zeesterren dood zouden 
gaan als zij blootgesteld werden aan de ochtendzon.

‘Maar het strand is nog kilometers lang en er liggen duizenden 
zeesterren. Je kunt ze niet allemaul redderu. Wat maakt het uit 
als jij je zo inspant?’

De jonge man keek naar de zeester in zijn hand en gooide hem 
de veiligheid van de golven in. ‘Voor déze ’maakt het wat uit’ 
zei hij..

Collage Kindernevendienst Santpoort over het Klimaat
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Hoe houd ik de moed 
erin ondanks het 
klimaatnieuws?
De vooruitzichten met betrekking tot 
klimaatverandering zijn niet bepaald 
rooskleurig. Logischerwijs ervaren veel 
mensen hierdoor negatieve emoties, 
welke kunnen variëren van zorgen en 
angst tot woede. Sommige onderzoeken 
geven hoop: een meerderheid van de 
mensen geeft aan het klimaat en duur-
zaamheid erg belangrijk te vinden, en 
staat open voor urgente klimaatactie. 
Dit draagvlak lijkt echter niet optimaal 
te worden benut, mede doordat veel 
mensen dit dus structureel onderschatten. 
Ofwel, meer oog hebben voor het feit dat 
veel mensen om het klimaat geven, en 
hier ook stappen in (willen) zetten, kan 
ertoe leiden dat je er de moed in houdt. 
Bovendien, het kan jou en anderen ook 
stimuleren om duurzame motivaties in 
concrete acties om te zetten.

Smeltende ijskappen. Extreem weer. 
Verlies van biodiversiteit. Ga zo maar 
door… Zorgwekkende vooruitzichten 
die, logischerwijs, bij veel mensen gevoe-
lens van bezorgdheid, angst en woede 
oproepen. Ook moet er nog ontzettend 
veel gebeuren om deze problemen in te 
perken, veel meer dan dat er nu wordt 
gedaan. Je zou er zomaar moedeloos 
van kunnen worden. De kans is dan ook 
groot dat de gedachten “wat kan ik über-
haupt doen?”, “waar doe ik het allemaal 
voor?” en “waarom doen anderen zo 
weinig?” wel eens door je hoofd spoken. 
Deze gedachten voelen waarschijnlijk 
weinig constructief of motiverend, en zijn 
waarschijnlijk ook niet goed voor je alge-
hele humeur en welbevinden. Dus: hoe 
houden we de moed erin?

Emoties kunnen aanzetten tot 
actie
Een goed begin is wellicht om te erkennen 
dat veel mensen deze emoties ervaren en 
te weten dat sommige van deze emoties 
mensen kunnen aanzetten tot actie. Zo 
voelen mensen die zich zorgen maken 
om de uitkomsten van klimaatverande-
ring (“worry”) ook een grotere persoon-

lijke verantwoordelijkheid om wat tegen 
klimaatveranderingen te doen. Deze 
persoonlijke verantwoordelijkheid, of 
“personal norm”, blijkt een belangrijke 
aanzet tot concrete actie. Andere emoties, 
zoals angst (“anxiety” of “fear”) en woede 
(“anger” of “outrage”), lijken echter minder 
constructief en kunnen je welbevinden 
ondermijnen. Toch kan er moed worden 
geput uit de bevinding dat veel mensen 
gevoelens van zorgen, angst of woede 
met betrekking tot het klimaat ervaren, 
en dus blijkbaar het probleem inzien en 
er persoonlijk door geraakt worden.
“Ook onderzoek naar waarden laat zien 
dat veel mensen de natuur en omgeving 
persoonlijk erg belangrijk vinden.”

Mensen geven meer om klimaat-
verandering dan je denkt
Dit brengt ons gelijk bij een tweede hoop-
volle boodschap: mensen lijken meer om 
duurzaamheid en klimaatverandering te 
geven dan de meeste mensen denken. 
De meerderheid van de mensen denkt 
dat anderen minder om klimaatveran-
dering geven dan zijzelf en dat anderen 
minder gemotiveerd zijn om klimaatactie 
te ondernemen. Echter blijkt dit een 
structurele misopvatting. Onderzoek laat 
namelijk zien dat een duidelijke meerder-
heid van de mensen het klimaatprobleem 
wel degelijk als een noodtoestand ziet. 
Bovendien geeft het merendeel van deze 
gealarmeerde mensen aan dat “alles wat 
nodig is urgent gedaan moet worden” 
om het klimaatprobleem nu op te lossen. 
Ook onderzoek naar waarden laat zien 
dat veel mensen de natuur en omgeving 
persoonlijk erg belangrijk vinden (“biosp-
heric values”), en vaak belangrijker vinden 
dan meer egocentrische onderwerpen 
dan bezittingen en macht (“egoistic 
values”).

De onderschatting van deze wijdver-
spreide motivatie komt waarschijn-
lijk voort uit de manier waarop er over 
klimaatverandering en -actie wordt 
gepraat. De spotlight staat vaak op 
klimaatsceptici zoals Trump, en op de 
dingen die op het gebied van klimaat 
niet goed gaan (bijv. veel mensen die 
vliegen). Maar dan vergeten we al snel 
dat er ook veel goeds voor het klimaat 

wordt gedaan, en dat er dus veel mensen 
gemotiveerd zijn om wat voor het klimaat 
te doen. Dit kan een geruststellende 
gedachte zijn, zeker omdat we afhankelijk 
zijn van anderen om het globale klimaat-
probleem op te lossen. Daarnaast kan 
bewustzijn van het feit dat veel anderen 
om duurzaamheid en klimaatverande-
ring geven mensen aanzetten tot (meer) 
klimaatactie, wat een zelfversterkend 
effect teweeg kan brengen.

Het heeft wel zin
Ook is het belangrijk om mensen op het 
hart te drukken dat het ondernemen 
van actie wel degelijk zin heeft. Wijs 
mensen op handelingen met impact, en 
laat zien dat deze gedragingen impact 
hebben (efficacy). Zulke “efficacy beliefs” 
(vertrouwen hebben in de doeltreffend-
heid van bepaalde gedragingen en/of 
maatregelen) zijn belangrijk om de eerder 
genoemde motivaties om te zetten in 
concrete en waardevolle acties. Hierbij is 
het belangrijk dat mensen weten wat ze 
kunnen doen (self efficacy) en dat hun 
acties zin hebben (outcome of response 
efficacy). Het nut van deze acties kan 
direct zijn (bijv. door direct CO₂ uitstoot 
te verlagen), maar kan ook indirecter zijn. 
Zo suggereert onderzoek dat acties van 
huidige minderheden (bijv. vegans, acti-
visten) onder de juiste omstandigheden 
anderen kunnen overtuigen en aanzetten 
tot duurzamer gedrag, en dat zulk 
soort “minderheidsbewegingen” cruciaal 
kunnen zijn om bestaande misopvat-
tingen, en niet-duurzame normen en 
gebruiken te veranderen.

Kortom
Natuurlijk is het goed om te weten dat 
het beter kan, wat er beter kan, en dat het 
beter moet. Maar er zou soms ook meer 
stilgestaan kunnen worden bij wat er al 
wel gedaan wordt, zowel door jezelf als 
door anderen. Dit kan je niet enkel goed 
laten voelen, maar kan ook een “duur-
zame” identiteit versterken, welke weer 
kan bijdragen aan het promoten van 
meer klimaatactie.

Bron: www.klimaathelpdesk.org

Thijs Bouman, Rijksuniversiteit Groningen
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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
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

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

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

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

Philip Out 

Register Makelaar-Taxateur

M:  +31-(0)6-39545320

E:  info@supermakelaar.nl

W: www.supermakelaar.nl

 Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Info tel.: 023 - 538 51 10

Drogisterij
van ASSEMA

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek

Telefoon 023 538 79 45

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628

e-mail: ijmuiden@wado.nl

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34

e-mail: santpoort@wado.nl

www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

* OVERZEEVERPAKKINGEN

* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG

* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek

Tel. 023 - 538 10 74

www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald

en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

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

De ChristenUnie is ook in de IJmond (o.a. Velsen en Heemskerk) actief.
In Velsen heeft de CU al jaren een zetel in de Gemeenteraad.

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

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

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

Reijer Kooij (voorzitter Bestuur)

M 0630327770



 Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Info tel.: 023 - 538 51 10

Drogisterij
van ASSEMA

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek

Telefoon 023 538 79 45

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628

e-mail: ijmuiden@wado.nl

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34

e-mail: santpoort@wado.nl

www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

* OVERZEEVERPAKKINGEN

* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG

* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek

Tel. 023 - 538 10 74

www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald

en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

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

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

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

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

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

www.wado.nl

Pletting Consultancy   
    Als het om mensen gaat 

 

Uw adres voor: 

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

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

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO 

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94, 

www.ijmonduitvaart.nl



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

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

Bloemengroet
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Velserbroek

Kruispunt
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 Santpoort

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
-

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

PREDIKANT (ambulant)
Ds. Joep 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

10   Oktober         Anneke Voerman

17   Oktober        Yvonne Kruisselbrink

24   Oktober        Annette Janssen

31   Oktober       Gré Riedijk

7    November   Marina Rensen 

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

Adressen

Kerkdiensten

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

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

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

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

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

Adressen

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

Alle diensten beginnen om 10:00 uur. 

10 oktober  Mw. ds. W. van Berkum Kruispunt

 Mw. ds. I. Clement  Dorpskerk

17 oktober  Ds. L. Rasser Kruispunt

 Mw. ds. G. Polderman  Dorpskerk

24 oktober Ds. J.W. van den Berg Kruispunt

 Ds. O. Sondorp Dorpskerk

31 oktober Ds. P. Terpstra Kruispunt

 Ds. W. Brouwer Dorpskerk

7 november Mw. ds. I. Clement Kruispunt

 Mw. ds. G. Polderman Dorpskerk

Bezoekteams
Santpoort is verdeeld in drie wijken:

1  ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de 

Hagelingerweg mw. Coba Slings t: 023 5376634 

2  ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de  

 Hagelingerweg mw. Fija Borst t: 023 5375071

3  Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

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

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 9 t/m donderdag 28 oktober 2021 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Colofon

Autorijdienst
Zuid (coördinator dhr. J. Morren  023 5384366)

10 oktober       mw. P. Muller                  023-5262736

17 oktober        dhr. E. van der Kooij       06-15890135

24 oktober        mw. Hurkmans        023-5371086                                

31 oktober         dhr. S. Meulenbelt           06-20247493

7   november    mw. J. Morren                  023-5384366   

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

10 oktober dhr. R. Pomp 06-49932782

17 oktober dhr. J. Bothof 06-49413571

24 oktober dhr. M. de Groot 023-5376942

31 oktober mw. D. Markerink 023-5376816

7 november dhr. E. Hup 023-5376153


