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De Trein
Na 2 jaren niet met de trein te hebben gereisd, besloten we in min of meer positieve coronastemming de trein naar Utrecht te
nemen. Voor de voorzichtigheid maar eerste klas, dus een extra kaartje bovenop het abonnement. Hoewel het al na 09.00 uur
was, leek het of iedereen die dag naar Utrecht wilde en dan ook nog naar dezelfde beurs. De eerste klas coupé was redelijk gevuld,
ook met jongelui,en er werd flink op los gebeld. Ongegeneerd hard, dat wel. In de paar minuten overstappen haalden we net de
volgende trein, die wat later was.
Op de terugweg waren we al door het incheckpoortje voordat we ons realiseerden dat we opnieuw een eersteklaskaartje moesten
kopen. Nu in de overvolle tweede klas een plaatsje gevonden in de stiltecoupé. Bovenop de trap buiten deze coupé zat een jongeman
zo hardop te bellen dat de lol van een stiltecoupé er af ging. Na de overstap en een gemiste trein, min of meer aan het einde van de
middag, belandden we op een zitplaats op de trap. Na weer een overstap haalden we ruim de trein naar Santpoort, tezamen met een
blik scholieren, die op aandringen, mondkapjes onder de kin schoven.
Misschien gaan we nog eens met de trein, maar dan in ieder geval eerste klas, om het risico op een besmetting met het virus zoveel
mogelijk te vermijden. We houden er toch een onbehaaglijk gevoel aan over met zoveel mensen dicht op elkaar en velen zonder
mondkapjes.
Net als op de snelweg is rustig reizen er eigenlijk niet meer bij. Dat gevoel krijg je als je niet zoveel meer op de weg of het spoor komt.
Met de vriendelijkste reisgroet (john.oosterhuis@xs4all.nl)
Foto voorpagina: regenboogvlag op de Dorpskerk, 11 oktober 2021. Zie pagina 5.
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Meditatie

Joep van den Berg

Matteus 20, 1 – 16
De Wijngaardenier
namelijk rechtvaardig zoals hij vrij is om zelf te bepalen hoe hij
hiermee omgaat.

Wat mij opvalt, is dat de landheer zelf naar de markt gaat
om arbeiders voor zijn wijngaard te kiezen. Je zou eigenlijk
verwachten dat de rentmeester dat zou doen; dat die belast
zou zijn met die taak. Maar nee, de eigenaar zelf zoekt zijn
mensen uit en komt met hen overeen hoeveel hij hen gaat
betalen voor een dag werken om de oogst binnen te halen.
Dat is toch eigenlijk het moment dat er het meest te doen is
op een wijnlandgoed; vele handen moeten dan aan de slag
om de druiventrossen van de wijnstokken af te nemen en ze
te verzamelen in de manden. Het is het moment van de grote
oogst waarop iedereen heeft zitten wachten. Het kan haast
niet anders dan dat de mensen om Jezus heen dat horen als
iets dat op het laatst gaat gebeuren. Israël zag zichzelf als de
wijngaard van God door vooral de profetieën van Jesaja die
gaan over een wijngaard.

Door die rethorische vraag: Zet het kwaad bloed dat ik goed
ben? wordt ieder van ons zelf uitgenodigd om daar antwoord
op te geven.
Het gaat dus om het thema van de rechtvaardigheid van de
grote Wijnboer, nl. God. En achter dit thema zit de verkondiging van de reddende liefde van de goede God. Waarom gaan
wij moeilijk doen als God ervoor kiest om de minsten onder
ons relatief het meeste te geven. Als je denkt dat jij het verdient
en het meest recht hebt op een goede beloning kan het zo zijn
dat je als laatste je loon zult krijgen.
Maar gelukkig: Gods zoekende liefde wordt door sommigen
toch ontvangen. Die werkers van het laatste uur zijn blij en
dankbaar en loven God om hun onverdiende beloning.

In iedere gelijkenis zit een springend punt van de gelijkenis
waarmee het ene in verband wordt gebracht met het andere.
Hier dus dat het Koninkrijk van de hemelen wordt vergeleken
met een Heer van het huis. En deze eigenaar huurt arbeiders in
om 6 uur in de ochtend, om 9 uur en om 12 uur; dan nog een
keer om 3 uur in de middag en tenslotte zo rond 5 uur aan het
einde van de dag. Alleen met die eerste groep dagloners wordt
een afspraak gemaakt dat zij voor een hele dag werken, zo’n
12 uur, beloond zullen worden met 1 denarie. Degenen die
het eerst moeten worden uitbetaald zijn de dagloners die het
laatst erbij zijn gekomen. En tot onze grote verbazing krijgen
zij allemaal een denarie als loon. En die eerste dagloners kijken
nijdig uit hun ogen omdat zij evenveel betaald krijgen voor 12
uur werken als die laatste krijgen voor 1 uur werken.

Ja, daar staan zij, in die lange rij. En we kunnen ons die ergernis
zo goed voorstellen. Ja, zo is dat met aardse zaken. Deugd,
werken loont.
Het enige wat Jezus doet is aan ons vragen: ‘Ik weet het’, zegt
Jezus, ‘het is al het elfde uur; je verdient het niet – maar Ik wil
het je geven. Dat is Mijn zoekende genade en goedheid die
blijft duren.’
Kom je in Mijn wijngaard?

Groet
Voor de komende maand wensen we elkaar inspiratie en
verdieping in ons geloven en handelen toe om positief op te
vallen door onze zachtmoedigheid en onderlinge liefde en
geduld,

De landheer zegt dat hij toch niet onrechtvaardig is omdat hij
uitbetaalt wat ze hebben afgesproken. De ogen van de eerste
werkers moeten niet boos staan omdat de landheer goed is;
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Santpoort

Activiteiten

Het duurt nog maar even en dan is het kerkelijk jaar alweer
voorbij. U weet vast dat het jaar begint met de weken van
Advent waarin het grote Licht verwacht wordt. Maar zo ver is
het nog niet. In deze herfsttijd is het donker, en soms lijkt het
licht verder weg dan ooit. Dat zal zeker zo ervaren worden op
de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Gedachteniszondag,
die valt op 21 november. We zullen dan namelijk stil staan bij
het gemis en de herinnering.
In het blad ‘Petrus’ las ik een overdenking van ds. Ypma die
het leven zoals dat er soms uit ziet vergelijkt met de herfst.
Net zoals de bomen hun bladeren loslaten, moeten wij soms
afscheid nemen van een goede gezondheid, of van bepaalde
geloofswaarheden. Je kunt als mens als het ware door een
herfststorm zomaar meegesleurd worden uit je oude bedding.
Maar, zoals bij bomen na een herfststorm de nieuwe knoppen
zichtbaar worden, zo kunnen er ook in ons leven plots onvermoede nieuwe mogelijkheden aan het licht komen. Loslaten
kan ruimte geven voor iets nieuws.
Ds. Ypma heeft het niet over het loslaten van mensen door de
dood. Maar soms kan het ook daarbij gelden: als het ons lukt
om het beknellende verdriet af en toe aan de kant te schuiven,
even te ‘parkeren’, dan komt er misschien ruimte voor ontmoetingen, gebeurtenissen, ervaringen die weer wat levensvreugde geven.
Ik hoop dat de kerkdienst van 21 november u daarbij kan
helpen.

Het is fijn dat de maandelijkse ontmoetingsactiviteiten weer
plaats vinden. Zo kon er op 21 oktober genoten worden van
een (vegetarische!) lunch, waarbij er onderling gesproken
werd over de huidige klimaatcrisis en hoe wij daar met onze
levensstijl iets positiefs in kunnen betekenen.
Op 18 november is iedereen vanaf 10.30 uur welkom in de
ontmoetingsruimte voor een kopje koffie met iets lekkers.
En op 16 december zullen we al iets van de kerstsfeer proeven
door samen kerstliederen te zingen en te genieten van een
kerstlunch.
Alle leden van de gemeente die iets gedaan hebben voor de
kerk, in wat voor vorm dan ook, worden op 20 november in
het zonnetje gezet, als dank voor hun inzet. We denken dan
aan grote, maar ook aan kleine dingen. Aan het werk in een
commissie of werkgroep, maar ook aan het brengen van een
bezoekje of het schrijven van een kaartje aan iemand. Al het
werk is waardevol. Weet u welkom op deze ‘Vrijwilligersdag’!
De gespreksgroep over het Bijbelboek Ester is afgelopen. Vier
keer zijn we bij elkaar geweest en hebben we ons gebogen
over de achtergronden van het boek, de impact die het nog
steeds heeft op ons eigen leven, het voorbeeld van deze
moedige koningin Ester en de verbinding met de actualiteit
waarin ook zoveel kwaad is waartegen we in opstand zouden
moeten komen.
Drie maal heeft het verhaal van Ester in een kerkdienst centraal
gestaan, dus velen hebben er inmiddels mee kunnen kennismaken. Ik hoop dat het u inspiratie gegeven heeft.
De vrouwengespreksgroep is nog altijd gaande. We bespreken
het evangelie volgens Johannes, en dan in het bijzonder de
‘Ik ben-woorden’ van Jezus. “Ik ben het licht voor de wereld”,
“Ik ben het brood dat leven geeft”, “Ik ben de ware wijnstok”,
etcetera. U bent van harte welkom mee te doen.

Lief en leed
Twee mensen uit onze gemeente zijn in de afgelopen weken
overleden. Op 5 oktober stierf mw. Truigje Hendrika Karthaus
– Evertse op de leeftijd van 74 jaar. Ze woonde aan de Dobbiuslaan.
Eveneens op 74-jarige leeftijd is Jan Adrianus van Willigen overleden, woonachtig aan de Bickerlaan. Hij stierf op 22 oktober.
We bidden hun nabestaanden troost en kracht toe in dit
verdriet.

Tot slot:
Alle goeds voor u en jullie allen!
ds. Gilda Polderman

4

Bedankt
Lieve mensen,
Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen dat ik
op zondag 26 september van u mocht ontvangen.
Veel dank voor het medeleven.

Activiteitencommissie

Hartelijke groeten,
Riet Bakker-Moleman

De activiteitencommissie is blij dat het weer mogelijk is
om ontmoetingsmomenten te kunnen organiseren. In
september was er een heel gezellige koffieochtend en
in oktober hebben we elkaar bij de vegetarische lunch
ontmoet en is er gesproken over de klimaatcrisis en onze
eigen (kleine) bijdrage in dit grote probleem, want alle
beetjes helpen!

Regenboogvlag
Op 11 oktober wapperde voor de 2e keer de regenboogvlag
op de toren van de Dorpskerk in Santpoort. Dit omdat het die
dag ‘Coming Out Day’ was. Op die dag wordt internationaal
aandacht besteed aan het moment dat een lesbiënne, homo,
biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar
geaardheid uitkomt, ‘uit de kast komt’.

Vanaf heden wordt er een budget voor de activiteiten in de
begroting opgenomen. De vrijwillige bijdrage in de schaal op
de piano bedroeg €66,50 , welke met veel dank naar de kerk
gaat.
Wij willen graag maandelijks een ontmoetingsochtend
houden. Dat kan simpelweg een koffieochtend zijn, met mogelijk een gast om iets te vertellen of te laten zien, of een lunch
of de wintermaaltijd zijn. Voor de komende maanden wordt
dat een koffieochtend op donderdag 18 november, aanvang
10.30 uur. Op donderdag 16 december wordt het een meer
uitgebreide bijeenkomst in het licht van Kerstmis met koffie,
zingen en een lunch, aanvang 10.30 uur. Vanwege de lunch is
het fijn als we weten hoeveel mensen er komen, dus gaarne
opgeven voor 12 december bij Marja Hirdes (0618203386) of
Fija Borst (0620857384).

Met het uithangen van de regenboogvlag willen we als kerkelijke gemeenschap laten zien dat iedereen welkom is, en dat
je bij ons mag zijn wie je bent. En het blijft niet onopgemerkt,
dit jaar was onze kerk met vlag ook op Instagram te zien. Goed
om te zien!
(Zie ook de foto op de voorpagina.)

Wij nodigen u allen hierbij van harte uit en kent u vrienden,
buren, kennissen, die het fijn vinden om dit mee te beleven,
neem ze vooral mee, ook zij zijn van harte welkom.
De voorlopige data voor 2022 zijn: 13 januari, 10 februari, 10
maart, 7 april, 12 mei en 16 juni.
Over de precieze aanvangstijden en activiteiten informeren we
u gaandeweg de tijd in dit blad.
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Kruispunt
Velserbroek

Uit de wijkkerkenraad van Velserbroek
(4 oktober 2021)

krijgt nog de gelegenheid om uw mening duidelijk te maken.
Al met al moeten nog heel wat stappen gezet worden, maar
we denken dat we rond de jaarwisseling een nieuwe voorganger hebben, die dan voor 50% van de tijd in dienst van
onze kerk werkzaam zal zijn. Daarnaast zal Joep van den Berg
actief blijven binnen onze kerk voor 30%. Bij elkaar hebben we
de vacature dan voor 80% ingevuld en dat is 10% meer dan
waar we van oorsprong van uitgingen.

Op maandagavond 4 oktober kwamen we bijeen in Het Kruispunt en één van de onderwerpen die op de agenda stond,
betrof het coronatijdperk. Hoe hebben we deze periode
ervaren? Duidelijk is dat we nog steeds niet van corona af zijn,
maar als kerk volgen we de landelijke regels. We moesten de
afgelopen maanden vaak online de diensten bijwonen met
alle beperkingen van dien, maar we waren wel blij dat we in
ieder geval deze mogelijkheid nog hadden.

Op 21 november is de afsluiting van het kerkelijk jaar en staan
we normaliter stil bij de mensen die afgelopen jaar overleden
zijn. Dat willen we ook nu doen en gelukkig kon Joep op deze
zondag extra bij ons voorgaan. De dienst wordt voorbereid
door het pastoraat.

Daarna konden we de kerk weer bezoeken met een systeem
van reserveringen. Ook niet ideaal, maar er kon in ieder geval
weer wat meer. Recentelijk zijn verdergaande mogelijkheden
doorgevoerd en dat kon omdat de ventilatie in ons gebouw
goed op orde is. Er zijn nu weer mogelijkheden om bij elkaar
te zitten in de rijen, maar we hebben ook rekening gehouden
met mensen die om wat voor reden dan ook, liever nog wat
afstand in acht nemen. Daartoe hebben we losse stoelen in de
kerk gezet achter de rijen. Nu kan iedereen een geschikt plekje
zoeken. Handen geven doen we nog steeds niet en achterin
de kerk staat een apparaat om de handen te kunnen desinfecteren bij binnenkomst. Bovenal geldt dat wie zich niet goed
voelt, met klachten die op corona zouden kunnen duiden,
thuis blijft.
Niet iedereen is gelukkig met de coronamaatregelen, maar we
proberen er het beste van te maken en zullen een volgende
keer hier nog verder over spreken. Het is nu ook zaak om de
mensen die al lange tijd niet meer in de kerk zijn geweest, weer
terug te krijgen.

Bij de volgende vergadering, op 8 november, zal Willemien van
Berkum (Hart voor Velserbroek) bij ons aanschuiven om nader
kennis te maken. Op die dag zal er ook een vertegenwoordiging zijn van de Beleidscommissie om uitleg te geven bij het
proces om de twee wijkkerkenraden Velserbroek / Santpoort
om te vormen tot één kerkenraad.
Adriaan Rensen (scriba Velserbroek)

Bedankt
Ik dank de gemeente voor het ontvangen van een mooie
bosbloemen op mijn
94e verjaardag. Ik was verrast door deze attentie en stel de
bloemen zeer
op prijs.
Met vriendelijke groet,
H.E. de Jong

We merken dat het bezoek in de kerk wel een beetje toeneemt,
maar we zijn er nog niet. Heel veel mensen volgende diensten
online en dat is ook mooi, maar als het kan zoeken we elkaar
toch liever op.

Ouderenmiddag Adventsviering
Woensdag 15 December bent u weer van harte welkom.
We beginnen deze middag om half drie  met koffie en thee.
Hierna is de viering met meditatie, Ds. Joep v d Berg en Teun
Zondag orgel
We sluiten de middag af met een broodmaaltijd.
De kerk is open om twee uur.

De beroepingscommissie lijkt er in geslaagd te zijn een nieuwe
predikant te vinden voor onze kerk in Velserbroek. We wachten
nog op de afronding van het advies aan de kerkenraad (die
akkoord moet gaan) en op het moment van schrijven moet
er nog officieel toestemming gegeven worden door de Algemene Kerkenraad. Daarnaast moet er een nieuwe solvabiliteitsverklaring worden gevraagd bij de landelijke kerk en
daaruit moet blijken dat we de komende jaren onze financiële
verplichtingen na kunnen komen. Ook u, als gemeentelid,

Voor inlichtingen Yvonne Vreken tel.5371131 Gré Riedijk tel
5385216
Tot 15 December,
De medewerkers van de ouderenmiddag.
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Engelenproject
Engelen wonen overal. Het zou zomaar kunnen dat je ze kent en tegenkomt. Het zijn mensen die er soms onverwacht voor je zijn.
Word ook een engel voor een ander en breng een stukje hemel op aarde.
In de donkere dagen voor Kerst is er behoefte aan verbinding, saamhorigheid en zorg voor elkaar. Gelukkig zijn er heel veel mensen
van goede wil die een sprankje hemel op aarde willen brengen.
Na het succes van vorig jaar organiseert Hart voor Velserbroek ook dit jaar weer een kerstengelproject. In dit project wordt een
‘kerstengel’ gekoppeld aan iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken. Denk aan mensen die een moeilijke periode hebben
doorgemaakt, maar ook mensen die altijd voor een ander klaar staan verdienen de aandacht van een engel! In principe gebeurt dat
anoniem. De engel gaat op of rond de vier zondagen voor kerst langs op een adres om daar ‘een stukje hemel op aarde’ te brengen.
Dat betekent dat iemand een kaart, iets lekkers of zomaar iets leuks langsbrengt. Engelen hangen dat aan de deur of stoppen het in
de brievenbus. Ze doen er een klein briefje bij zodat het duidelijk is dat het te maken heeft met het engelenproject.
Zou jij een engel willen zijn voor iemand in Velserbroek? Je krijgt dan van ons een adres toegewezen, waar je vier weken lang eens
per week iemand anoniem een hart onder de riem steekt. Ook als je iemand op wilt geven voor de aandacht van een Engel, dan kan
je dat aangeven.
Voor meer informatie en aanmeldingen kun je tot 18 november contact opnemen met:
Willemien van Berkum, 06-24433548
willemien@hartvoorvelserbroek.nl

Over rouw

zich weer aandienen. Dat ervaar ik als bevrijdend. Het kan en
mag er soms na al die tijd nog steeds gewoon zijn. Ook zegt hij
mooie dingen over het belang van luisteren naar iemand die
rouwt. Luisteren klinkt eenvoudig, maar hoe dat kan zijn, zelfs
voor een man met zijn staat van dienst, blijkt onder andere uit
wat hij vertelt in de laatste alinea’s van het artikel uit de Visie.

In deze periode van de laatste zondag van het kerkelijk
jaar en de nagedachtenis van de overledenen wil ik graag
iets vertellen over Manu Keirse.
Zoekend op internet naar Manu Keirse vond ik een mooi artikel
dat in de Visie van 2019 staat en ook een artikel uit 2017 in
Trouw. Vanwege auteursrechten kunnen we ze niet zomaar
plaatsen in dit blad. Beide zijn nog terug te lezen via een hieronder staande link.

Omdat op het moment dat ik dit schrijf niet duidelijk is of we
het artikel uit de Visie mogen plaatsen in Kerkonderweg, heb
ik hieronder alleen de linkjes vermeld naar de artikelen en naar
de lezing die op Youtube te vinden is.

Manu Keirse, geboren in 1946 in Dudzele in Vlaanderen, is een
rouwdeskundige die zowel klinisch psycholoog als doctor in
de geneeskunde is. Ondanks deze geleerdheid spreekt hij nog
steeds helder en begrijpelijk.

Artikel Visie: http://bit.do/visie-3lessen

Bestaat er een medicijn tegen verdriet?
http://bit.do/youtube-verdriet

Op youtube (link hieronder) is een lezing van hem te vinden,
waarin hij in een kort verhaal de taken uiteenzet, die hij heeft
gevonden als de taken, waarvoor iemand zich geplaatst ziet
bij verlies van een dierbare. Verwerken van rouw vindt hij niet
een juiste omschrijving. Hij spreekt liever van rouwarbeid.
Deze arbeid is niet aan een afgebakende periode gebonden
en kan soms op onverwachte momenten soms na lange tijd

Artikel in Trouw
http://bit.do/artikel-trouw
Yvonne
Kruisselbrink
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Algemeen

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

Collectanten gezocht.
In het vorige kerkblad stond een oproep van ondergetekenden. Het loopt helaas nog geen storm……
Wilt u meedoen? In Santpoort of Velserbroek. Laat het ons zo snel mogelijk weten. 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.
De collecteweek is 22 november t/m 27 november 2021
Velserbroek: Heine Wagenaar, tel. 023 – 5388161: email: heine.wagenaar@planet.nl
Santpoort: Gerrit Out, tel. 06 – 29047097, email: gertje.out@gmail.com

Nieuws van de commissie Kerk in Actie
De Najaarsactie van de KIA-commissie staat dit keer in het
teken van het Project voor Kansarme jongeren in Pretoria. U
zult binnenkort een E-mail ontvangen ofwel een bijgesloten
brief in uw kerkblad vinden met het verzoek dit project van
Kerk in Actie financieel te steunen met een kleine (of grote)
gift.
2.
Wie op internet naar foto’s van Pretoria zoekt, krijgt een prachtige, welvarende stad te zien. Het is een misleidend beeld. Niet
alleen zijn er net buiten de stad talrijke sloppenwijken waar
arme blanken wonen, ook tref je er de “zwarte” buurten aan
waar veel armoede en gewelddadigheid heerst. Waar jongeren
opgroeien voor wie de toekomst geen perspectief lijkt te
bieden, die in gebroken en ontwrichte gezinnen leven. Veelal
komt er voortijdig een eind aan hun schoolcarrière, worden ze
werkloos en dreigen ze al jong de criminaliteit ingesleurd te
worden. Verslaving aan drugs en besmetting met hiv/aids zijn
veelvoorkomende verschijnselen.

3.

stand te brengen.
Ze worden geholpen de huidige leefwijze te verlaten
en andere, positieve en op de toekomst gerichte activiteiten te ontplooien. In deze fase kan het zelfvertrouwen
hersteld worden.
Men begeleidt de jongeren tot zij stabiel en zelfstandig
in het leven staan en hun toekomst perspectief heeft
gekregen.

De concrete middelen om invulling te geven aan dit streven
worden gevonden in bijv. de organisatie van Bijbel- en vakantieclubs en van weekend- en vakantiekampen. Bijna nog
belangrijker zijn de studiekampen en de huiswerkbegeleiding.
De organisatie stelt ruimte en computers beschikbaar om de
jongeren in staat te stellen in alle rust hun school- en studiewerk te doen.

De Nederlandse Gereformeerde Gemeente van Pretoria richtte
in 1992 een organisatie op om o.a. deze kansarme jongeren
te ondersteunen. Het doel is hen te helpen weer controle te
krijgen over hun leven zodat ze op eigen kracht verder kunnen
gaan.

Een prachtig en bemoedigend project, waar u aan kunt
bijdragen via onze Najaarsactie.
Bij voorbaat dank voor uw steun!
Namens de Commissie Kerk in Actie,

De organisatie werkt in drie fasen om dit te bereiken:
1. Men tracht eerst een goede relatie met deze jongeren tot

Hetty Vink-Postema.
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Bericht van het College van Kerkrentmeesters

Van de Diaconie

Voor het eerst zagen we elkaar weer fysiek op ons overleg van
6 oktober. Het zijn of hopelijk waren, vreemde tijden. Maar het
was goed elkaar weer te spreken. Jan-Dirk Enschedé was nog
in het buitenland.
De belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen:
•
de verhuurmogelijkheden van de pastorie aan de
Dammersboog zijn besproken;
•
ook in Santpoort gaan we nu echt aandacht besteden
aan een aantal aspecten rond veiligheid. Gerrit en Murk
de Groot gaan een ‘seminar’ bijwonen over dit onderwerp;
•
de begroting voor 2022 passeert de revue. Er zijn een
aantal wensen binnengekomen. In november zal op de
Algemene kerkenraad de conceptbegroting hopelijk
(voorlopig) worden vastgesteld. We zullen u daarna via het
kerkblad verder informeren;
•
een volgende keer gaan we de verhuurtarieven bespreken.
We moeten ook nog een voorstel formuleren voor aangepaste tarieven voor ‘gemeenschaps-bevorderende activiteiten’. Want we hebben met elkaar afgesproken dat
we daarvoor lagere huur zouden gaan vragen. Is niet zo
makkelijk om daar handen en voeten aan te geven. De
verhuur op zich begint weer aan te trekken;
•
onze beleggingen renderen goed;
•
minder positief is de omvang van de vrijwillige bijdragen,
die dreigt dit jaar een stuk minder te zijn dan vorig jaar;
•
kerkbalans 2022 wordt waarschijnlijk op eenzelfde manier
georganiseerd als dit jaar. We hebben te weinig capaciteit
om breed uit te pakken;
•
we nemen besluiten over vergoedingen die er soms aan
vrijwilligers worden verstrekt.

Beste mensen,
De collecten hebben in september het volgende opgebracht,
5 sept
KiA-project Z 009087		 € 162,40
12 sept
PKN / Missionair Werk		 € 162,15
19 sept
Diaconie		 € 103,10
26 sept
KiA-project Z 009085		 € 105,70		
Voor de Kerk werd totaal € 502,10 ontvangen.
In september is € 130 ontvangen aan giften, deels t.b.v. gemiste
collecten.
Namens de Diaconie bedank ik graag iedereen voor de giften
via collecten, online-doneren en bankoverschrijvingen.
Met een hartelijke groet, Jan Bothof

Op zoek naar een bijzondere advent met jouw gezin?
Wil jij ook een unieke adventsperiode met het hele gezin
beleven? Dat kan met de adventskalender van Red een Kind.
Vorig jaar was er enorm veel belangstelling voor de adventskalender en de enthousiaste reacties waren echt overweldigend.
Bij Red een Kind zijn we blij dat we wereldwijd ouders mogen
inspireren en dat doen we met liefde. Het opvoeden van
kinderen is namelijk prachtig, maar soms ook een pittige
uitdaging. Dat herken je misschien wel bij jezelf of bij ouders
in jouw omgeving. Hoe blijf je als ouder je kinderen inspireren? En hoe doe je dat tijdens de adventsperiode?
Het aantal aanvragen voor de adventskalender laat zien dat
ouders daar zoekende in zijn. Gelukkig kun je ook dit
jaar de adventskalender gratis aanvragen. De adventskalender biedt inspiratie voor het hele gezin. Zo vind je in de
kalender elke dag een passende Bijbeltekst en verder heel
veel inspiratie zoals muziek, samen koken, spelletjes en een
vervolgverhaal. Met deze adventskalender wordt het zeker
weten een bijzondere adventsperiode voor het hele gezin!

We kunnen melden dat Ruud Hirdes de distributie van de kerkbladen naar de zogenaamde kerkblad-coördinatoren in Santpoort en Velserbroek overneemt van ondergetekende (die hier
heel blij mee is).
Wat we ook met genoegen kunnen melden is dat de kerk een
tweetal legaten zal ontvangen.
De erfgenamen van de heer de Ligt, overleden op 14 december
vorig jaar en mevrouw Krul-Schutte overleden in februari,
hebben laten weten dat de overledenen aan de kerk een legaat
hebben toebedeeld. Hier spreekt grote betrokkenheid uit voor
het werk van de kerk, we zijn er erg blij mee. Wellicht dat we, in
overleg met de kerkenraad, een bestemming kunnen vinden
die recht doet aan wat deze gevers uit Santpoort-Noord – en
Zuid voor ogen stond.
Mocht u ook eens over dit onderwerp willen praten met een
kerkrentmeester, dan nemen we daar graag de tijd voor. Dit
geldt ook voor een ander onderwerp: via een schenkings-overeenkomst tussen u en de kerk, kunt u (veelal) belastingtechnisch aantrekkelijker een bijdrage aan de kerk geven.

Nu ook digitaal
Je kunt de adventskalender gratis via de website aanvragen
en krijgt deze thuis in de brievenbus. Sinds dit jaar bieden
we de kalender ook digitaal aan. Er zijn zelfs twee opties: in
één keer digitaal via de mail ontvangen of wekelijks digitaal
geïnspireerd worden. Zo kan ieder gezin kiezen wat het beste
bij hen past!  
Ben je ook enthousiast geworden?
Ga naar www.redeenkind.nl/adventskalender
en vraag ‘m direct gratis
aan!
Let op: de voorraad is
beperkt! Op = Op!

Met vriendelijke groet, namens het College, Gerrit Out
9

Bijbelleesrooster 12 november tot 17 december
November
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

12 november Marcus 12:13-27
13 november Marcus 12:28-37
14 november Marcus 12:38–13:2
15 november Genesis 18:1-15
16 november Genesis 18:16-33
17 november Genesis 19:1-14
18 november Genesis 19:15-29
19 november Genesis 19:30-38
20 november Johannes 10:22-30
21 november Johannes 10:31-42
22 november Marcus 13:3-13
23 november Marcus 13:14-23
24 november Marcus 13:24-37
25 november Sefanja 1:1-13
26 november Sefanja 1:14–2:3
27 november Sefanja 2:4-15
28 november Lucas 1:1-25
29 november Lucas 1:26-38
30 november Lucas 1:39-56

December
Ieder het zijne
Dicht bij Gods nieuwe wereld
Rijk en arm
Sara lacht
Getalscriteria
Gast(on)vrijheid
God redt de rechtvaardigen
Incest
Cruciale vraag
Kei-hard
Weeën
Wees gewaarschuwd
Wees waakzaam
Grote schoonmaak
Neem God serieus
Hoop voor Gods volk
Priesterzegen
In gezegende omstandigheden
Magnificat

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
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1 december
2 december
3 december
4 december
5 december
6 december
7 december
8 december
9 december
10 december
11 december
12 december
13 december
14 december
15 december
16 december

Maleachi 1:1-9
Maleachi 1:10–2:9
Maleachi 2:10-16
Maleachi 2:17-3:5
Maleachi 3:6-12
Maleachi 3:13-18
Maleachi 3:19-24
Psalm 28
Sefanja 3:1-13
Sefanja 3:14-20
Psalm 72
Jesaja 5:1-7
Jesaja 5:8-19
Jesaja 5:20-30
Jesaja 6:1-12
Jesaja 7:1-9

Gekwetste liefde
Schijn en werkelijkheid
Kinderen van één vader
Boodschapper komst
Neem de proef op de som
Onderscheidingsvermogen
Ooit komt Elia ...
Smeekbede
Recht
Bemoediging
De beste wensen voor de koning
Zorgzame vriend
Afloop
Angstbeeld
Roeping
In het nauw

Lied 447, toelichting
Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.
Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.
En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer
tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.
Tekst: Jan Wit, bij Jesaja 2:2-5
Melodie: Frits Mehrtens
© BV Liedboek

Toegelicht: Het zal zijn in het laatste der tijden

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

want het volgen van de wet van God betekent automatisch de
weg van de naastenliefde volgen. Tussen die twee kan geen
tegenstelling zitten; zij liggen altijd in elkaars verlengde. Alle
geloof waarbij mensen elkaar de rug toekeren, strookt niet met
het geloof in deze God en Zijn woord.

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente
Enschede)
Smidse
Wie eenmaal uit het liedboekcompendium heeft begrepen
dat in het ritme van dit lied, dat zich zo stug doorzet (ta-ta-taa,
ta-ta-taa, ta-ta-taa), de hamerslag van de smid doorklinkt die
zwaarden omsmeedt tot ploegscharen, kan het lied niet meer
anders horen: hier wordt zo gewerkt aan de wereld van God
dat de vonken ervanaf vliegen!

Profetie
Het tweede couplet borduurt erop voort. Gods woord (Zijn
wet!) is bevrijdend en beschermt ‘allen die leven’ en niet maar
een kleine groep. Het beoogt heel Zijn schepping en alles wat
daar leeft. Het derde couplet van het lied draait vervolgens
om de meest bekende zin uit deze profetie, dat zwaarden
worden omgesmeed tot ploegscharen en speren tot snoeimessen. Niemand zal meer een wapen hanteren. Dat zou ook
niet kunnen, want alle wapens waarmee mensen elkaar te
lijf kunnen gaan zijn werktuigen geworden, om de aarde om
te ploegen tot een paradijs en alles wat daartegen indruist
met milde hand weg te snoeien. Zo is dit lied een prachtige
verklanking van die onsterfelijke profetie van gerechtigheid en
vrede voor alle volken samen.

Jesaja
De inspiratie vond de dichter Jan Wit in Jesaja’s visioen over
de berg van God, waar de tempel glorieus op staat te stralen
en waar alle volken naartoe trekken (Jesaja 2, 2-5). Visioen van
gemeenschap en vrede. De drie coupletten volgen vrij letterlijk de Bijbeltekst. Uiteindelijk leiden de wegen van alle volken
naar deze berg. Ook al lijkt het alsof zij eerst een andere weg
kiezen: ontegenzeggelijk zullen zij hier uitkomen. Mooi is in het
eerste couplet de vondst ‘zich tot God en elkaar te bekeren’,
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NBV21 – Bijbel voor de 21e eeuw
Matthijs de Jong (NBG) – 21 sept 2021
Bron: NBV21.nl

De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e
eeuw. Het is de verbeterde versie van de
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Reacties van duizenden lezers zijn daarin benut, de
nauwkeurigheid van de vertaling is versterkt,
en nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn
toegepast.

In de jaren 90 van de vorige eeuw begon het project NBV: een
groot project om een nieuwe standaardvertaling van de Bijbel
te maken. Bijzonder was de breedte van kerken en stromingen
die zich hieraan verbonden: Rooms-katholiek, protestants en
joods. Nieuw was ook dat naast kenners van de bijbelse talen
ook neerlandici en literatoren een grote rol speelden. Men
vond elkaar rond de afgesproken vertaalmethode. Het resultaat was een sprekende tekst in eigentijds Nederlands, waarin
het eigen geluid van ieder bijbelboek te horen was.
De komst van de NBV in 2004 was een mijlpaal. Het werd al
snel de meest gebruikte vertaling. Tegelijk maakte de NBV veel
los: vragen, discussie en talrijke suggesties ter verbetering. Dat
kwam niet onverwacht. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap had aangekondigd om na verloop van tijd een verbeterde versie te zullen maken waarin alle suggesties en reacties
zouden worden meegenomen.

“De Bijbel wordt gelezen als literair monument”

Dit gebeurde tussen 2017 en 2020. Een speciaal aangesteld vertaalteam toetste de complete Bijbel nogmaals aan de brontekst. De
tekst werd bekeken vanuit het geheel en alle lezersopmerkingen werden meegenomen. Het leverde veel op. Zo bleek uit de reacties
dat bepaalde vertaaloplossingen niet werkten of tot misverstand leidden. En over de hele linie won de vertaling aan consistentie, een
betere zichtbaarheid van motiefwoorden en inhoudelijke verbanden, en iets minder invulling in de vertaling. Met 12.000 wijzingen
ten opzichte van de NBV biedt de NBV21 een verbetering op juist deze aspecten. De intrinsieke kwaliteit van de vertaling komt
daarmee in de NBV21 nog beter tot haar recht. Zo vormt de NBV21 de afsluiting van een lang en intensief proces.
De Bijbel wordt gelezen als literair monument, inspiratiebron en heilige tekst. Daaraan wil de NBV21 passend vorm geven. Je ziet dat
bijvoorbeeld terug in de hoofdletters in verwijswoorden naar God zoals in het Nederlands nog steeds gebruikelijk is. Je ziet het in de
opener vertaling die de lezer ruimte laat en in de herkenbare tekstmotieven en verbanden die je brengen bij diepere betekenislagen.
Een goede vertaling is als een levende bron. In zo’n vertaling word je meegesleept door de verhalen, zijn de vreugde en de beklemming die uit de teksten spreekt invoelbaar, hebben redevoeringen overtuigingskracht en kunnen poëtische beelden de eeuwen
overbruggen.
Ons taalgebied kent een veelheid aan tradities en de Bijbel speelt daarin op uiteenlopende manieren een rol van betekenis. Het is
die – voor velen diepe – betekenis die de NBV21 voor lezers van vandaag voor het voetlicht brengt.
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Vertaalvoorbeelden
De NBV21 is vertrouwd en tegelijk als nieuw.
Ben je benieuwd naar de veranderingen in de NBV21? Of waarom bepaalde vertaalkeuzes gemaakt zijn? Op deze pagina vind je
vertaalvoorbeelden, met toelichting.

Matteüs 20:15

2 Samuel 13:12

Lucas 5:39

NBV
Of mag ik met mijn geld niet doen wat
ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed
ben?”

NBV
Ze smeekte: ‘Nee, mijn broer, laat dat!
Raak me niet aan! Zoiets schandelijks
doet men in Israël toch niet!

NBV
Maar niemand die oude wijn gedronken
heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De
oude wijn is goed!”’

NBV21
Of mag ik met mijn geld niet doen wat
ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?”

NBV21
‘Nee, mijn broer, laat dat!’ riep ze. ‘Raak me
niet aan! Zoiets schandelijks doet men in
Israël toch niet!

NBV21
Maar niemand die oude wijn gedronken
heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De
oude is beter.”

De Griekse uitdrukking ‘het boze oog’
wordt gebruikt om jaloezie of afgunst uit
te drukken. Maar in de NBV wijst ‘kwaad
bloed’ op boosheid.
Het eerste verbetervoorstel was: ‘Geeft
het scheve ogen dat ik goed ben?’ Maar
Vlaamse meelezers zeiden dat deze
uitdrukking in Vlaanderen niet bekend
is. Bovendien is in Marcus 7:22 het ‘boze
oog’ vertaald met ‘afgunst’. Er is uiteindelijk gekozen voor: ‘Ben je jaloers omdat ik
goed ben?’

In 2 Samuel 13 vergrijpt Amnon zich aan
zijn zus Tamar. Door in vers 12 de reactie
van Tamar te beschrijven met ‘smeekte
ze’, legt de NBV te veel nadruk op Tamars
nederigheid. Met ‘riep ze’ wordt de positie
van Tamar minder afhankelijk.
In het Hebreeuws staat er een neutraal
woord: ‘zeggen’. Het Nederlands vraagt
om een bijpassend woord. ‘Smeken’
kleurt dat te veel in, ‘roepen’ is neutraler.
De lading van de reactie zit vooral in de
uitspraak zelf. Deze verandering is een
voorbeeld van de aandacht voor inclusief
vertalen bij het maken van de NBV21.

In dit vers is het Nederlands verbeterd. De
uitspraak aan het slot is nu veel sterker.
Ondanks het uitroepteken is de NBV niet
zo sterk. Het is beter om ‘wijn’ samen te
trekken met het eerder genoemde ‘wijn’
in deze zin. En zowel vanuit het Nederlands als vanuit het Grieks is het sterker
om te vertalen met ‘beter’ in plaats van
‘goed’.
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De tien attentiepunten
van Leo Fijen
"Na corona komt er een kerk met nieuw elan!"
Op 9 september sprak tv-journalist Leo Fijen ons in de Engelmunduskerk inspirerend toe. Onder de titel “Mensen nabij
zijn” sprak hij over kansen in tijden van corona. Leo weet waar
hij over spreekt, door zijn rijke ervaringen met geloofsgesprekken op tv, talloze lezingen en de kloosterseries en zeker
ook zijn inbreng in verpleeghuizen. Zij wijzen en wezen hem
de weg naar de diepste inspiratie. Hij weet als geen ander wat
er leeft in parochies en (geloofs-) gemeenschappen. Leo weet
wat lokale kerken kunnen doen om na corona mensen nabij te
zijn en wat mensen zelf kunnen doen.
Leo Fijen is zeer actief in de plaatselijke kerk in Maartensdijk waar hij ook deelnemer is van een huiskerk. Na coronatijd is deze nieuwe
vorm van geloofsbeleven ontstaan, de huiskerken, waar kleine groepen mensen samenkomen om hun geloof te vieren en elkaar te
inspireren. Hij ziet kansen voor de kerk, meer dan ooit….
Leo Fijen komt met concrete voorbeelden van succesverhalen, hij schreef er een boekje over, en presenteert tien attentiepunten voor
een VITALE kerk in de toekomst. “Ga op zoek naar de monnik in jezelf” is zijn eerste uitspraak.
Hij vervolgt met de tien punten en omlijst deze met verhalen uit de praktijk. Op boeiende wijze vertelt Leo. Je kunt een speld horen
vallen in de kerk! Er wordt aandachtig geluisterd.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Geloofsgemeenschap is meer dan ooit een geschenk en nooit meer vanzelfsprekend.
Eucharistie is de ontmoeting met de Ander die zichzelf aan ons geeft en ons daarmee steeds opnieuw laat beginnen, ook in pijn
en verdriet.
Ontmoeting in geloofsgemeenschap is ook horizontaal: de koffie na afloop. Sinds we koffie drinken in onze kerk in Maartensdijk
komen er weer meer mensen naar de vieringen.
De weekbrief als teken van verbondenheid in het besef dat iedereen telt in de tijd waarin samenzijn in de kerk allerlei beperkingen kent. Immers we gaan in coronatijd alleen naar huis en hebben niemand om mee te delen en te praten.
Als de weekbrief de digitale ontmoeting is, dan is de huiskerk de fysieke ontmoeting; vijf tot zes avonden, geleid door informele
voortrekkers. Zo blijft geloofsgemeenschap tastbaar ook als de kerk gesloten is.
Deze huiskerk draait op informele leiders.
Ga op zoek naar informele leiders die anderen vertrouwen geven, die huiskringen organiseren en gemeenschap in het klein
regelen. Leo heeft een protocol opgesteld met ideeën om een huiskerk te laten functioneren.
Investeer in bidden thuis. Ook de stilte, die we speciaal hebben ervaren in coronatijd, kan ons brengen naar rust om te kunnen
bidden. Dit is een zegen.
Ga door met de zegeningen van corona: stilte, wandelen, dichter bij de schepping zijn, met meer aandacht luisteren en leven.
Leven is niet maakbaar, dat weten we meer dan ooit: zet daar rituelen van de kerk in. Bijvoorbeeld de ziekenzegen (mag door
leken) doe dat met een kaars, een psalm, en met aandacht voor de levensloop van de zieke.
Ook zingen is belangrijk, als je kunt zingen, ga dan zingen.

Na de koffie (!) worden nog een paar vragen gesteld zoals: “Hoe ga je met de emoties om?”
Leo: "als je in vrede en vrijheid met jezelf bent, dan komen er vanzelf momenten waarin aan emoties ruimte gegeven kan worden,
doe het met aandacht en liefde. Geef het leven door: als je leeft voor de ander, dan wordt het leven je gegeven. Beminnen en bemind
worden. Zoek elkaar op; zoek een plek om samen te komen".
Franciscus Magazine, jaargang 6, nummer 3
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Overgenomen uit “Fransiscus”, het blad van de Naald-kerk
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UIT HET ARCHIEF
Een keer per week komen Wil , Gerard, Hans, Gerrit en ik bij elkaar om het oude archief te sorteren en klaar te maken voor het
opbergen in het Noord Hollands archief te Haarlem.
Zo krijg je af en toe stukken te zien die je aan het mijmeren zetten, zo ook dit stukje.

Bij de opbrengsten valt het mij mee dat er per maand ruim 120 gulden wordt opgehaald.
En, dat er in die tijd nog rente op de rekening werd gegeven !
De uitkeringen 1103,78 laten zien hoe veel mensen afhankelijk waren van de diaconie.
Van gemeente of Rijk viel niet veel te verwachten. Dus sprong de diaconie bij voor de wezen, werkenlozen, weduwen en weduwnaars .
Gelukkig kon er soms ook wat terugbetaald worden.
Bij de post kleding vraag ik mij af zou het o.a. aan een diaken zijn uitgekeerd, zij moesten immers donkere passende kleding dragen.
Of was het bestemd voor een arme gemeenteleden.
Zo komen er bij iedere post gedachten bij mij op: Verpleeggelden: sanatorium of ziekenhuis Huishoudelijke hulp: zieke moeder?
Levensmiddelen: zieke vader? Vervoerskosten: ernstig ziek gemeentelid die regelmatig naar het ziekenhuis moest?
En zo schiet er van alles door je hoofd maar wat er precies achter de cijfers voor leed schuilgaat blijft gissen. Denkt u ook niet?
Carla van Woensel
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Persbericht
Martje Saveur komt nieuw boek
presenteren:
Rue du Cherche-Midi
Martje is in 1940 geboren in het voormalige Nederlands-Indië en heeft daar de
oorlogsjaren doorgebracht in Japanse
interneringskampen. Op vijfjarige leeftijd
kwam ze met haar moeder en zusje naar
Nederland. Haar vader was als oorlogsgevangene aan de Birma Spoorweg overleden. Ondanks de moeilijke jaren voor
het gezin na de oorlog heeft Martje een
gelukkige jeugd gehad.
Na haar eindexamen is ze een jaar als au
pair naar Parijs gegaan. Ze is getrouwd
en heeft drie dochters. Het gezin heeft een
aantal jaren in Nigeria en de Verenigde
Staten gewoond. Ze heeft als directiesecretaresse op het Provinciaal Ziekenhuis
gewerkt.
Haar schrijfambities kwamen pas later.
De Alliance Française verleende haar in
2003 uit wereldwijd 3000 inzendingen het
Lauréat de la Plume d’Or. De vragen van
haar kleinkinderen hebben haar aangezet
om te gaan schrijven. In 2017 verscheen
“Het koffertje van mijn moeder”, een boek
over de Japanse internering dat zeven
drukken beleefde. Sindsdien wordt ze veel
gevraagd voor lezingen en als gastdocent
op scholen. In haar tweede boek “Rue du
Cherche-Midi – Parijs 1958 beschrijft ze
haar belevenissen als au pair in een Parijs
van eind jaren vijftig.

bekende Nederlandse schrijver en wordt
ziek, wat haar een onvergetelijke tijd
oplevert in het huis van de ambassadeur.
In ‘Rue du Cherche-Midi’ is haar ‘chambre
de bonne’, haar thuis. Hier kan ze
nadenken, dromen, brieven schrijven aan
haar moeder en vervolgens weer naar
buiten vliegen voor een nieuw avontuur.
‘Rue du Cherche-Midi’ beschrijft met
humor en ontroering de gedachten en
belevenissen van een meisje dat open
staat voor de wereld.

Rue du Cherche-Midi, Parijs
1958
Het is 1958. Na haar eindexamen gaat
Martje als au-pair in Parijs werken. Parijs
is alles wat ze zich ervan had voorgesteld,
en nog veel meer. Ze moet hard werken
bij de familie Dubois, maar zodra ze vrij
heeft duikt ze de stad in. Ze zuigt alles
in zich op dat Parijs haar te bieden heeft.
Café Le Sélect wordt één van haar favoriete plekken. Ze krijgt leuke en minder
leuke mannen achter zich aan, belandt
op een vaag feest, mag oppassen bij een
17

De avond wordt georganiseerd door de
St. Cultuur in de Dorpskerk i.s.m. Boekhandel Bredero. Martje wordt geïnterviewd door Barbara Stammer-Lapouge,
docente Frans bij Santpoorts Belang en
bij Buurt Vereniging Overveen.
Datum: 18 november, 20.00 uur in de
Dorpskerk Santpoort-Noord, Burg.
Enschedelaan 65. Toegang € 5,-

Reformatoren:
de priester en
de rechter
Denk je aan de Reformatie, dan denk
je aan Luther en Calvijn. Wie waren
deze grondleggers van het protestantisme en wat hebben zij betekend
voor het protestantisme?

Maarten Luther

Sneller dan hij zelf voor mogelijk had gehouden kopieerden
enkele aanhangers zijn stellingen en verspreidden die met
hulp van de gloednieuwe drukpers. Velen konden zich vinden
in Luthers standpunten.

Deze hervormer werd geboren in 1483 in het Duitse Eisleben.
Hij ging op 22-jarige leeftijd het klooster in, nadat hij tijdens
een hevige onweersbui bijna geraakt werd door een bliksemschicht, maar bewaard bleef. Van een doodgewone Augustijner
monnik werd hij op een gegeven moment priester in Erfurt. Na
een jaar priesterschap vertrok hij naar de stad Wittenberg om
daar filosofie te geven.

Het begon te rommelen in het Duitse Rijk. Luther besefte,
onder andere door een dispuut in 1519 in Leipzig tussen hem
en een Wittenbergse collega over de rol van de paus, dat de
kerk niet wilde hervormen. De tijd was rijp voor een nieuw
geluid, een nieuwe kerk.

Felbegeerde papiertjes
Tijdens zijn verblijf in Wittenberg werd Luther hoogleraar
in de moraaltheologie en werkte hij als priester in de stadskerk. Hij werd daar geconfronteerd met de uitwassen van
het aflaatsysteem. Parochieleden waren ervan overtuigd dat
hun zonden vergeven werden wanneer ze aflaten kochten.
Sommigen gaven alles wat zij hadden voor deze felbegeerde
papiertjes. Niet persoonlijke inzet en berouw, maar géld zou
zonden vergeven – hier was Luther het niet mee eens. En
waarom moesten al die inkomsten naar de bouw van rijk
versierde kerken vol pracht en praal?

De landsheer, Karel V, kreeg lucht van zijn nieuwe ideeën. Nadat
hij hem op de Rijksdag in Worms had gehoord, deed hij Luther
in de ban. Dit betekende dat hij al zijn rechten en bescherming
als staatsburger kwijtraakte.

Een genadig God
Hij dook onder als jonker Jörg in kasteel de Wartburg, eigendom
van de vorst Frederik de Wijze. Die kon zich wel vinden in
Luthers ideeën. Tijdens dit verblijf vertaalde Luther het Nieuwe
Testament binnen een aantal maanden in het Duits.

In de ban
Zijn ongenoegen over misstanden binnen de kerk uitte hij op
31 oktober 1517 in 95 stellingen, bedoeld om met andere theologen en kerkelijke leiders over van gedachten te wisselen. De
kerk moest van binnenuit veranderen, vond Luther.

Voortaan hoorden gelovigen niet meer alleen geestelijken uit
de Bijbel voorlezen in het Latijn, maar kon men zélf de Bijbel
lezen en interpreteren. Dit vond Luther belangrijk: juist het
onderzoeken en doorgronden van de Bijbel had zijn beeld
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Vier ambten

van God immers compleet veranderd: van een straffende, naar
een genadig God. Luthers ideeën en vertalingen vonden vaste
grond en in het Duitstalige gebied ontstonden veel lutherse
gemeenten. Vanuit het Duitse Rijk verspreidden Luthers’
ideeën zich door Europa.

Na een aantal productieve jaren waarin hij schreef en verbleef
in Straatsburg, keerde hij weer terug naar Genève, ondertussen getrouwd met weduwe Idelette de Bure. De veranderde
gemeenteraad heette hem weer welkom, de waardering voor
Calvijn was in zijn afwezigheid alleen maar gegroeid. Hij ontwikkelde een nieuwe kerkorde, die veel protestantse kerken in de
daarop volgende eeuwen navolgden. Zo riep hij vier ambten
in het leven: predikanten, diakenen, ouderlingen én doctores
(verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe predikanten).
Hij stichtte een academie, de latere Universiteit van Genève,
waar predikanten werden opgeleid die op hun beurt door heel
Europa de calvinistische leer verspreidden.

Luther leefde, preekte, schreef en onderzocht verder in betrekkelijke vrijheid in een rijk dat werd geteisterd door maatschappelijke en religieuze onrust. Hij trouwde met een gevluchte
non, Katharina von Bora, ze kregen samen zes kinderen en tot
het einde van z’n leven bleef Luther rondtrekken, overtuigen
en schrijven.

Johannes Calvijn

Verschillen

Jean Cauvin, oftewel Johannes Calvijn, werd geboren in 1509
te Frankrijk. Hij begon aan een opleiding tot priester, maar
rondde uiteindelijk een studie rechten af. Tijdens zijn studententijd kwam hij in aanraking met de nieuwe, radicale ideeën
van Luther en met het humanisme, een stroming die aandacht
had voor de ratio en de wetenschap, ook (en juist) binnen het
geloof.

Theologie zou theologie niet zijn als er geen verschillende
opvattingen waren. Hoewel veel Nederlandse protestanten
Luther en Calvijn zien als de grondleggers van het protestantisme, waren er een aantal grote verschillen tussen de overtuigingen van de twee hervormers.
Ten eerste hing Calvijn de theorie aan van de zogeheten
predestinatie: de overtuiging dat mensen geen enkele
invloed hebben op hun eigen redding en alleen door genade
konden worden behouden. Luther was van mening dat men
door geloof, berouw en bijbellezen invloed kon hebben op de
eigen redding.

In 1532 schreef hij als humanist zijn eerste boek, een commentaar op een verhandeling van Seneca, die was uitgegeven door
Erasmus. Voor deze humanist had Calvijn veel bewondering.

Paulusbekering
Waarom Calvijn uiteindelijk protestant is geworden, is niet
helemaal duidelijk. Calvijn zelf sprak in zijn geschriften van
een erg plotselinge ingeving, als het ware een Paulusbekering.
In elk geval maakte hij zo rond het jaar 1533 een keuze met
verstrekkende gevolgen: hij werd deel van de destijds nog
jonge, protestantse beweging.

Ten tweede was het avondmaal - of de oorspronkelijke katholieke mis - een heikel punt. Luther stond nog altijd achter het
katholieke idee van ‘transsubstantiatie’: een daadwerkelijke
verandering van brood en wijn in Jezus’ lichaam en bloed.
Calvijn zag het avondmaal eerder als een herdenking van de
kruisdood en niet als een daadwerkelijke transformatie.

Verbannen

Tot slot wilde Luther het katholieke kerkelijke organisatiemodel intact laten. In het algemeen voelde hij minder weerstand dan Calvijn tegen autoriteit en tegen de verbinding van
kerk en staat.

Het protestantisme was destijds verboden in Frankrijk. Calvijn
zwierf van de ene naar de andere plek en gebruikte onder
andere de schuilnaam Charles d'Espeville. Hij kwam in het
Zwitserse Bazel terecht en schreef daar de eerste versie van zijn
beroemde Institutio Religionis Christianae. Deze Institutie werd
in 1536 uitgegeven. Zijn leven lang bleef hij dit werk aanvullen
en verbeteren.

Niet voor niets kwam Calvijn met een nieuwe organisatiestructuur van de kerk, met onder andere de vier ambten. Zowel
Luther als Calvijn waren ervan overtuigd dat je de overheid
moet gehoorzamen, het is immers een instelling van God
(Romeinen 13). Maar Calvijn zag het als christenplicht om je
te verzetten als die overheid ingaat tegen Gods Woord. Luther
was daar erg terughoudend in.

In Zwitserland mochten onafhankelijke steden zelf bepalen
of ze de katholieke of de protestantse leer aanhingen. Op een
gegeven moment vertrok Calvijn naar Genève, een protestantse stad, en werd hier predikant. Hiermee was hij een soort
ambtenaar in dienst van de lokale overheid.

Dit is een artikel in de nieuwe serie #Protestants: een serie over verhalen, rituelen, gebruiken
en voorwerpen die typisch protestants zijn.
Bron: www.petrus.protestantsekerk.nl

In 1537 werd hij verbannen. Hij wilde bij wet vastleggen dat
vluchtelingen in Genève, zogenaamde ‘habitants’, de 21 artikelen van zijn geloofsbelijdenis onderschreven. Daar was de
plaatselijke overheid het niet mee eens.
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Sterrenkundige Heino
Falcke: ‘Zonder mijn geloof
is het heelal leeg’
Bron: https://petrus.protestantsekerk.nl/
Het heelal had een begin, en er zal – ooit
– een einde zijn. Maar daarmee houdt
het niet op, zegt Heino Falcke. De sterrenkundige, die wereldfaam kreeg door
de foto van een zwart gat, is ervan overtuigd dat God voor grote verrassingen
zal zorgen.
De foto van het zwarte gat met daaromheen de geeloranje rand licht is in 2019
de hele wereld al overgegaan. Dus zoekt
Heino Falcke andere foto’s om te projecteren op de schermen achter hem. Hij
vist een snoer uit een kastje. Past niet.
Een andere kabel. Past ook niet. Als de
juiste kabel eindelijk opgespoord is, lukt
het niet om in te loggen. “En dat op een
bètafaculteit”, zegt hij droogjes en met
zelfspot.

Telescoop
Ineens verschijnt op een van de schermen
een magistrale foto: een verzameling
sterren – voor het oog van de leek althans
– met in het midden een groot, helder
schijnsel waar aan twee kanten knalroze
wolken licht uit spuiten. Adembenemend, vinden beide Vissers.
Dit is de wereld waarin Falcke thuis is. Wat
een verzameling sterren lijkt, is in werkelijkheid een cluster sterrenstelsels, legt
hij uit. Daarvan zijn er, naast onze eigen
Melkweg, in de ruimte wel twee biljoen.
“Het licht in het midden is het centrale
sterrenstelsel in dat cluster. Daar zitten
misschien wel duizend miljard sterren
in. In het midden zit een superzwaar
zwart gat.”

paleis het heelal, dat laat zien hoe groot
en overweldigend Hij is. Als mens stel je
niets voor. Het andere paleis is de stal van
Bethlehem. Daaraan zie je: God benadert
de mens.” Paul Visser vult aan: “En als God
zich in het diepst van je gedachten met
je inlaat, is dat op een nóg kleiner niveau.
Tegelijk is dat enorm, als je bedenkt dat
Hij dat bij tallozen doet.”

Groter geloof
ruimtetelescoop Hubble, gecombineerd
met een opname van een radiotelescoop.
Daardoor zijn die plasmastralen zichtbaar
geworden.”

Twee paleizen
“U bent er open over dat u gelooft”, weet
Rob Visser. “Is dat geloof gegroeid toen
u een jonge wetenschapper was, of was
dat er al?” De sterrenkundige, die ook
als lekenprediker voorgaat in de Evangelische Kirche Frechen, vertelt dat hij is
opgegroeid in een christelijke omgeving.
“De kerkdiensten vond ik als kind nogal
droog. Ik twijfelde niet aan God, maar Hij
voelde heel ver weg.”
Dat veranderde toen hij ongeveer 14 jaar
was. “Op een ochtend werd ik, zonder
dat er iets bijzonders was gebeurd, doorstroomd door het besef: God is liefde.
God is persoonlijk, ervoer ik toen.”
Dat beleeft hij ook zo als hij bezig is met
zijn werk. “Zonder mijn geloof zou het
heelal indrukwekkend, maar ook bedreigend en leeg zijn.” Hij noemt het de
‘twee paleizen’ van God: “Een paleis zegt
iets over de koning. God heeft als ene

Aan de randen daarvan spuiten plasmastralen naar buiten. “Radiostraling die je
met het blote oog nooit zou kunnen zien”,
verklaart Falcke. “Voor deze foto hebben
we een optische foto, gemaakt met de
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Zijn werk confronteert Falcke – als
wetenschapper en als gelovige – met
grote vragen: “Hoe is uit die grote chaos
het heelal ontstaan, met daarin als klein
eilandje de aarde? Waarom is het heelal
zoals het is? Voor mij blijft dat een wonder.”
“Veel medegelovigen benadrukken dat
de aarde zesduizend jaar oud is en in zes
dagen geschapen is, omdat het zo in de
Bijbel staat”, weet Rob Visser. “Tegen u
zullen ze zeggen: u gelooft niet.”
Falcke is zich daarvan bewust. “Of je nu
gelooft dat de aarde zesduizend jaar
of een paar miljard jaar oud is, in beide
gevallen kun je ervan overtuigd zijn dat
er een Schepper is. God had het ook in
een seconde kunnen doen. In Genesis
lees je dat de maan, de sterren en de
zon op de vierde dag gemaakt zijn. Die
bepalen onze tijd, dus op dat moment
begint de menselijke tijd pas. In de scheppingsdagen daarvoor was het Gods tijd.
We weten uit de Bijbel niet hoelang die
duurde.”
Maar als sterrenkundige kan hij niet
anders dan concluderen dat de wereld
miljarden jaren oud is. “Mensen zijn

bang dat ze hun geloof kwijtraken als
ze bepaalde aannames loslaten. Maar je
hoeft niet bang te zijn voor de wetenschap. Je geloof wordt er juist sterker en
groter door.”

Eeuwigheid
“Het scheppingsverhaal is geen journalistiek verslag, maar openbaart iets van
oorsprong en doel”, stelt Paul Visser. “Wij
kunnen niet bevatten wat tijd en eeuwigheid voor God zijn.”

‘Eeuwigheid bestaat
alleen bij God’
“God heeft Zijn eigen tijd”, zegt Falcke. “In
de Bijbel lees je dat een dag voor God is
als duizend jaar en duizend jaar als een
dag. Eeuwigheid bestaat alleen bij God.”
Daar stemt Rob Visser mee in. “Wij
spreken vaak over God alsof het gaat
om iemand met handen en voeten,
met wie je persoonlijk kunt sparren. Het
gevaar is dat je God dan te klein maakt.
Misschien zouden we God beter kunnen
omschrijven als een werkelijkheid die de
mens omvangt.”
“Er gebeurt niets waar God niet bij
betrokken is”, daar is Falcke van overtuigd. “Hij doordringt en omarmt ons
en is overal. De mens is niet alleen een
verzameling van stof en natuurwetten.
We kunnen God proberen te begrijpen
door naar de natuur te kijken en door met
elkaar te spreken. In wat wij zeggen, kan
Gods Geest spreken.” “Je kunt God nooit
opsluiten in een beeld”, beaamt Paul
Visser. “Tegelijk kunnen wij wel het nodige
van Hem gewaarworden. Anders zouden
we het geloof verliezen.”

Begrensd
Rob Visser vraagt zich af hoe het zit
met tijd. “U hebt in een ander interview
uitgelegd dat de snelheid van het licht
begrensd is, namelijk altijd 300.000 kilometer per seconde, en dat dat bepalend
is. Als de lichtsnelheid onbegrensd zou
zijn, zou er ook geen geschiedenis zijn.
Dat vond ik heel verrassend.”
Falcke: “Licht definieert de tijd. Doordat de
lichtsnelheid begrensd is, kunnen dingen

onafhankelijk van elkaar gebeuren.
Met een oneindige lichtsnelheid zou
alles door elkaar heen lopen. Door die
begrensde snelheid is het mogelijk dat
hier iets gebeurt en daar ook, zonder dat
die twee gebeurtenissen met elkaar te
maken hebben.”

geboren?” Falcke: “Klopt. Maar uiteindelijk komt alles tot een einde. In het heelal
komt energie vrij, daardoor ontstaan
nieuwe sterren en planeten. Maar tegelijkertijd is er ook energieverlies. Op de heel
lange termijn zullen alle sterren zijn opgebrand en houdt het heelal op te bestaan.”

Tegelijkertijd zorgt die begrensdheid
voor onzekerheid. “Wil je heel precies
meten, dan moet je eigenlijk oneindig
lang meten. Dan zouden we alles kunnen
voorspellen, ook de hele toekomst van
het heelal. Maar we kúnnen niet oneindig
lang meten. Over het algemeen liggen
bepaalde ontwikkelingen vast: de aarde
blijft om de zon draaien, iedereen wordt
gemiddeld rond de 80 jaar oud. Maar in
detail kan er ook iets anders gebeuren: je
kunt morgen al dood zijn.”

‘De hoop voor de toekomst
put ik alleen uit God zelf’

‘Ik vertrouw op een
creatieve God’
Het duizelt de beide Vissers als Falcke ook
nog begint over zwaartekracht en thermodynamica. Tijd blijft iets raars, vindt
de sterrenkundige. “Door de schepping is
de tijd pas ontstaan. Maar we weten niet
waarom er tijd is, wel dat er een begin
was en ook een einde zal zijn. Volgens de
wetten van de thermodynamica streeft
alles naar evenwicht. Als er een oneindige
hoeveelheid tijd zou zijn, zou alles op
een gegeven moment in perfect evenwicht zijn. Maar dan zou er niets meer
gebeuren en niets meer bereikt worden.
Natuurkundig gezien is het dus zo dat
als iets oneindig lang zou duren, je op
een gegeven moment ook niet meer zou
leven. Juist het feit dat er ooit een begin
was, maakt het mogelijk dat wij kunnen
leven en denken en voelen.”

Hoopvol
Falcke maakt vaak mee dat jonge wetenschappers cynisch zijn over de toekomst:
“De zon zal ooit exploderen, de aarde zal
verdwijnen, dus alles gaat toch ten onder,
hoor je dan.”
“Maar”, aarzelt Rob Visser, “ik heb altijd
gedacht dat het heelal een kracht in zich
droeg waardoor het altijd doorgaat. Er
worden toch steeds nieuwe zonnestelsels
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Rob Visser valt even stil. Paul Visser
reageert: “Het apocalyptisch perspectief
is dus reëel.” Het is net als met het leven
van een mens, onderstreept Falcke: ook
dat heeft een begin en een einde op
aarde. “Maar ik weet: ook als mijn einde
komt, heb ik nog steeds een toekomst,
mét God.” Ook voor het heelal heeft hij
hoop. “Ik vertrouw op een creatieve God.
Het wás al een grote verrassing dat God
dit heelal heeft geschapen. Wie weet wat
Hij nog gaat doen.” “Het leven is veilig in
de handen van God, mag je dus zeggen”,
mijmert Rob Visser. “Wat er ook gebeurt,
God blijft”, beaamt Falcke. “Mijn hoop voor
de toekomst put ik helemaal uit God.”
Heino Falcke (1966) woont in Duitsland, is getrouwd en
vader van drie twintigers. Hij is hoogleraar astrodeeltjesfysica en radioastronomie aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Hij doet onderzoek naar de grenzen van het heelal
en superzware zwarte gaten.
Falcke is aangesloten bij de Evangelische Kirche Frechen, een
protestantse gemeente in Duitsland. Hij gaat daar regelmatig
voor als lekenpredikant. “De omgeving van Keulen was
vroeger uitsluitend katholiek, Frechen was het enige dorpje
waar protestantse gelovigen mochten wonen. De familie
van mijn moeder woont daar al drie- tot vierhonderd jaar. In
1716 werd er een protestantse kerk opgericht, onder andere
gefinancierd met geld van Nederlandse protestanten.”
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Velserbroek

Protestantse
Gemeente

Algemeen

Kruispunt

Santpoort

Kerkdiensten

Bloemengroet

Bezoekteams

Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl
Alle diensten beginnen om 10:00 uur.
14 november Mw. ds. M. Vonkeman
Kruispunt
Ds. R. Kooiman
Dorpskerk
Voleinding
21 november Ds. J.W. van den Berg
Kruispunt
Mw. ds. G. Polderman
Dorpskerk
1e advent
28 november Ds. B. de Boer
Kruispunt
Ds. J. Seeleman
Dorpskerk
2e advent
5 december Ds. J.W. van den Berg
Kruispunt
Mw. ds. G. Polderman
Dorpskerk
3e advent
12 december Ds. R.M. Witteveen
Kruispunt
Ds. R.J. ten Have
Dorpskerk

14 November		
21 November		
28 November		
5 December		
12 December		

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

Marianne Zaal
Guda de Wit
Anneke Hoorn
Alice Middendorp
Marja Cornelissen

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

Adressen
WIJKKERKENRAAD
Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136, 1991XT
Velserbroek e: voorzitterwkheinink@gmail.com.
Scriba: dhr. Adriaan Rensen,
e: ScribaatVelserbroek@gmail.com
KERKGEBOUW Kruispunt
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023 5374678

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

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

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9,
2082HA Santpoort Zuid t: 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com
VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen?
Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl
KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 10 t/m donderdag 2 december
2021 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Vertrouwenspersonen

Autorijdienst
Zuid (coördinator dhr. J. Morren
14 november dhr. E. van der Kooij
21 november mw. P. Muller
28 november mw. A. Hurkmans
5 december dhr. J. Morren
12 december mw. S. Meulenbelt

023 5384366)
06-15890135
023-5262736
023-5371086
023-5384366
06-20247493

Noord (coördinator dhr. J. Bothof
14 november dhr. R. Pomp
21 november dhr. H. Kosters
28 november dhr. M. de Groot
5 december mw. D. Markerink
12 december mw. C. van Woensel

06-49413571)
06-49932782
023-5377422
023-5376942
023-5376816
023-5381515

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

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