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de bomen komen uit de grondde bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgenen uit hun stam de twijgen

en ied’reen vindt het heel gewoonen ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgendat zij weer bladeren krijgen

we zien ze vallen op de grondwe zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeienen dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerdzo heeft de aarde ons geleerd

dat al wat sterft zal bloeiendat al wat sterft zal bloeien

Toon HermansToon Hermans
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Foto van de maand

Wondere wereld

Op dit moment barst het van de paddenstoelen in het bos. Na een wat droge zomer is er ineens veel regen gevallen en zien de 
schimmeldraden hun kans om op en in dood hout of in de grond door te dringen en daar met hun paddenstoelen te pronken. Uit 
die paddenstoelen vallen de sporen, die na verloop van tijd weer de aanzet tot schimmeldraden geven. 
Pasgeleden kwam ik ’s morgen vroeg in het duingebied een oud-collega tegen met een plastic tas in haar hand en ik vroeg haar of 
ze vroeg op pad was om kastanjes te zoeken. Nee, ze was grote eetbare paddenstoelen aan het zoeken. Voor de zekerheid liet ze die 
eerst nog beoordelen door haar Zweedse echtgenoot, die opgegroeid was met het herkennen van de eetbare. Mooi dat die eetbare 
hier ook groeien, dacht ik, net als in Zweden. Maar wij kennen die cultuur niet om even naar het bos te gaan om iets eetbaars te 
halen. Bovendien is het plukken van paddenstoelen hier verboden. Wij zijn aangewezen op die van de supermarkt. In de super liggen 
trouwens de meest uiteenlopende grote en kleine paddenstoelen. 
Afgelopen zondag werd ik verrast met een steak van Portobello’s. Nou had ik wel eens van Portobello’s gehoord als zijnde grote 
paddenstoelen, maar nog nooit van een steak van deze grote champignon. Ik associeerde dat meteen met een groot stuk vlees. 
Gelukkig bleek de steak een halve gebakken Portobello te zijn met een echt fantastische smaak door alle kruiden etc. die daar door 
mijn creatieve echtgenote overheen gestrooid waren. Een prima alternatief voor een echte steak van rundvlees, waar we steeds 
minder van zijn gaan eten. Mooi dat er lekkere alternatieven zijn om minder vlees te eten of misschien wel om er helemaal zonder 
te kunnen.

Met groet, John Oosterhuis 

(john.oosterhuis@xs4all.nl)
Foto voorpagina: het groene hart van Santpoort (Gerrit Out)



  
Meditatie

Gilda Polderman
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Het is herfst, straks wordt het winter, we zitten middenin de donkere tijd van het jaar. We zien uit 
naar de lente, wanneer de natuur weer tot leven komt en de zon zich laat zien.

Maar er is in het mensenleven iets wat fundamenteler, donkerder is dan herfst en winter. Er is een 
duisternis die niets te maken heeft met seizoenen: schrijnend tekort, verdriet, gemis, zorgen. 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wanneer we de overledenen herdenken, zal dat pijn-
lijk gevoeld worden. De beelden uit Oekraïne stemmen ons zwaarmoedig. De gevolgen van de 
klimaatsverandering kunnen ons somber maken. Velen zijn eenzaam en depressief. Soms gaan die 
gevoelens over, maar soms is er geen lente die bestand is tegen de winternacht in ons hart.

Een nieuwe lente, een nieuw begin. Geweldig, maar vaak is het te weinig. Dan voldoen alleen 
woorden en beelden zoals die van de profeet Jesaja: “Zie, Ik ga iets nieuws beginnen. Ik baan een 
weg door de woestijn. Ik zal antwoorden nog voor de mensen roepen, ja terwijl ze nog spreken, zal 
Ik hen verhoren”.

Dat is de verwachting voor het naderende kerstfeest. De waarheid van onze werkelijkheid is, dat 
dingen voorbij gaan. Dat mensen voorbij gaan. Dat het leven vele moeilijkheden kent. En dat doet 
ons pijn. Geen makkelijke troost willen wij. Dan maar liever een bijna ongelooflijke troost die we 
kunnen vinden in de profetische woorden van Jesaja en die naadloos aansluit op dat wat we hier 
en nu beleven: dat we nu nog niet verhoord worden, dat het waardevolle weerloos en kwetsbaar is. 

“Zie”, zegt God, “Ik ga iets nieuws beginnen”.
Waar dan?
Dáár in die stal in Bethlehem. Volg het verhaal van een kostbaar mensenkind, dat dwars door de 
duisternis zal ontdekken dat God mét hem is. 
Dáár in het leven van wie als eerste ‘kind van God’ mag heten, omdat in hem Gods liefde openbaar 
wordt. 
Dáár is Hij iets nieuws begonnen. Zo laat Hij zien dat Hij ook met óns is.

ADVENT
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Samen 

Als u dit leest, is de kerkdienst van 6 november achter de rug, 
waarin gevierd is dat we een nieuwe fase van samenwerking 
zijn ingegaan. De Dorpskerk en het Kruispunt worden nu 
bestuurd vanuit één kerkenraad. Onder die kerkenraad zijn er 
diverse werkgroepen geformeerd, die een deel van het kerken-
werk tot hun taak hebben. Enkele zijn gezamenlijk, zoals de 
werkgroep Vorming en Toerusting, andere zijn wijkgebonden, 
zoals de werkgroep Eredienst. 
Op de avond dat ik dit schrijf (27 oktober) ben ik net thuis van 
de eerste bijeenkomst rond de Micha-cursus. Met z’n twaalven 
zaten we rond een grote tafel in het Kruispunt. Velserbroekers, 
Santpoorters, protestanten, katholieken… een mix aan mensen 
die elkaar niet allemaal kenden, maar die elkaar vonden door 
de gedeelde zorgen om onze aarde en haar bewoners en het 
verlangen een steentje bij te dragen aan gerechtigheid en 
duurzaamheid. Inspiratie probeerden we te vinden in Bijbel-
woorden. Het doet er dan echt niet toe uit welk dorp je komt 
of uit welke geloofsgemeenschap. Op deze manier kunnen we 
elkaar leren kennen! Het gaf goede moed voor de gezamen-
lijke toekomst. Voor een verslag van deze avond verwijs ik naar 
het stukje dat Joke Zuidema geschreven heeft en dat u elders 
in dit nummer kunt vinden.

Lief en leed

Diverse jubilea en verjaardagen zijn gevierd. Maar er is ook 
verdriet en zorg. Om het verlies van dierbaren, afnemende onaf-
hankelijkheid en zelfredzaamheid, gezondheidsproblemen. 
Zorgen kom ik ook tegen bij gemeenteleden die merken dat 
hun geest achteruit gaat, of die van hun partner. Zorgen zijn 
er om kinderen of kleinkinderen. Laten we proberen er voor 
elkaar te zijn.

Kerkdiensten

Op 20 november komen we bij elkaar voor de Gedachtenis-
dienst, waarin de overledenen van het afgelopen jaar herdacht 
worden. Het is dan de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Onze gemeenteleden worden bij naam genoemd, maar velen 
van u zullen vast iemand hebben om in het bijzonder bij stil te 
staan. Het is voor ieder mogelijk een kaarsje voor een dierbare 
te ontsteken.
De zondag daarop begint het nieuwe kerkelijk jaar met Advent. 
Vier weken lang wachten we…. totdat het Licht alles lichter zal 
maken! De verwachting van en het verlangen naar het licht 
worden in een liturgische bloemschikking verbeeld. Fijn dat 
een aantal dames uit de beide wijkgemeentes dit altijd voor 
ons verzorgen.

Tot slot…

wens ik u allen alle goeds toe en de ervaring van Gods zegen 
over uw leven.

Een hartelijke groet voor u en jullie allemaal!

Gilda Polderman

(In de maand oktober heb ik twee giften ontvangen die ik naar 
de rekening van de kerk heb overgemaakt: € 10, -- voor het 
Solidariteitsfonds en € 100, -- voor de kerk. Hartelijk dank!)

Bedankt
Namens mijn man (die ook mocht meedelen in de feest-
vreugde) en mij wil ik u hierbij hartelijk danken voor 
het mooie boeket bloemen dat wij ontvingen voor ons 
50-jarig huwelijksfeest.

Wij hebben het tevens beschouwd als een compliment 
voor ons harde werk teneinde de 50 te bereiken…

De bloemen komen trouwens van een blijkbaar goed 
adres want ze staan er nog steeds prachtig bij!

Met hartelijke groeten,

Jolande West
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Om u te bedanken 
 

voor uw vrijwilligerswerk voor de 
Dorpskerk.  Het is al weer drie jaar 
geleden dat we voor het laatst bij 

elkaar waren, hoogste tijd dus. 
U en uw partner zijn van harte 

welkom voor een gezellig samenzijn 
en een gezamenlijke maaltijd in de 

ontmoetingsruimte van de kerk. 
 

 

 

 
Samen eten 
& drinken 

- 
Ontmoeten en 

bijpraten 
- 

Zaterdag 
26 november 

van 16:00  
tot 20:00 uur 

- 
Ontmoetings-

ruimte, 
Dorpskerk 

 
Graag aanmelden 
voor 19 nov. bij 

Vicky Koster,  
Carla van Woensel, 

Joyce Schipper 
Marja Muller, of 

Gerrit Out 

of via: 
kerkburo@pg-spvb.nl 

Vegetarisch eten? 
→→ laat het weten 
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VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Met plezier kijken we terug op de lunchbijeenkomst op 6 
oktober, die toevalligerwijze gepland stond in de week “ tegen 
eenzaamheid”.  Wat een prachtig onderwerp om daarover te 
praten met elkaar. Gilda maakte de inleiding en de vragen om 
het gesprek op gang te brengen en daarna ging het vanzelf….. 
Om dan na het zingen van lied 425 weer bemoedigd naar huis 
te gaan. 

U wordt van harte uitgenodigd voor de koffieochtend op 17 
november, aanvang 10 uur.  John Oosterhuis heeft een verhaal 
voor ons gemaakt over zijn/ hun fietsreis in China en Vietnam. 
Met veel foto’s om een indruk te geven van de landschappen, 
de steden, de mensen. Ongetwijfeld, John kennende, zullen 
dat veel mooie beelden zijn en een interessant verhaal. 
Let op, we beginnen iets vroeger, zodat we op tijd klaar zijn en 
John toch genoeg tijd heeft!

En dan wordt u ook alvast uitgenodigd voor de Adventsviering 
op 15 december aanvang 10.30 uur.  Hoe dat er uit zal gaan zien 
staat nog niet vast, maar het wordt in ieder geval een mooie 
viering en een feestelijke kerstlunch. Ivm de lunch vragen wij 
u, om u aan te melden tot en met zondag 11 december bij de 
u bekende personen van de activiteitencommissie.

Voor alle activiteiten geldt dat, indien u vervoer nodig heeft, 
wij dit voor u regelen. (0618203386)

En tot slot natuurlijk de foto’s als altijd door Marian gemaakt. 
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Er is maar één Karel …?

Toen ik in de dienst op 9 oktober iets ging vertellen over de Elfde Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe, associeerde 
ik de naam van die stad in een onbewaakt ogenblik met de belangrijkste persoon die onder die naam bekend staat: Karel de Grote.

Dat was te kort door de bocht, zag ik later toen ik thuisgekomen nog eens de geschiedenis van die stad opzocht. De stichter van de 
stad was de extravagante markgraaf Karl III Wilhelm van Baden-Durlach (1679 – 1738). 

Dat neemt niet weg, dat in de lijsten van Duitse vorsten Karel de Grote de eerste vorst van die naam was. Hij beschouwde zichzelf bij 
zijn kroning tot keizer als opvolger van de Romeinse keizers en slaagde erin het grootste deel van het voormalige Westromeinse Rijk 
(zeg: West-Europa) te verenigen onder zijn regering. Het feit dat deze kleinzoon van de Frankische hofmeier Charles/Karel Martel als 
zijn favoriete hofstad het Duitse Aken/Aix-la-Chapelle had gekozen, waar hij ook in de door hem gebouwde kerk begraven is, is altijd 
een gevoelig punt gebleven tussen ‘Fransen’ en ‘Duitsers’ in hun telkens oplaaiende strijd om de hegemonie. 

Dat deze plaats nu het onderkomen was van 4000 vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende kerken inclusief Oekraïners en 
Russen, en dat ze niet om hegemonie streden, maar beleden dat de liefde van Christus ons dringt tot verzoening en eenheid – dat 
was wat me voor ogen stond in dat onbewaakte ogenblik. 

Dat die verzoening en eenheid niet worden bereikt op de manier waarop Karel de Grote de Saksen met het zwaard bekeerde, dat 
is blijkbaar een ervaring die nu Poetin ook moet opdoen. In de hoopvolle en vastberaden slotverklaring (ook te vinden in KerkOn-
derweg van oktober) keerde de Assemblee zich krachtig tegen de oorlog van vandaag, ons allen er expliciet aan herinnerend dat 
deze vergadering in Duitsland plaatsvond, het land dat twee keer aan het begin van een wereldoorlog stond en er niets mee won.

Henk Reefhuis

Regenboogvlag

Op 11 oktober heeft onze regenboogvlag weer gewapperd op de 
Dorpskerk. Want dat is het immers de jaarlijkse ‘coming out day’.
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Velserbroek
Kruispunt

Michacursus
De Michacursus is van start gegaan met 11 deelnemers. De 
eerste avond zit erop als ik dit bericht schrijf. Het was een 
geanimeerde avond, waarop we elkaar beter hebben leren 
kennen, vooral als het gaat om waar we ons bezorgd over 
maken. Het milieu werd het meest genoemd, maar ook oorlog 
en criminaliteit; ik tegenover wij, een (on)eerlijke verdeling, 
machtsmisbruik.

We leerden van Gilda iets over de profeet Micha en zijn oproep 
tegen onrecht, geweld, consumptiegedrag en machtsmis-
bruik. Daarna keken we naar het evangelie van Mattheus, 
met name de zaligsprekingen. We vergeleken de oproep uit 
Micha “Je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht 
te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van 
je God” met die zaligsprekingen. Alle zaligsprekingen konden 
gelinkt worden aan die oproep van Micha. Daarmee werd het 
Oude Testament verbonden met het Nieuwe Testament. 

Daarna dachten we na over het ‘Koninkrijk van God’. Wat bete-
kent dat voor ons. Op een groot vel papier kwamen wolkjes 
met uitspraken over dit koninkrijk. Die wolkjes hangen in de 
achterste zaal van het Kruispunt. Ze mogen ons inspireren!

We hebben nog vijf avonden te gaan. Een bijzondere avond 
wordt de 5e bijeenkomst, op 24 november aanstaande. Dan 
is er namelijk een workshop: God in de supermarkt. Alfred 
Slomp komt deze workshop geven en het is fijn als zoveel 
mogelijk mensen deze workshop kunnen volgen. Tijd: 19.45-
22.00 uur in de Dorpskerk in Santpoort. Van harte welkom! 
Wel even opgeven, uiterlijk een week van tevoren. Zie elders 
in dit nummer van Kerk Onderweg voor meer informatie. 

Stiltemeditatie
Op 24 oktober zijn we gestart met de stiltemeditatie. Er waren 
8 mensen aanwezig. Deze stiltemeditatie zal nu elke maan-
dagochtend om 9 uur in het Kruispunt in Velserbroek worden 
gehouden. Om 9 uur klinkt de gong drie keer en zijn we samen 
stil, waarbij ieder dit op zijn of haar eigen manier kan invullen. 
Na 25 minuten klinkt de gong opnieuw en is er koffie voor wie 
dat wil. 
Wie wil aansluiten: welkom! 

Herdertjestocht
Op zaterdag 17 december tussen 17.30 en 19.30 zal er rond 
de Engelmunduskerk een herdertjestocht gehouden worden. 
Erg leuk om samen met kinderen of kleinkinderen te volgen: 
een tocht langs het kerstverhaal. Wel even aanmelden op de 
website engelmunduskerkoudvelsen.nl 
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IN MEMORIAM GUUS MEESTERS

Op 1 oktober is Auguste Meesters – van Nieuwenhuyze ‘Guus’ overleden. Zij was geboren in 
Geleen op 30 mei 1936 en is 86 jaar geworden. Op de voorkant van de kaart zien we Guus 
zoals we haar hebben gekend met de titel van een lied: ‘Für mich soll’s rote Rosen regnen’ van 
Hildegard Knef.

‘Na een kleurrijk leven nemen wij afscheid van onze humorvolle, zorgzame en vooral lieve echt-
genote, moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder’. 

Voor Willem Meesters en de kinderen is het een groot verdriet en op zaterdag 8 oktober hebben 
we afscheid genomen in de Marius Poelzaal van crematorium Westerveld. 

Het leven van Guus was kleurrijk terwijl het niet makkelijk was. Zij bleef positief ook naar haar scheiding van haar man. Nu is zij 
overleden nadat ze al een tijd ziek was en de ziekte ook steeds meer op de voorgrond kwam. Gelukkig was Willem aan haar zijde 
en hij zorgde voor haar. We maakten ons weleens ongerust omdat Willem, ook zelf op leeftijd, tekenen van grote vermoeidheid 
begon te vertonen. Voor Guus is er rust en vrede gekomen. En een aantal keren noemde Willem ook het geloof van Guus, dat zij 
er meer bij stilstond. Hij deelde haar leven in deze periode. Zij vond het fijn als we samen baden tijdens een bezoek. We wensen 
haar een veilig thuis bij haar hemelse Vader en alle kracht en nabijheid van God voor Willem de komende tijd.

Joep van den Berg

Kerstzang op 3e advent, 11 december, 16 uur in 
het Kruispunt
Op 11 december kunt u luisteren naar en meezingen met het 
Christelijk Mannenkoor IJmuiden in een adventsviering, die om 
16 uur start. Een goede traditie, die doorbroken is door Corona, 
maar nu weer gaat starten. Van harte welkom!

Gezocht: contactpersonen
Nog steeds zijn we op zoek naar contactpersonen, mensen 
die samen met de andere contactpersonen en de wijkcoördi-
nator mee willen zorgen voor het pastoraat in een wijk. Daarbij 
kun je denken aan het bezoeken van mensen die dat op prijs 
stellen, maar ook het bezorgen van een bloemetje voor een 
huwelijksjubileum of een kaartje voor een nieuw ingekomen 
lid. Contactpersonen zijn vooral nodig in wijk 3 (Weidbuurt) en 
wijk 4 (Florarondebuurt). U kunt zich hiervoor opgeven of meer 
informatie krijgen bij de wijkcoördinator of bij Joep of bij mij. 
Herdertjestocht op zaterdag 17 december in Velsen-Zuid.

Hartelijke groet, Joke Zuidema

Agenda
• Maandag 14 november 9.00-9.25 stiltemeditatie in het 

Kruispunt (en zo elke maandag, dus ook 21, 28 november 
en 5, 12 december)

• Maandag 14 november 19.30 uur werkgroep eredienst 
in het Kruispunt

• Woensdag 16 november 19.45 uur moderamen in het 
Kruispunt

• Maandag 28 november 19.30 uur kerkenraad in het 
Kruispunt

• Donderdag 17 november 19.45 uur Michacursus in het 
Kruispunt

• Donderdag 24 november 19.45 uur workshop God 
in de Supermarkt in de Dorpskerk in Santpoort, graag 
opgeven voor 17 november!

• Donderdag 1 december 19.45 uur Michacursus in het 
Kruispunt

• Dinsdag 22 november 19.30-21.00 uur voorbereiding 
kerkdienst 4 december in het Kruispunt

• Zondag 11 december, 16.00 uur, adventsviering in het 
Kruispunt met optreden van het Christelijk Mannenkoor 
IJmuiden en met samenzang.

• Woensdag 14 december, 13.30-16.30 uur adventsviering 
ouderen in het Kruispunt.
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De viering van 4 december, de 2e 
adventszondag wil ik graag voorbereiden 
met mensen die dat leuk vinden. We lezen 
samen teksten over Ruth. Als een van de 
voormoeders van Jezus staat zij centraal 
op deze tweede adventszondag.
 
Bij het lezen van deze teksten stellen we 
elkaar vragen en gaan we samen dieper 
op de tekst in. 

Van harte welkom op dinsdag 22 
november, 19.30-21 uur in het Kruispunt.

Joke Zuidema

Kerkdienst 4 december voorbereiden: nadenken over Ruth

Michacursus: bijzondere avond 
op 24 november

Inmiddels is de Michacursus van 
start gegaan met elf deelnemers. Op 
donderdag 24 november, de vierde avond 
van de cursus, is er een bijzondere avond. 
Alfred Slomp zal dan een workshop geven 
met de titel: God in de supermarkt

Het gaat die avond over keuzes die je 
maakt als je inkopen doet. En waarom je 
die keuzes dan maakt. Alfred doet dit op 
een bijzonder aansprekende wijze en laat 
de aanwezigen ook actief deelnemen. 
Voor deze avond is iedereen uitgenodigd, 
niet alleen de vaste deelnemers. 
Voor meer info, zie dit filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=r-
TE9Knl0Bpo&t=2s
De avond vindt plaats in de dorpskerk in 
Santpoort, van 19.45 - 22 uur. 
Van harte welkom, maar wel graag even 
opgeven via 
• Gilda Polderman 
 (gildapolderman@planet.nl) of 
• Joke Zuidema 
 (j.zuidema@protestantsekerk.nl). 
Het kan alleen doorgaan bij minimaal 20 
deelnemers.

Ouderenmiddag

Woensdag 16 november houden we 
weer onze ouderenmiddag in Het Kruis-
punt. 
De kerk is open om 2 uur en we beginnen 
om half 3 met koffie.
U bent allemaal weer van harte welkom. 
Voor vragen kunt u bellen met Yvonne 
Vreeken tel. 023 5371131 of
Gré Riedijk tel. 023 5385216.

Alpha-update

Op 22 september is de Alpha Cursus van 
start gegaan. Hart voor Velserbroek en 
Hart voor IJmuiden trekken hierin samen 
op.  De eerste avonden zijn al geweest, 
met een ontzettend leuke sfeer en goede 
gesprekken. Door ziekte zijn niet alle 
acht deelnemers elke avond aanwezig 
geweest, maar toch is al merkbaar dat het 
vertrouwen groeit. 
Super om te merken hoe deze groep 
mensen het geloof aan het verkennen is 
en elkaar ook beter leert kennen.

Afscheid

Beste gemeenteleden van Velserbroek en 
Santpoort,

Na ruim 28 jaar in Velserbroek te hebben 
gewoond gaan wij vertrekken. Wij hebben 
een mooi huis gevonden in Noordwelle 
in ons geliefde Zeeland.

Onze zonen Hans en Aart Jan blijven in 
ons huis in Velserbroek wonen. Dat geeft 
ons de mogelijkheid om nog drie dagen 
per week naar Velserbroek te komen 
en daar in de buurt ons werk te blijven 
voortzetten. De andere twee werkdagen 
werkt Wim vanuit huis in Zeeland. Van 
vrijdag t/m maandag zijn wij in Zeeland 
en we zullen daar lid worden van de 
Protestantse Gemeente Schouwen aan 
Zee. Dat betekent afscheid nemen van de 
gemeente hier.

Afscheid nemen doet altijd een beetje 
pijn, maar er is een grote kans dat wij 
elkaar in Velserbroek nog tegenkomen. 

Gods zegen toegewenst,

Annet en Wim Roozenbeek.

Ingridstraat 4
4326 AD  Noordwelle
wjroozenbeek@outlook.com
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Bedankavond vrijwilligers Velserbroek

Vrijdagavond 28 oktober was de vrijwilligersavond in het Kruis-
punt. In haar nieuwe rol als medevoorzitter van de kerkenraad 
opende Suzanne Riedijk de avond. Ze vond het zeker goed om 
vrijwilligers in de kerk te bedanken, maar omdat we met elkaar 
een gemeenschap vormen, vond ze het eigenlijk nog veel 
beter als wij elkaar zouden bedanken. Om dit vorm te geven 
lag er op elke tafel een omgekeerde hoed, papiertjes en een 
pen klaar. Suzanne vroeg iedereen zijn of haar naam op een 
briefje te schrijven en in de hoed te doen. Vervolgens ruilde ze 
de hoeden van tafel en mocht iedereen er een briefje uit halen 
om degene die erop stond te bedanken. Dit gaf de mogelijk-
heid om een (goede) bekende een keer te bedanken voor 
zijn of haar inzet. Maar het gaf soms ook de mogelijkheid om 
iemand die je nog niet (zo goed) kende, beter te leren kennen. 

Hierna vertelde Willem Meesters hoe de rest van de avond 
zou gaan verlopen. Er was de mogelijkheid om oudhollandse 
spellen te spelen en om een film met Brigitte Kaandorp in de 
hoofdrol te kijken, waarna het tijd was voor een muzikaal inter-
mezzo verzorgd door Imke en Bart, waarna er nog tijd was om 
bij een hapje en een drankje bij te praten. Zelf koos ik voor de 
oudhollandse spellen. In groepjes van 4 gingen we de spellen, 
die in de zaaltjes stonden opgesteld, langs. De combinatie 
van geluk en behendigheid leverde in het viertal waar ik mee 
optrok een hoop plezier op. En gezien het enthousiasme dat ik 
om me heen hoorde, hadden ook de anderen er veel plezier in. 

Het gedicht en de muziek die Imke verzorgde onder begelei-
ding van Bart waren weer prachtig en de ruimte voor ontmoe-
ting daarna fijn. 

Joke Zuidema sloot de avond af met het bedanken van de 
organisatie. Al met al een geslaagde avond waarin we elkaar 
op verschillende manieren konden ontmoeten en weer beter 
leerden kennen. Heel veel dank aan de organisatoren van deze 
avond! 

Yvonne Kruisselbrink
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Verslag opruimactie in Velserbroek op World Cleanup Day 2022
Door Harry Stevens

Op World Cleanup Day, zaterdag 17 oktober j.l. toonde de herfst al enigszins zijn gezicht. Het was op en af met het weer. Flink plenzen, 
dan weer een tijdje nazomers aangenaam —niet echt koud. Wellicht de reden dat de opkomst van onze tweede cleanup dit jaar van 
onze groene kerk significant maar niet zo massaal als de vorige keer was. Toen zo’n 30 man, nu zo’n beetje de helft daarvan.
Hoe het ook zij: na corona konden we eindelijk dit jaar onze verlangde prikacties koesteren. In het voorjaar liftten we mee met Neder-
land Schoon, dat dan in heel Nederland schoonmaakacties coördineert en in het najaar met World Cleanup Day, voor de wereldwijde 
schoonmaakacties. Wij melden onze actie bij deze organisaties aan, opdat ook niet-kerkelijken ervan weet hebben. In plaatselijke 
media of in de bibliotheek kondigen we de actie ook steeds aan.

Dit leidt ertoe dat mensen van Hart voor Velserbroek of mensen van goede wil die nog verder van de kerk staan toch van de partij 
zijn. Met twee mensen van Hart voor Velserbroek deed ik mijn ronde om en nabij De GAMMA, de ventweg aldaar. We moesten twee 
keer schuilen. Aan het begin onder het afdakje bij de ingang van de kerk, en nog een keer halverwege. Tijdens de werkzaamheden 
leer je elkander kennen, wat prompt gebeurde. In je eentje prikken is niks gedaan. Dan loop je je maar te ergeren aan wat mensen 
allemaal op straat gooien. Na afloop was er weer de befaamde soep. De veiligheidshesjes deden opnieuw dienst, Ton en Bart hadden 
bij IJmond Werkt en bij de stadsreiniging weer prikkers geleend. De hoeveelheid vergaard straatvuil was naar tevredenheid. Paraplu’s, 
een condoom, bah, rare plastic hulzen bij de Renault-garage. Sommigen vinden het een sport om zich in sigarettenpeuken te speci-
aliseren. Een prikstok belandde in de sloot, maar werd een week later teruggevonden. 

Laten we onze twee kuisbeurten in het jaar als ankers in ere houden. Hopelijk komt er tussentijds eentje bij, een kleinere, met na 
afloop een kroketje bij de snackbar. Persoonlijk ben ik voornemens ‘s zomers na ieder kerkdienst een uurtje te gaan prikken om vorm 
te blijven geven aan onze groene kerk.

Tot slot liep er nog in de periode tussen de gehouden acties die andere actie van Klaar is Kenia! Deze heeft € 2211,75 opgebracht. 
Het geld was bestemd voor World Cleanup Day in Kenia. Zie het verslag van Tina van onze actievoerder in Kenia verderop. Op https://
www.klaariskenia.nl/ vindt u alles over dit bijzondere project en het resultaat. Brian Ongoro, een journalist-fotograaf, heeft foto’s 
kunnen maken.
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U weet nog wel………….

Hulp aan Kenia
World Cleanup Day
17 September 2022, Nakuru & Nakuru-City en Kisumu Dunga
De Werkgroep Groene Kerk van de Protestantse Gemeente Santpoort en Velser-
broek wil zich inzetten om geld in te zamelen voor het ter plekke in Kenia 
aanschaffen van spullen die nodig zijn voor World Cleanup Day. Natuurlijk afvalgrij-
pers maar ook overalls, steekscheppen en wat dies meer zij. Deze spullen worden 
in de districten Nakuru en Kisumu aangeschaft door de actievoerders James Wakibia en Tina Wentink.  

Bedankbrief uit Kenia 16 oktober 2022
Verslag Tina Wentink van de schoonmaakactie in Kenia op World Cleanup Day 17 september 2022.

Lieve mensen in Nederland en met name Santpoort en Velserbroek,

Door middel van deze brief wil ik jullie bedanken voor de hulp bij onze schoonmaakactie in Kenia! 
In mijn district, Kisumu vlakbij het Victoria meer, hebben wij met vrijwilligers zeker 50 vuilniszakken zwerfvuil opgehaald.
Voornamelijk luiers, plastic en glazen flessen werden door ons verzameld in zakken van soms wel 70kg! 
Het opgehaalde vuil was dit keer echt een absoluut record! 
Helaas vinden politici, het schoonhouden van de omgeving niet super belangrijk, maar gelukkig waren er drie lokale politici aanwezig, 
om onze actie te ondersteunen.
Ook kwam een tv-zender langs om zo meer bewustzijn te creëren. (zie www.klaariskenia.nl/resultaat )
We waren echt overweldigd door de hoeveelheid vrijwilligers die op kwamen dagen, we hadden spullen voor zo’n 100 mensen 
ingekocht, maar er hielpen meer dan 150 vrijwilligers.
Met diverse lokale organisaties hebben wij veel samen gewerkt, zoals Kisumu Environmental Champions,Jijengee and Twinsworld. 
Mensen uit de verre omgeving kwamen ons helpen. 
Ook heel veel kinderen uit de buurt hielpen enthousiast mee en vonden het superleuk!
Jammer genoeg hadden wij het aantal vrijwilligers behoorlijk onderschat, en was het beloofde eten en drinken aan de krappe kant! 
Een duidelijk leerpunt voor een volgende cleanup welke zeker gaat komen.
Deze willen wij houden op de volgende World Cleanup Day op 5 juni 2023, maar waarschijnlijk gaan wij al eerder aan de slag.
Wij zijn heel blij met het opgehaalde bedrag van ruim € 2200,- zodat wij hier voldoende hulpmateriaal konden aanschaffen.
Deze spullen, afvalgrijpers, rubberlaarzen, handschoenen, vuilniszakken e.d., kunnen wij weer gebruiken bij onze volgende cleanup!
Namens alle vrijwilligers wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van deze schoonmaakactie super bedanken en nu is de 
wereld weer een klein stukje schoner!

Met een warme groet,

Tina Wentink ( Kisumu Kenia)

De werkgroep KlaarisKenia, bedankt Tina, haar medewerkers en fotograaf Brian Ongoro heel hartelijk, voor het ter plaatse organiseren 
en realiseren van de Cleanup Actie in Kenia. 
Meer informatie en beelden van de cleanup in Kisumu ziet u op www.klaariskenia.nl/resultaat 

Met vriendelijke groet, Harry, Gerrit, Roland, Bart en Ton
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November
vr 11 nov 2 Koningen 9:30-37 Gekapt 

za 12 nov Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd

zo 13 nov Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven

ma 14 nov 2 Koningen 10:1-17 Niemand ontkomt

di 15 nov 2 Koningen 10:18-36 Baäl neergeslagen

wo 16 nov 2 Koningen 11:1-20 Verborgen baby wordt koning

do 17 nov 2 Koningen 12:1-9 Het kind en de hogepriester

vr 18 nov 2 Koningen 12:10-22 Herstelwerkzaamheden 

za 19 nov 2 Koningen 13:1-9 Hardleers 

zo 20 nov 2 Koningen 13:10-25 Geluk bij een ongeluk

ma 21 nov Lucas 20:41–21:4 Major donor

di 22 nov Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht?

wo 23 nov Lucas 21:20-38 Hij komt!

do 24 nov Filippenzen 1:1-11 Verlangen

vr 25 nov Filippenzen 1:12-26 Doelgericht

za 26 nov Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven

zo 27 nov Filippenzen 2:12-18 Inspanning

ma 28 nov Filippenzen 2:19-30 Meeleven

di 29 nov Jesaja 9:7-16 Gods woede

wo 30 nov Jesaja 9:17–10:4 Kannibalisme 

December
do 1 dec Jesaja 10:5-19 Hoogmoed komt voor de val

vr 2 dec Jesaja 10:20-27 Nog even

za 3 dec Jesaja 10:28-34 Nietsontziende macht

zo 4 dec Jesaja 11:1-10 De telf van Isaï

ma 5 dec Jesaja 11:11-16 Een rest zal terugkeren

di 6 dec Jesaja 12:1-6 Je zult weer zingen

wo 7 dec Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol?

do 8 dec Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish

vr 9 dec Jesaja 13:1-5 Op oorlogspad

za 10 dec Jesaja 13:6-18 De dag van de HEER

zo 11 dec Jesaja 13:19-14:2 Babel gevallen

ma 12 dec Jesaja 14:3-11 Een van ons?

di 13 dec Jesaja 14:12-23 Gevallen ster

wo 14 dec Jesaja 14:24-32 Wie zal de HEER tegenhouden?

do 15 dec Filippenzen 4:1-9 Vreugde

Bijbelleesrooster 11 november tot 16 december 2022

Bron: commons.wikimedia.org/wiki/File:Bijbellezen, Pierre Jacques Dierckx, circa 1901-1947, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
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Van de Diaconie

Beste mensen,
De collecten hebben in september het volgende opgebracht:
  4 september Kerk in Actie project K 021262 €  230,75
11 september Kerk in Actie Jong Protestant €  112,30
18 september Diaconie €  202,50
25 september Kerk in Actie project Z 009085 €  166,77
Daarnaast is via o.a. iDeal nog € 10,00 ontvangen.
Dit bedrag wordt verdeeld over de doelen van de boven-
staande collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 650,30 ontvangen.
Op zondag 16 oktober werd in onze beide kerken de Dankdag 
voor Gewas en Arbeid gevierd. Zoals gebruikelijk werden er 
ook weer goederen ingezameld ten behoeve van de Voedsel-
bank in Velsen. Op de foto’s kunt u zien dat er ook dit jaar weer 
volop aan onze oproep gevolg is gegeven.
De diaconale collecte was deze zondag bestemd voor Hart 
voor Kinderen. 
Deze stichting verzorgt voedselpakketten in Afrika omdat ook 
daar als gevolg van de oorlog in Oekraïne veel minder graan 
geleverd wordt waardoor de prijzen van voedsel enorm stijgen. 
Met één pakket van € 50 kan een groot gezin een maand eten.
De opbrengst hiervoor was bijna € 350. 
Tevens was er de mogelijkheid om de Voedselbank financieel 
te ondersteunen en daarvoor is tot op het moment van dit 
schrijven (26/10) ca. € 1.575 gedoneerd.

Alles bij elkaar een prachtig resultaat en alle gevers worden bij 
deze hartelijk bedankt!

Namens de Diaconie, Jan Bothof

BEZOEK AAN DE VLUCHTELINGENBOOT “SILJA EUROPA”
Joke Zuidema had een verzoek gekregen of wij met de drie 
diaconieën uit Velsen-Zuid, IJmuiden en Santpoort-Velser-
broek iets konden betekenen voor de vluchtelingen.
Vrijdag 21 oktober jl. hebben Jan en ik vanuit onze Diaconie 
een bezoek gebracht aan de asielboot die sinds kort afge-
meerd ligt aan de kade in Velsen-Noord, de Silja Europa, samen 
met Henk Horsman (Ichtuskerk), Liesbeth van der Lugt (Engel-
munduskerk) en Jolanda van der Wal van Welzijn Velsen.
Er verblijven bijna 1.000 mensen, waarvan plm. 75 kinderen, op 
deze boot en Froka Hazenberg, medewerkster COA, vertelde 
dat zij graag Sint-Maarten met deze kinderen wil vieren. Zij 
heeft hier lampionnen en snoepgoed voor nodig en daar heeft 
het COA geen budget voor.
De drie diaconieën hebben besloten om dit te verzorgen.
Ook is er een groot tekort aan sportkleding en -schoenen nu 
de kinderen in november naar school gaan en dus tevens de 
vraag of wij zouden kunnen helpen om hierin te voorzien.
Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke oproep in de Jutter/
Hofgeest, op diverse basisscholen en via een nieuwsbrief in 
onze (kerkelijke) gemeente met het verzoek om deze kleding 
in de eerste week van november in te leveren in onze drie 
kerken. Op het moment dat ik dit verslagje schrijf, moet e.e.a. 
nog plaatsvinden en weten we nog niet waartoe deze verschil-
lende activiteiten hebben geleid. 
Wordt vervolgd …..

Carla van Woensel
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De energiekosten van onze kerken

We hebben er allemaal mee te maken: de stijgende prijs van 
gas en elektra.  Het is inmiddels duidelijk geworden dat we als 
kerk in 2023 rekening moeten houden met 4x hogere energie-
kosten. Dat betekent naar verwachting, nog niet alles is zeker, 
een kostenpost van bijna €50.000: €30.000 voor de Dorpskerk 
en €18.000 voor het Kruispunt. Dit betreft dan natuurlijk niet 
alleen de kerkzaal op de zondag maar ook de verwarming van 
de zalen (bijvoorbeeld de zolder in de Dorpskerk voor de basis-
school).
Dat is zo ongeveer de helft van wat we aan inkomsten aan vrij-
willige bijdragen verwachten in 2023.

Het College van Kerkrentmeesters heeft de volgende maatre-
gelen genomen:
1. De huur van onze kerken en zalen aan derden wordt 

volgend jaar met minimaal 25% en maximaal 50% 
verhoogd.

2. In beide kerken gaan we radiatorfolie en waar moge-
lijk deurdrangers monteren. In de Dorpskerk gaan we
voorzetramen op de zolderverdieping aanbrengen. En 
misschien ook meer Led-verlichting in beide kerken en in 
de noodvluchtweg-verlichting.

3. De thermostaten gaan lager: in de Dorpskerk incl. zalen 
staan deze nu al op 19 i.p.v. 20. De temperatuurregeling 
in het Kruispunt is niet eenvoudig dynamisch te wijzigen, 
maar is inmiddels wel verlaagd.

Er zal externe expertise ingehuurd worden voor advisering. 
Want er zijn meer besparende maatregelen mogelijk. De 
complicerende factor hierbij is dat er nog geen duidelijkheid 
is over de positie van onze gebouwen in de toekomst. We 
hebben met elkaar afgesproken dat t/m 31 december 2025 de 
huidige gebouwen voor onze kerkelijke activiteiten in gebruik 
zullen blijven. Wat er daarna gebeurt moet nog bepaald 
worden. 
Deze onzekerheid maakt het moeilijk om besparende maatre-
gelen te nemen die niet binnen 3 jaar zijn terugverdiend. We 
gaan ze in ieder geval wel inventariseren inclusief kosten/baten 
plaatje. En op korte termijn gaat ook de beleidscommissie 
weer aan de slag om op dit terrein de kerkenraad te adviseren.

Daarnaast hebben we de kerkenraad nog een aantal maatre-
gelen voorgesteld:
1. Houd kerkdiensten in de Dorpskerk niet in de kerkzaal 

maar in de ontmoetingsruimte als het buiten erg koud is. 
KerkTV zal dan niet mogelijk zijn, dan wel beperkt zijn tot 
geluid.

2. Thermostaat in beide gebouwen niet hoger dan 18 
graden, (of misschien nog wel lager) voor alle activiteiten. 
Ter illustratie: de Dorpskerk in Bloemendaal is bij de kerk-
dienst inmiddels ingesteld op 15 graden!

3. Overweeg meer gezamenlijke diensten te houden: bv 
steeds 2 in de maanden januari, februari en maart. Zodat 1 
kerkgebouw gesloten kan blijven. Het verwarmen van het 

Kruispunt is overigens goedkoper dan het verwarmen van 
de Dorpskerk.

Gelukkig hebben we als protestantse gemeente een financiële 
reserve en zitten we er bij wijze van spreken ‘warmpjes bij’. 
Maar u moet dat spreekwoord niet al te letterlijk gaan nemen!

Namens het College van Kerkrentmeesters, Gerrit Out

Hoe staat het met het Archief?

De trouwe kerkbladlezer weet misschien nog wel dat er een 
groepje vrijwilligers al geruime tijd bezig is om ons papieren 
archief op orde te brengen. Op de zogenaamde hobbyzolder 
in de Dorpskerk zijn we elke woensdagochtend bezig om de 
papieren van de Hervormde gemeente, de Gereformeerde 
kerk en de Protestantse gemeente op orde te brengen. 
En onlangs hebben we fase 1 afgerond: het archief van de 
Hervormde gemeente, dat al grotendeels bij het Noordhol-
lands Archief in Haarlem was opgeslagen is afgerond met het 
overbrengen van de laatste 'nagekomen' stukken: 10 dozen, 
netjes gerubriceerd en beschreven.
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Vanuit de Kerkenraad 

Op 3 oktober was de eerste vergadering van de Kerken-
raad Santpoort Velserbroek. De Protestantse gemeente 
Santpoort Velserbroek is nu 1 kerkgemeente en kent geen 
wijkkerkraden meer. Doordat deze wijkkerkraden niet 
meer bestaan kunnen we volstaan met de omschrijving 
Kerkenraad. De toevoeging “algemene” is niet meer nodig.

Overigens is het niet zo dat wijkgebonden activiteiten en 
werkzaamheden niet meer bestaan. Pastoraat wordt verricht 
vanuit de oude verdeling. Dat geldt voor de predikanten maar 
ook voor de ambtsdragers. 

Zo hebben we werkgroepen eredienst en pastoraat per wijk. In 
deze werkgroepen zitten ambtsdragers en predikanten. Echter 
kunnen nu ook gemeenteleden die geen ambtsdrager willen 
worden maar wel een bijdrage aan de kerk willen leveren lid 
worden van een werkgroep. Dus als u daar interesse voor heeft 
neem dan contact op met een predikant, ouderling of diaken 
in uw wijk. U kunt hen uiteraard ook nog steeds aanspreken als 
u iets met betrekking tot de kerk wilt melden of vragen.

Naast de wijkgebonden werkgroepen is het ook de bedoeling 
dat gemeentebrede werkgroepen aan de slag gaan. Voor-
alsnog zijn dat de werkgroepen kerk in actie, kerk naar buiten, 
groene kerk en vorming en toerusting. Deze werkgroepen 
zullen zich presenteren als ze een activiteit oppakken. Ook 
voor deelname aan deze werkgroepen behoeft u geen ambts-
drager te zijn. Over deze werkgroepen leest u elders of in een 
van de volgende kerkbladen meer.

Als u dit leest is de gezamenlijke dienst waarin de nieuwe 
plaatselijke regeling aan de orde is geweest voorbij. De nieuwe 
regeling is erop gericht het functioneren als kerk te verbeteren. 
De hoop en verwachting is dat mensen (u) eerder een taak of 
klus oppakken omdat de drempel lager ligt. Het functioneren 
als kerk wordt (uiteindelijk) niet bepaald door een kerkorde 
maar door de mensen die zich inzetten. 

Ik hoop u weer voldoende te hebben ingelicht. Als u echter 
vragen of opmerkingen heeft dan hoop ik dat u die kenbaar 
maakt. 

Met vriendelijke groet

Namens de Kerkenraad (KR)

Leo Kruisselbrink, scriba

Scratchdag Christmas Carols in Heemstede 
Jaarlijks ‘één-dags-koor’ in kerstsfeer

Koorzangers: opgelet! Op zaterdag 17 december 2022 vindt in 
de Oude Kerk te Heemstede na twee jaar afwezigheid voor de 
21e keer de scratchdag ‘Christmas Carols’ plaats onder leiding 
van dirigent Piet Hulsbos. Begeleiding: Willem Jan Cevaal. Deel-
name: € 17,50. Aanvang: 10:00 uur. Aanmelden of info: carols-
heemstede@gmail.com.

In één dag studeren ongeveer honderd koorzangers bekende 
en minder bekende Christmas Carols in. Vanaf 10:00 uur klinken 
de vierstemmige kerstliederen door de sfeervolle Oude Kerk.
Begeleid door een vleugel en door kaarsen verlicht sluiten de 
zangers deze dag om 16:30 uur af met een intiem concert, 
waarvoor de toegang gratis is.

Al ruim 20 jaar is de scratchdag Christmas Carols een succes-
volle en geliefde dag in de wijde omgeving van Heemstede. 
‘Once in Royal David’s City’ staat zeker op het programma, 
maar ook carols als ‘Away in a manger’, ‘Ding dong merrily on 
high’, ‘O come all ye faithful’ zijn regelmatig voorbij gekomen.

Martine Clarke-Seldenthuis

T: 06 40 256 672

Martine210367@gmail.com

Herdenkingsdienst zeevarenden

Gewoontegetrouw wordt er weer een herdenkingsdienst voor 
de gevallenen op zee georganiseerd. Deze samenkomsten 
vinden sinds de Tweede Wereldoorlog jaarlijks plaats. Aanvan-
kelijk werden de zeevarenden herdacht die in de periode 
1939 - 1945 het leven hebben gelaten of daarna op een mijn 
waren gelopen. In IJmuiden worden inmiddels naast de tanker 
de Maassluis ook de scheepsrampen met de vissersschepen 
Larissa, Catharina Duyvis en Victory herdacht.     

De herdenking wordt verzorgd door de heer Jan Ham van 
het Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam. Mocht u het op 
prijs stellen dat er in zijn toespraak een naam genoemd wordt, 
dan bent u van harte uitgenodigd en kunt u contact met hem 
opnemen. Zijn telefoonnummer is 0619013866.
Voorgangers in de dienst zijn ds. Cees Haasnoot (Nieuwe kerk), 
pastor Harald Münch (Engelmunduskerk) en ds. Leon Rasser 
(Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam). Het orgel wordt 
bespeeld door organist Ary Rijke. Het Scheveninger mannen-
koor verzorgt de muzikale omlijsting.
Gewoontegetrouw vindt de dienst plaats in de Nieuwe kerk 
in de Kanaalstraat in IJmuiden. De datum is 13 november, de 
aanvangstijd is 15:30. Parkeerplaats is in ruime mate gratis 
beschikbaar. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kop koffie of thee.



RUIM DUIZEND EURO VOOR MADRAS

De dames van de CreatieveMaandagOchtendGroep hadden op 8 oktober een kraam 
tijdens de jaarlijkse Pinkenveiling bij de Naaldkerk. Ruim 27 jaar komt de CMOG elke 
maandagmiddag (maar de naam blijft ongewijzigd) in de Ontmoetingsruimte van 
de Dorpskerk bij elkaar om allerhande producten te maken die verkocht worden ten 
behoeve van de stichting Santpoort helpt Madras, het huidige Chennai in India.

Passanten kunnen bij de CMOG-kraam voor € 1,50 raden naar de prijs van levens-
middelen, verpakt in een grote mand. Degene die de juiste waarde raadt, of daar het 
dichtstbij zit, mag de inhoud meenemen. De waarde van de levensmiddelen is € 91,11. 
De familie King uit Santpoort zit er zeven cent naast en is winnaar. Als mevrouw King 
op de hoogte gebracht wordt klinkt het enthousiasme luid door de telefoon. In een 
mum van tijd, ze wonen om de hoek, staan de Kings bij de kraam. Zij zijn van plan ook 
anderen mee te laten delen in hun geluk.

In Madras zorgt Stephan Vidyakar al ruim 30 jaar voor de ‘verschoppelingen der aarde’ 
uit de wijde omgeving van Madras. Van baby tot hoogbejaarde vangen hij en zijn 
medewerkers op in hun centrum Udavum Karangal (Helpende Handen). Zij zorgen daar 
voor onderwijs, runnen een ziekenhuisje, doen wat aan landbouw en veeteelt, helpen 
met het vinden van werk en huisvesting.

De totale opbrengst van de kraam wordt uiteindelijk € 750,-. Een anonieme schenker 
deed daar € 300,- bovenop. Een gift van € 20,- van een ander kwam daarna nog binnen, 
zodat de CMOG € 1050,- kon overmaken naar de stichting Santpoort helpt Madras.
Alle kopers en schenkers hartelijk dank!

Mevrouw King en haar dochter mogen de levensmiddelenmand meenemen. De kraam van de CMOG. Links voor de kraam staat de levensmiddelenmand. (Foto’s Guus Hartendorf)

Santpoort H
elpt M

adras
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Ik was een vreemdeling en 
jullie hebben Mij opgenomen.’ 
(Matteüs 25: 35)

Met deze woorden maakt Jezus duide-
lijk dat het gastvrij ontvangen van 
vreemdelingen in het midden van een 
gemeenschap iets van Gods aanwe-
zigheid laat zien. 

De landelijke overheid heeft in de afge-
lopen jaren helaas niet geïnvesteerd in 
een veilige toegang, goede procedures 
en duurzame opvang voor vluchtende 
mensen. We herinneren ons de verschrik-
kelijke beelden van asielzoekers die in Ter 
Apel in de open lucht moesten slapen.
Gelukkig zijn er kerken en kerkelijke vrij-
willigers, die samen met veel anderen, 
bereid zijn om vluchtelingen een bed te 
bieden en in hun gemeenschap op te 
nemen. Op deze Inspiratiedag laten we 
concrete voorbeelden zien om zelf ook 
actief te worden en van elkaar te leren. 
Er is meer mogelijk dan vaak gedacht! 
Ook willen we overheid en politiek wijzen 
op hun verantwoordelijkheid. Want er 
moet wel een structurele oplossing 
komen. 

De Werkgroep Vluchtelingen van de Raad 
van Kerken nodigt u daarom heel harte-
lijk uit voor deze inspirerende dag op 5 
november in Amersfoort! Ga in gesprek, 
deel ervaringen en laat u inspireren door 
anderen.

Els, Kor en Karel vertellen graag alvast wat 

zij deze dag delen over respectievelijk het 

media-project Shadow Game, Friends-

4Friends en De Thuisgevers. Ook Carolus 

Grütters (onderzoeker bij het Centrum voor 

Migratierecht van de Radboud Universiteit), 

Rikko Voorberg, Eefje Blankevoort, INLIA, 

MiGreat.org, Justice and Peace en Vluchte-

lingenwerk vertellen deze dag over inspire-

rende initiatieven.

De maandelijkse column van Ds. Verhoeff

 

WK Qatar
don 27 okt  2022  

Vooropgesteld: dit WK had nooit in Qatar mogen 
plaatsvinden. Dat zoveel arbeiders het leven lieten 
bij de bouw van stadions is onthutsend. Toch gaat 
dat WK er komen, en zelfs onze regering zal erbij 
zijn. Handel gaat immers voor alles. De minister 
van sport gaat dus zeker, in geval van succes voor 
Oranje ook de minister-president, en mogelijk zelfs 
de koning.

Het had allemaal niet gemoeten, maar nu is het te laat. Het is onmogelijk om een toer-
nooi van deze omvang op dit moment nog af te gelasten of te verplaatsen. En is het ook 
onredelijk om van sporters te verwachten dat zij de problemen oplossen die bestuur-
ders en politici gemaakt hebben. Ik zal zelf ook gaan kijken. Het regime in Qatar veran-
dert niet als ik de tv uitzet.

Maar daar gaat deze column niet over. Die gaat over de steeds inniger relatie tussen 
voetbal en religie. Vóór de laatste eeuwwisseling was die er nauwelijks. Alleen bij 
Feyenoord zeiden ze altijd al: zonder lijden geen verlossing. Maar wie een geloof 
aanhing – welk geloof dat ook was – hield zijn mond. Je was wel wijzer, want geloof 
was voor losers.

Dat is drastisch veranderd. In mijn herinnering was de Ghanese Feyenoorder Christian 
Gyan eind jaren ’90 de eerste. Voor al zijn wedstrijden stond hij met gesloten ogen en 
gespreide armen te bidden op het veld. Tegenwoordig is het bij vrijwel iedere wedstrijd 
te zien: spelers die kruisjes slaan, met gevouwen handen God aanroepen of naar boven 
wijzen bij het juichen.

Zo steekt Memphis Depay na een doelpunt zijn vingers in zijn oren om God te danken 
en te laten zien dat hij doof is voor de mening van mensen. Arnaut Danjuma, straks ook 
namens Nederland in Qatar, heeft als moslim ‘Alhamdulillah’ (Eer aan God) op z’n Twitter 
staan. Voetballers van vandaag laten kortom nadrukkelijk zien dat zij geloven in God, 
Allah, of JHWH.

Niet alles daaraan is mooi, ik besef dat. En toch ben ik geneigd de religieuze coming-out 
van voetballers positief te waarden. Mariecke van den Berg (hoogleraar feminisme en 
religie) zegt: ‘Religie was iets voor oude mensen, die vergeten waren dat we geseculari-
seerd zijn. Maar als je Depay of Timber ziet bidden, moet je dat bijstellen. Het haalt het 
sneue imago van religie weg.’

De professor heeft gelijk. Voetballers zijn moderne iconen en zij geven persoonlijk 
geloof een plek terug midden in het leven van alledag. Daar zitten scherpe kantjes aan, 
absoluut. Maar dat religie niet meer iets is voor losers, is wat mij betreft pure winst. Of 
ook Oranje moet winnen in Qatar, dat weet ik niet. Ik hou de koning liever thuis. Maar 
verder wens ik u een mooi WK.
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Op vrijdag 18 november en zaterdag 19 november speelt musicalvereniging “de 
Jonge Stem” de musical Joseph and the amazing Technicolor Dreamcoat. 

Deze musical vertelt het bekende bijbelverhaal uit Genesis: Het verhaal van Jozef.
Jozef heeft de bijzondere gave om dromen te kunnen verklaren. Hij is het lievelingskind 
van zijn vader Jacob. Zijn broers en zussen zijn jaloers. Ze bedenken een plan en 
verkopen Jozef aan uitzendbureau Tempel Team die hem meenemen naar Egypte. 

Als alles verloren lijkt te zijn, gloort er plotseling een sprankje hoop de farao heeft … de 
farao heeft slaapproblemen en Joseph is de enige die hem kan helpen… de farao heeft 
De bekende musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat van Andrew 
Lloyd Webber en Tim Rice wordt door musicalgroep “De Jonge Stem” naar deze tijd 
gehaald. 

De musical is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf circa 8 jaar. 
Met swingende muziek, spetterende dans en veel enthousiasme is deze show een 
must-see!
Kaarten zijn te koop bij de stadsschouwburg in Velsen.

Odessa, Oekraïne

In de stad Odessa heeft Mission 
Possible al tientallen jaren ervaren 
medewerkers aan het werk. Juist nu 
groeit de hulpvraag heel hard. In het 
team werken o.a. een sociaal werker, 
een pedagoog en een psycholoog.

Olga
"De oorlog kwam op zo'n slecht moment!" 
Olga roept het uit als ze de deur voor ons 
opent. "Mijn man werd geroepen om te 
helpen vechten, net nu we hem zo hard 
nodig hebben. Ik ben gediagnosticeerd 
met kanker en mijn schoonvader onder-
gaat chemotherapie."
Olga barst in tranen uit.
"We hebben twee kleine kinderen. Ze 
zullen wees worden als ons iets overkomt. 
We hebben niet genoeg geld voor eten. 
Alles gaat op aan de zorg", snikt ze.
We reiken haar een doos met voedsel 
aan. "We kunnen niet veel doen, maar 
we hebben deze doos meegenomen. Bij 
God zijn alle dingen mogelijk. Wilt u dat 
wij voor u bidden?", vragen wij.
"Jazeker!"
Nadat we met Olga hebben gebeden, 
spreekt ze met tranen in haar ogen en 
glimlacht lichtjes:
"Vroeger hebben we nooit gebeden; 
we voelden er geen behoefte aan of 
maakten er de tijd niet voor. Maar nu voel 
ik me lichter, alsof iemand me vasthoudt. 
Bedankt! We zullen nu tot God gaan 
bidden om ons gezin te helpen!"

Evangelisatie
De focus van het werk in Oekraïne is 
Evangeliseren. Met praktische hulp laten 
we de liefde van de Heere Jezus zien aan 
de mensen die we bezoeken. Zo werken 
we aan onze opdracht uit Mattheus 25. 
Dit doen we met name bij de gezinnen 
die het al moeilijk hebben. Via de sociale 
dienst ter plaatse hebben we lijsten met 
adressen van mensen die het al zwaar 
hebben.

Lokale hulpverlening 
De goederen die we nodig hebben 
kopen we, via lokale contacten, ter 
plaatse. Zo vermijden we hoge transport- 
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NIEUWS VAN DE COMMISSIE KERK IN ACTIE

Ook deze herfst vragen we weer uw aandacht voor onze Najaarsactie. En wel 
voor het project ten behoeve van het Beyers Naudé Centrum te Stellenbosch in 
Zuid-Afrika.

Het Centrum brengt predikanten samen om na te denken en van gedachten te wisselen 
over de vraag hoe de kerken hun rol in de samenleving het beste kunnen vervullen. In 
bepaalde situaties is dit wellicht mogelijk door samen te werken met de overheid, in 
andere gevallen door zelf aanwezig te zijn op plekken waar de overheid ontbreekt.

Het is helaas niet altijd vanzelfsprekend dat de kerken zorg dragen voor de armsten en 
kwetsbaarsten in de Zuid-Afrikaanse samenleving. Predikanten worden zich tijdens de 
conferenties in Het Beyers Naudé Centrum beter bewust van de rol die kerken op zich 
kunnen en moeten nemen om de maatschappelijke omstandigheden te verbeteren. 
Door middel van contextueel bijbellezen tijdens de samenkomsten krijgen de bijbel-
verhalen een actuele betekenis voor hen. De boodschap en de opdracht van het evan-
gelie worden op een heel concrete manier naar het heden toe ,,vertaald”.

Naar huis teruggekeerd, kunnen de predikanten met hun gemeenteleden ook deze 
manier van bijbellezen gaan toepassen. Dit zorgt voor meer betekenis van de bijbel 
in het leven van alledag en voor de wijze waarop de grote problemen van deze tijd 
bekeken worden.  

Een bekend thema waarover gesproken wordt, is “Kerk en Gender”. Vrouwen zijn 
kwetsbaar in Zuid-Afrika. Mensen met een andere seksuele geaardheid dan de meest 
gangbare hebben in dit land ook veel moeilijkheden te doorstaan. Samen praten over 
bijbelse thema's als liefde, zorg en respect, kan helpen om gemeenten en gezinnen ook 
op dit terrein een ander perspectief te bieden en draagt bij om patronen te doorbreken.
Het streven van het Beyers Naudé Centrum spreekt ons zeker aan. Er is bijv. nog heel 
veel nodig om te komen tot een rechtvaardige behandeling van minderheden. Door 
mensen te helpen zich bewust te worden van wat de bijbel ook in deze tijd hierover te 
zeggen heeft, is een eerste stap gezet.
Binnenkort zult u een digitale of schriftelijke uitnodiging ontvangen het voornoemde 
project van Kerk in Actie te steunen met een financiële bijdrage. 
Wij hopen op u te kunnen rekenen.

Namens de Kerk in Actie Commissie,

Hetty Vink-Postema.

Giften: IBAN: NL42INGB0001775528 t.n.v “Dia Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake Commissie Kerk in Actie”, te Velser-

broek. Ook elke rechtstreekse gift aan de landelijke organisatie telt mee in het aandeel dat van onze gemeente wordt verwacht

en invoerkosten. We hopen en bidden 
dat we voldoende financiële middelen 
mogen ontvangen om het werk goed uit 
te voeren.
Meehelpen kan! Bidt voor het werk van 
Mission Possible in de Oekraïne. Als je wilt 
kun je ook een gift overmaken op NL07 
RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne winter. 
Een tikkie overmaken kan ook.

Wilt u meer doen? Ook dat is mogelijk. 
We hebben een prachtige gift gekregen 
van een gemeente die een jaarproject 
heeft gedraaid voor Mission Possible. 
Half april zal een afvaardiging van deze 
gemeente op locatie gaan kijken naar 
de uitwerking van hun jaarproject op het 
veld. 

In een andere gemeente zijn we nu net 
een jaarproject gestart. Deze gemeente 
gaat sparen voor babyboxen en die aan 
het einde van het projectjaar zelf uitdelen 
in Bulgarije.
Eind oktober zal er een werkvakantie met 
jeugd naar een Roma dorp vertrekken en 
daar een week lang helpen bij de reno-
vatie van een aantal woningen. 
Wilt u eens overleggen over een passende 
avond of een passend project voor uw 
gemeente? Bel of mail rustig.

Met vriendelijke groet, 

Bert Dokter & Gerande Sikkema

Mission Possible Nederland 

06 42565149

info@missionpossible.nl, 

www.missionpossible.nl

NL07 RABO 0158 0454 24
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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

Hier kan uw advertentie staan. 

Meer info, bel of mail Gerrit Out 

06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com



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 Werk-
hoven, 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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Velserbroek

Kruispunt
Algemeen

Bloemengroet

13   November    Guda de Wit
20   November    Anneke Hoorn
27   November    Alice Middendorp
 4    December     Marja Cornelissen
11   December     Henriette Bronsting

Autorijdienst 

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

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

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

PREDIKANTEN
Ds. Joep van den Berg, 
Componistenlaan 223, 2215SR Voorhout
t: 06-23830775 e: johanwvandenberg@gmail.com.

Ds. Joke Zuidema
Dammersboog 30, 1991 SK Velserbroek
t: 06-38014580 e:  j.zuidema@protestantsekerk.nl

BEZOEKCOÖRDINATOR
Alies Passchier, t: 0612218039 e: alies.passchier@gmail.com

Kerkdiensten 

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

13 november

 10.00 u Kruispunt Ds. B. den Boer

 10.00 u Dorpskerk Ds. O. Sondorp

20 november

 10.00 u Kruispunt Mw. ds. J. Zuidema  

 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. G. Polderman

27 november, eerste advent

 10.00 u Kruispunt Ds. J. van den Berg

 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. I.G. Clement

4 december, tweede advent 

 10.00 u Kruispunt Mw. ds. J. Zuidema

 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. G. Polderman

11 decemer, derde advent

 10.00 u Kruispunt Mw. ds. I.G. Clement

 10.00 u Dorpskerk Ds. R.J. ten Have

Adressen 

KERKENRAAD 
Voorz.:  Martine Roomer en Suzanne de Mik
Scriba:  Leo Kruisselbrink e: scribasantpoortvelserbroek@
gmail.com p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velserbroek.

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

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

DIACONIE
Voorzitter: Vacant 
Secr.: Heine 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: Herman Westerhoud t: 06 13057663 
IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v. 
Diaconie Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake ZWO.

Bezoekteams 

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

1  ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de 

Hagelingerweg mw. Coba Slings t: 023 5376634 

2  ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de  

 Hagelingerweg mw. Fija Borst t: 023 5375071

3  Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

Autorijdienst 

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

13 november  mw. A. Hurkmans   023-5371086 

20 november   mw. P. Muller 06-25178153

27 november     dhr. J. Morren            023-5384366

 4 december       dhr. E. van der Kooij 06-15890135

11 december      mw. A. Hurkmans   023-5371086 

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

13 november mw. D. Markerink 023-5376816

20 november dhr. E. Hup 023-5376153

27 november dhr. R. Pomp 06-49932782

4 december mw. C. van Woensel 023-5381515

11 december dhr. D. van Dassen 06-45451231

Adressen

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

BEHEERDER
Gerrit Out, 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 
Elina Keijzer t: 072 5120528  Lyceumstraat 51, 
1814BR Alkmaar e: keijzerelina@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 1 december 
2022 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/


