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Foto van de maand

Meer zien door verder te kijken  of Je keek te ver

Trots was ik op één van mijn schaatsleerlingen die de afgelopen maand met een prachtige inauguratierede tot professor in de reuma-
tologie promoveerde met een mooie titel “Meer zien door verder te kijken”. Wij zouden zeggen “verder kijken dan je neus lang is”.  
Respect heb ik voor dergelijke jonge heldere geesten die een grote bijdrage leveren aan de bestrijding van de volksziekte reuma en 
alles wat erom heen hangt, zoals artrose. En dan te bedenken dat artrose in de toekomst volksziekte nummer 1 wordt of kan worden. 
Ze vergeleek haar onderzoek met het kijken met een nieuwe moderne camera naar het mysterie van de complexe reumatologische 
aandoeningen middels PET-scans.
 Als je telkens probeert een mooie foto te maken in plaats van een kiekje, dan ga je anders kijken en probeer je verder te kijken. Dat 
valt meestal niet mee, maar soms schiet je iets moois, een treffer. Zo gaat dat met onderzoek ook en sommigen schieten vaak raak 
en laten baanbrekend werk zien.
Pasgeleden ontving ik een boekje met als titel “Je keek te ver”, geschreven door Marjoleine de Vos. Ze maakte wandelingen door het 
Groninger land. Ze beschrijft de schoonheid , de volheid van het land. Onze eigen nietigheid, maar ook de vanzelfsprekendheid.  Ze 
schrijft dat we het lezen van het landschap hebben verleerd, zoals een sloot die vroeger een kronkelend diepje was. Ze wijst met de 
vinger: kijk daar, daar waar je niets ziet, daar is veel te zien.
De foto hierboven is gemaakt aan het Groninger Wad. Een onverwachte zware bui kwam opzetten, waarop de ondergaande zon 
oranje kleurde. Na een hele dag plaatjes schieten toch nog eentje die eruit sprong.

Met een hartelijke groet voor het nieuwe jaar,

John Oosterhuis  (john.oosterhuis@xs4all.nl)



  
Meditatie

Joep van den Berg
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Jezus maakt een zweep van touw. Hij jaagt ze de tempel uit. Hij smijt het geld van de wisselaars op 
de grond, en Hij gooit hun tafels omver. Weg ermee, roept Jezus door de tempel. Het komt best wel 
stoer over. En je voelt als het ware de brandende hartstocht die er doorheen schijnt. Die, zo zegt de 
Psalm, mij in vuur en vlam zal zetten. Ben ik zo’n mens die door de liefde voor God in vuur en vlam 
wordt gezet? Gaat het mij echt ergens om? Ik denk dat die kritische kant ons aanspreekt terwijl het 
tegelijk ook een ongemakkelijk gevoel oproept. Want die kritiek, die gaat ook ons aan.

Maar gaat het dan om een symbolische betekenis? 
Dat lijkt er een beetje op, als er staat dat Jezus sprak 
over de ‘tempel van zijn lichaam’. Dat slaat dan weer 
op de uitspraak, waarin hij claimt de tempel in drie 
dagen op te bouwen. Een hint naar zijn eigen lijden, 
sterven en opstaan?

Nog iets anders is het volgende. Het evangelie is 
gecomponeerd. Dat is al met zoveel woorden duide-
lijk geworden. Geen enkel evangelie is een chro-
nologisch verslag, maar een rangschikking van het 
beschikbare materiaal. Welke keuze maakt Johannes?

Hij vertelt eerst het verhaal van de bruiloft te Kana. En meteen aansluitend dit verhaal over de tempel.
In Kana lijkt het te gaan om de vreugde, om de gemeenschap, om een eerste teken – water wordt 
wijn – dat daar verband mee houdt. Waar Jezus is, daar is vreugde, daar vinden mensen elkaar, daar 
is overvloed. In Jeruzalem is de sfeer opeens anders. Daar is de grimmigheid, agressie, ingehouden 
woede, onderhuidse irritatie.
Ik denk dat dit vreemde en dwarse verhaal ons des te meer gaat zeggen, als we het betrekken op 
onze eigen tempeldienst. Figuurlijk. De manier waarop wij het geloof beleven. Dat heeft zowel met 
de buitenkant, als met die binnenkant te maken.
Het is een kritiek op onze kerkelijkheid, op iedere gestolde religie, op een godsdienst waar de vorm 
de inhoud gaat overheersen.

HANDEL EN WANDEL, 
JOHANNES 2: 13 – 25

REMBRANDTS CHRISTUS VERJAAGT DE GELDWISSELAARS UIT DE TEMPEL



Stiltemeditatie: sinds drie maanden
Inmiddels zijn we al drie maanden elke maandagochtend stil 
in het Kruispunt. We komen om 9 uur bij elkaar en dan wordt 
er een kaars aangestoken en klinkt de gong drie keer. Dan zijn 
we 25 minuten stil, totdat de gong weer drie keer klinkt. Veel 
mensen blijven na afloop nog even voor een kopje koffie of 
thee, maar anderen gaan meteen huiswaarts.
We hebben steeds een groep van rond de 8-10 personen. 
Eén keer waren we maar met ons vieren. Ook mensen buiten 
de kerk weten deze plek te vinden via de vermelding in de 
Hofgeest of op facebook. Het blijkt voor de aanwezigen van 
waarde te zijn: samen is het makkelijker vol te houden om 
de stilte te zoeken en niet bij de eerste gedachte die opkomt 
meteen in actie te komen. Ook horen we van deelnemers dat 
de tijd van 25 minuten eerst lang lijkt, maar in de loop van de 
weken steeds sneller lijkt te gaan. 
Zie ook het stukje van de werkgroep Vorming en Toerusting. 
Van harte welkom als u ook eens wilt proberen of dit iets voor 
u is! 

Ontmoeting met de moskeeën
Een paar keer ben ik inmiddels op bezoek geweest in de Kuba 
moskee. Net zoals wij een groene kerk zijn, zijn zij een groene 
moskee. Dat zou verbindend kunnen werken. Maar er zijn 
ook vast andere overeenkomsten te vinden. Zoals de imam 
tegen mij zei: wij geloven allemaal in dezelfde God. Het kan 
zijn dat u daar meteen allerlei vragen bij heeft. Dat komt dan 
goed uit, want we hebben afgesproken om elkaar een keer te 
ontmoeten en elkaar dan ook vragen te kunnen stellen. Op 6 
februari komen de beide voorzitters, aangevuld met imams 
en/of leden van de moskeeën naar het Kruispunt. U lees hier-
over meer onder het kopje Vorming en Toerusting. Graag 
aanmelden als u wilt komen.

Ouderenmiddag
Woensdag  22 Februari  houden we weer  onze ouderen-
middag in Het Kruispunt. 
De kerk is open om 2 uur en we beginnen om half 3 met koffie 
en thee.
U bent allemaal weer van harte welkom. 
Voor vragen kunt u bellen met 
Yvonne Vreeken tel. 023 5371131 of 
Gré Riedijk tel. 023 5385216.
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Velserbroek
Kruispunt

Uit de gemeente
Vanuit de gemeente ontving Joep van den Berg een gift van 20 
euro in de maand december van het vorig jaar. Het bedrag is 
overgemaakt naar de rekening van de diaconie en we danken 
de gever voor deze geste.

Ouderenochtend wintersoep 
Woensdag 11 januari was er weer een ouderenochtend. Toen 
ik met Gré en Aart besprak dat het niet lijkt te lukken om het 
Avondmaal te vieren in de Hofstede, stelde ik voor om dat op 
een ouderenochtend te doen. En zo geschiedde het. 
We begonnen om half elf met koffie. Na een tweede kopje 
hebben we samen het Avondmaal gevierd en het was goed 
om te merken hoe fijn dat was zo met de ouderen en een 
aantal vrijwilligers. Hierna kregen we winterse soep, nl. een 
heerlijk bord snert met worst. Na een lekker toetje en het 
hartelijk bedanken van met name Yvonne en Gré, gingen wij 
weer huiswaarts. Bedankt iedereen die heeft gezorgd voor een 
geslaagde ochtend en het is zeker voor herhaling vatbaar.

Groet
Nabijheid van God wensen we elkaar toe voor het nieuwe 
jaar 2023 en ook geloofsgroei door de werking van de heilige 
Geest die uit God, de Vader en Jezus, de Zoon, voortkomt.

Joep van den Berg



Advent en kerst: living statues in de kerk
Vanuit de Werkgroep Eredienst was het idee gekomen om mee 
te doen aan het idee uit Kind en Zondag om living statues in 
de kerk aanwezig te laten zijn. De vrouwen die in het geslachts-
register van Jezus door Matteüs worden genoemd, verdienen 
een standbeeld. Zo waren Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en 
Maria in ons midden, uitgebeeld door Berta, Anne en Marlies. 
Er kwamen veel positieve reacties op. Alle figuranten hartelijk 
dank voor deze bijzondere aanwezigheid!

living statues in de kerk

living statues in de kerk

5

Aswoensdag: 22 februari 2023
Op aswoensdag is er dit jaar een viering in de avond. U krijgt 
dan het askruisje. Geen onbekend gebeuren in Velserbroek, 
begreep ik. De betekenis van aswoensdag heeft te maken 
met grote woorden: bekering, leven en dood. Dat kan ver 
van ons staan, maar ook zomaar heel dichtbij komen. Ik denk 
dat iedereen van ons wel eens een crisis heeft meegemaakt 
in het leven, waarbij je dingen verliest, maar uiteindelijk ook 
kunt constateren dat er iets nieuws voor in de plaats komt. En 
dan zijn woorden als leven en dood en wellicht ook bekering 
misschien zomaar van toepassing.
Ik zou deze dienst graag willen voorbereiden met een groepje 
mensen: samen de teksten lezen en nadenken hierover. De 
teksten komen uit Joël 2:12-19 en Matteus 6:1-6 en 16-21. Het 
gaat over vasten en bidden en eindigt met een mooie zin: 
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Als u wilt meedenken, meld u dan bij mij. Dan ga ik samen met 
belangstellenden op zoek naar een goede datum. (j.zuidema@
protestantsekerk.nl of 06-38014580)

Wel en wee
Bij Kees en Guda de Wit zijn opnieuw zorgen, omdat bij Kees 
de waardes verhoogd zijn. Hij is onder behandeling van de 
oncoloog. Guda krijgt 1 februari een nieuwe heup. Vanaf deze 
plaats veel sterkte toegewenst en we hopen mee op een goed 
herstel.

Hartelijke groet, Joke Zuidema

Bedankt
Gemeente van Velserbroek ,
Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die wij mochten 
ontvangen op zondag 15 januari.
In verdrietige tijden waarderen we dit enorm,

Groeten Rob Blom en Simone Blom-Voskamp

Foto’s voor het kerkblad
Met de foto’s die we van kerkleden ontvangen kunnen we 
ons kerkblad de levendige uitstraling geven die we graag 
willen. Hierbij een oproep, voor met name de kerkleden in 
Velserbroek, om van activiteiten, kerkdiensten e.d. foto’s te 
maken en die aan de redactie te mailen. Dan geven wij die 
een mooie plek in ons kerkblad. En .... de mooiste foto’s (in 
portrait) kunnen eventueel op de voorpagina komen.
Helpt u mee?

De redactie



Vanuit Hart voor Velserbroek

Korte terugblik 2022
Wat kunnen we terugkijken op een prachtig jaar waarin veel 
gebeurd is! Ook al begon het jaar met de teleurstelling van 
opnieuw een lockdown, al snel konden we gelukkig weer 
plannen maken. Ik noem een paar hoogtepunten: 

• In de lijdenstijd organiseerden we een passieconcert met 
Talitha Nawijn, met voorafgaand een paaswake. Het van 
TV bekende wit verlichte kruis stond voor het kruispunt 
en trok de aandacht. Het concert was goed bezocht en 
minstens zo belangrijk: de sfeer zat er goed in! 

• Met Pasen organiseerden we voor het eerst een Klie-
derKerk. Op verschillende creatieve manieren konden 
kinderen en volwassenen samen het paasverhaal 
ontdekken. In een korte viering werd het paasverhaal 
verteld en daarna kon er gezellig samen gegeten worden. 
Deze manier van vieren met jong en oud beviel zó goed, 
dat we in oktober en met Kerst opnieuw een Kliederkerk 
hebben georganiseerd. En komend jaar gaan we hier 
zeker mee verder!

• In het najaar hebben we een Alphacursus kunnen orga-
niseren en dit keer kon hij eindelijk afgemaakt worden 
(in tegenstelling tot eerder in coronatijd). Wat een mooie 
gesprekken ontstonden er! Zo mooi om nieuwe vriend-
schappen te zien ontstaan en mensen (verder) kennis te 
kunnen laten maken met het christelijk geloof. 

• Opnieuw leverde het engelenproject mooie contacten 
op en waren mensen blij verrast en dikwijls ook ontroerd 
door de aandacht die ze kregen. 

• De kerstsamenzang in samenwerking met de dorpsver-
eniging kon dit keer ook weer plaatsvinden. Heerlijk kerst-
liederen zingen in de open lucht. Onze kerststal trok veel 
bekijks en leverde leuke gesprekken op. 

Plannen voorjaar 2023
Ook in 2023 hebben we weer mooie plannen. Om te beginnen 
organiseren we tot aan de zomer nog twee keer een Klieder-
kerk: 5 februari over Abraham met het thema ‘op reis’ en 4 juni 
sluiten we aan bij Pinksteren. Bij de Kliederkerk kunnen mensen 
bij binnenkomst om 11.00 uur meteen aan het ontdekken 
gaan: een knutselwerkje maken, een creatieve opdracht, 
gesprekken, een hindernisparcours of iets anders. Na een korte 
onderbreking voor een woord van welkom en een introductie 
op het thema ga je weer verder met ontdekken. Om 12.00 
wordt afgesloten met een korte viering van 15 minuten waarin 
een verhaal wordt verteld en kinderen onder de gekleurde 
parachute de zegen meekrijgen. Daarna gaan we met elkaar 
gezellig lunchen van wat iedereen heeft meegebracht. Kom 
ook eens kijken en neem vooral (klein)kinderen of buren en 
bekenden mee! 

Ook voor gezinnen: op zaterdag 1 april organiseren we weer 
een passiewake, maar dit keer met kindertheater ‘de Regen-
boog’. Het wordt een mooie middag voor het hele gezin. 
Reserveer de datum alvast, meer informatie volgt nog. 

Wat kunt u/kun jij doen? 
• We zijn op zoek naar mensen die eens per maand ons team 

willen ondersteunen bij het faciliteren van de vieringen. 
• Wijs familie/buren/vrienden op de activiteiten en ga de 

eerste keer met ze mee. 
• Dank voor alle mooie ontmoetingen afgelopen jaar en alle 

mooie activiteiten die we mochten organiseren en bid 
voor de plannen in komend jaar. 

Met hartelijke groet

Willemien van Berkum

willemien@hartvoorvelserbroek.nl

06-24433548
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Liturgisch bloemschikken Advent en Kerst 2022

Door Gré, Annette, Annelieke en Marian zijn in het Kruispunt 
en de Dorpskerk weer de liturgische bloemstukken verzorgd.

De basis was steeds een tafel, ook het jaarthema van de PKN 
‘Aan Tafel’. In de lezingen op de adventszondagen ging het 
over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de 
geschiedenis van Jezus:
Batseba, Ruth, Rachab en Tamar.

Zij waren de dragers van de tafel. De tafel is een vierkant, een 
verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.
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Ruim 50 kinderen bij een 
mooi, warm, gezellig en 
vertrouwd Kinderkerstfeest 
in de Dorpskerk
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Wat waren het mooie kerstvieringen in onze Dorpskerk! Het 
begon op de kerstavond met het kerstfeest voor de kinderen: 
het was werkelijk een feest. Een volle kerk, blije mensen, 
enthousiaste kinderen, mooie liederen en een prachtig kerst-
spel. ‘Een heilige chaos’, zo ervaarde ik het.
Later op de avond: de kerstnachtviering met daarin een grote 
rol voor de cantorij die voor en met ons allerlei carols zong die 
pasten bij de lezingen.
De volgende dag de kerstochtendviering, waarin we onder 
andere konden genieten van prachtige muziek uitgevoerd 
door diverse solisten.
Hartelijk dank aan iedereen die een rol gespeeld heeft in deze 
feestelijkheden.

Op Nieuwjaarsdag wensten we elkaar na de kerkdienst met 
een glaasje bubbels een gezegend nieuw jaar toe.
Inmiddels zijn daarna nog enkele gewone kerkdiensten gepas-
seerd.

En nog terugblikkend op Kerst zien we alweer vooruit naar de 
Veertigdagentijd. Een periode van inkeer en verstilling, waarin 
we ons bezinnen op ons leven, de keuzes die we maken, de 
weg die we gaan. De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag 
22 februari, de eerste zondag is zondag 26 februari. Het thema 
voor deze periode is ‘Uit liefde voor jou’. Als je deze woorden 
naar iemand uitspreekt, laat je zien dat je van betekenis wil zijn 
voor de ander. Jezus leefde ons die liefde voor. Zijn leven stond 
in dienst van de liefde. Liefde kan zoveel doen in het leven van 
mensen. Je hoeft het niet zozeer uit te spreken, maar veeleer 
te tonen. Een gedicht van Phil Bosmans verwoordt dat mooi:

Een beetje liefde

kan als een druppel water zijn

die een bloem de kracht geeft

zich weer op te richten

Een beetje liefde

kan een mens genezen.

Een mens genezen is hem helpen

de verloren moed terug te vinden

Meer dan door je mond,

zal de liefde spreken

door de zachtheid van je handen

de tederheid van je gelaat

en de aandacht van je hart!

Lief en leed
Op maandag 2 januari is dhr. Jacobus Lanser overleden op de 
leeftijd van 88 jaar. Hij woonde aan de Slaperdijkweg. 
Het tweede couplet van het mooie gedichtje op de rouwkaart 
citeer ik hier:
Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,

daarna zal ik verder gaan.

En de zon, ik weet het zeker,

zal mijn zwijgen wel verstaan.

We wensen mw. Lanser-Braaij en haar kinderen veel sterkte.
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Er is nog veel leed dat ik hier niet bij name noem. In onze 
gemeente moesten mensen horen dat een dierbare ernstig 
ziek was, of ze moesten afscheid nemen van een geliefd fami-
lielid.

Op oudejaarsavond zong Claudia de Breij in haar show een 
liedje dat me ontroerde omdat het zo troostend en hoopge-
vend was. Het is van de Groningse zanger Ede Staal: ‘’t Het nog 
nooit, nog nooit zo donker west, of ’t wer altied wel weer licht’ 
– beluister het eens.
(https://www.gic.nl/uitgaan/claudia-de-breij-laat-nederland-
kennis-maken-met-groningse-muziek-van-ede-staal_)
Gelukkig is er ook vrolijk nieuws te melden! Als u dit leest heeft 
Jan West de heilige doop ontvangen. Hij voelt al jaren dat er 
een verbinding is tussen hem en God, en hij verlangde naar 
het ritueel van de doop om dit te bezegelen. 

Bij de doop bidden we hem toe:
‘Dat de Eeuwige een weg voor jou mag zijn, 

betrouwbaar

door alle donker heen.

Dat jij mag blijven geloven

dat alle dagen van je leven

nooit tevergeefs zijn.

De Eeuwige moge jou telkens opnieuw herscheppen

en bekleden met zijn licht.

Zo mag jij er zijn

als een zegen voor jezelf en voor anderen’.

Terug- en vooruitblik
Zondagochtend 18 december werd Gerrit Out bevestigd in 
het ambt van ouderling, waarbinnen hij de taak van ouder-
ling-kerkrentmeester zal vervullen. Naast het leiding geven 
aan de gemeente als lid van de kerkenraad, houdt de ouder-
ling-kerkrentmeester zich ook bezig met de financiële en 
beheerstechnische kant van het kerk-zijn. In de kerkdienst 
ontving Gerrit de zegen van God voor dit belangrijke werk.

Op woensdag 11 januari zaten we met elf mensen in een kring 
rond de paaskaars. De ruimte was schaars verlicht. We werden 
stil met elkaar. Via aandachtsoefeningen kwamen we dicht bij 
onszelf, en dicht bij God. 
Iemand zei na afloop: “Wat mooi dat wij hier zo in vrede mogen 
zitten”, en een ander had heel sterk onderling vertrouwen 
gevoeld.

U / Jij kunt een volgende keer meedoen! Op donderdag 2 en 
23 februari bent u / ben jij welkom. Meld je even tijdig aan bij 
mij. Zie voor verdere informatie het artikel elders in dit blad van 
de werkgroep Vorming en Toerusting.

Een hartelijke groet voor u en jullie allemaal,

Gilda Polderman



11

Van de ACTIVITEITEN-
COMMISSIE

De eerste maand van 2023 is bijna voorbij 
als u dit leest , de tijd vliegt!

De decembermaand  met z’n feestelijk-
heden is al bijna vergeten en daarom 
hierbij nog wat mooie foto’s van de kerst-
bijeenkomst. Na een valse start was het 
gelukkig toch nog mogelijk om op 21 
december samen te komen. Om na de 
koffie naar  de kerkzaal te gaan en daar 
met begeleiding van Cees Verschoor veel  
te zingen, afgewisseld door een gedicht 
of mooie orgelmuziek. En dan terug in 
de ontmoetingsruimte feestelijk gedekte 
tafels te vinden voor de zeer geanimeerde 
lunch. We zijn blij, dat nog zoveel mensen 
de mogelijkheid hadden om hun agenda 
om te gooien!

En ook de eerste bijeenkomst in januari 
is voor u  al achter de rug, maar op dit 
moment van schrijven  nog vóór ons, daar 
hoort en ziet u volgende maand wat van. 

En dan is het traditioneel weer tijd voor 
de wintermaaltijd in februari, waar wij u 
van harte voor uitnodigen op 23 februari 
om 11.30 uur. Dit  jaar is het weer de beurt 
van de stamppot met als vanouds boeren-
kool. Voor wie  dit, om welke reden, niet 
eten, maken we een alternatief. Ook als 
u liever vegetarisch wilt eten kunt u dit 
doorgeven en zorgen we voor een vege-
tarische variant. U begrijpt dat het hier-
door wel noodzakelijk is om u (voor 20 
febr) op te geven!  Na de diensten bij één 
van ons of telefonisch (0618203386). Dit 
geldt evenzo voor vervoersvragen.

Namens de activiteitencommissie, 

Marja Hirdes
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Nostalgisch kwartet

Nee, geen oud-hollands spel, maar een gezelschap dat het leuk 
vindt om in 'Dickens-stijl' zich te kleden en op de foto te gaan. 
Kijk u maar op hun website, die eenvoudig https://www.hetnos-
talgischkwartet.nl/ heet.
Ook de Dorpskerk is als achtergrond gebruikt.
Het lijkt een beetje op de foto rond 1900, waar de kerkgangers 
net de oude Dorpskerk lijken te verlaten. 

Kerkbalans 2023 - "Geef vandaag voor de kerk 
van morgen'!

Op zaterdag 14 januari is de landelijke actie weer gestart. De 
bekende geldwervingsactie van de landelijke kerk, en ook van 
onze eigen Protestantse gemeente te Santpoort en Velser-
broek.
Als het goed is heeft u of een envelop of email gehad met de 
bekende brief en het toezeggingsformulier, op papier dan wel 
invulbaar via het internet.
Op dit moment, het is 13 januari als ik dit schrijf, is er al bijna 
€34.000 toegezegd. In de begroting hebben we rekening 
gehouden met totaal €95.000 aan vrijwillige bijdragen. Tege-
lijk weten we dat dan nog steeds het verwachte tekort ruim 
€150.000 is.  
Hoewel structureel de inkomsten te laag zijn (en/of de uitgaven 
te hoog, zegt u het maar), hebben we dit jaar extra pijn door 
de sterk gestegen kosten voor gas en elektra. Ik hoef u dat niet 
te vertellen, we krijgen er (bijna) allemaal mee te maken. En 
u merkt het in de kerk, het is een stuk frisser, ook bij vergade-
ringen. 
Gelukkig zitten we niet direct op zwart zaad, we hebben 
reserves. Er blijft alle ruimte voor activiteiten en nieuwe initia-
tieven. We kunnen 2 gebouwen en 1,5 predikantsplaats bekos-
tigen. Maar dat houden we geen jaren vol ...

Voor het geval u nog niet bent toegekomen aan de kerkba-
lansbrief of - email: mogen we ook dit jaar weer op uw bijdrage 
rekenen? Het papieren formulier kan in de antwoord-envelop 
kosteloos op de post gedaan worden. Er komt dus niemand 
meer bij u langs.
Mocht u al wel actie hebben ondernomen, hartelijk dank!

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten,
Met vriendelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters, 

Gerrit Out,

cvkvoorzitter@pg-spvb.nl of telefonisch 0629-047097
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Kort nieuws van het College van 
Kerkrentmeesters

We zijn blij met de uitbreiding van het college:
• Ton Zaal als kerkrentmeester
• Gerrit Out als ouderling-kerkrentmeester. Hij neemt het 

voorzitterschap van Hans van Alten weer over die deze job 
er even naast zijn penningmeesterschap bij heeft gedaan. 
(Hans, bedankt!)

• Trees van Gastel als kerkrentmeester, op dit moment nog 
'meelopend', maar hopelijk binnenkort formeel benoemd 
door de kerkenraad.

De begroting van de kerk is inmiddels ook door de formele 
'hogere' kerkelijke organen goedgekeurd. U leest er ook meer 
over in het stukje over Kerkbalans.
We zijn druk bezig om de effecten van de verlaging van de 
temperatuur in onze kerken en vergaderzalen te meten en 
te beoordelen. Heeft u vragen of opmerkingen hierover, we 
horen ze graag. In een volgend kerkblad meer hierover.
Er zijn fors hogere huurtarieven vastgesteld, de meeste huur-
ders hebben begrip voor de verhoging (en de sobere verwar-
ming). De verhuur op zich loopt in beide gebouwen goed.
In de Dorpskerk zal Tanja de Boer voortaan de inkoop gaan 
verzorgen, zij neemt het stokje over van Trees (Trees, bedankt!)
Omdat het schoonmaken van de zalen van de Dorpskerk de 
vrijwilliger Casper van Oerle te veel werd, is er vanaf januari een 
commercieel schoonmaakbedrijf ingehuurd. We waren altijd 
heel tevreden met Casper, we hopen dat we dat gaan blijven 
met het bedrijf. Wekelijks zal het schoollokaal en de ontmoe-
tingsruimte door hen worden schoongemaakt.

namens het College van Kerkrentmeesters, Gerrit Out

Van de Diaconie

Beste mensen,
De collecten hebben in november het volgende opgebracht:
  6 november Diaconie €  104,75
13 november KiA-project Z 000093 €  252,00
20 november PKN / Pastoraat €  160,00
27 november KiA-project K 021262 €  278,20

Daarnaast is via o.a. iDeal nog € 35,00 ontvangen.
Dit bedrag wordt verdeeld over de doelen van de boven-
staande collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 780,15 ontvangen.

Kerstactie
Onze inzamelingsactie is dit jaar bestemd voor de Voedselbank 
in Velsen en Stem in de Stad in Haarlem. 
Half januari is de tussenstand van uw donaties ruim € 3.100. Dat 
is bijna € 500 minder dan de totaalopbrengst van onze actie 

van een jaar terug en daarom nog maar eens onze oproep 
om uw gift over te maken naar NL23INGB0000537180 t.n.v. 
‘Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek’ of gebruikmaken 
van deze QR-code.
Helpt u mee?

Dank
In januari wensen wij elkaar altijd graag alle goeds en bovenal 
gezondheid voor het nieuwe jaar; bij deze ook aan u namens 
onze Diaconie!
En we kijken altijd terug naar het afgelopen jaar….
De collecte-opbrengsten zijn niet alleen in de zondagse kerk-
diensten aanzienlijk geweest maar ook via online doneren en 
uw specifieke giften via onze bank is er méér ontvangen dan 
voorgaand jaar. Daarnaast heeft u weer gul financieel bijge-
dragen aan onze specifieke acties door het jaar heen zoals 
voor de Voedselbank, Hart voor Kinderen en Noodhulp voor 
Oekraïne. En dan ook nog veel giften aan onze Diaconie waar 
wij weer andere doelen mee ondersteunen. Afgelopen twee 
maanden mochten we daar ruim € 500 voor ontvangen.
HARTELIJK DANK !!

Actie COA-locatie Driehuis
In het vorige kerkblad berichtte ik u al dat wij overwogen om 
een vervolg te geven op onze succesvolle kledingactie ten 

behoeve van de kinderen op de 
asielboot.
Ook nu weer in samenwer-
king met de Diaconieën van de 
Engelmunduskerk en de Icht-
uskerk, hebben we kleding en 
spellen voor binnen en buiten 
ingezameld voor de jongeren op de nieuwe COA-locatie in 
Driehuis. Via een stukje in het regionale weekblad Jutter|Hof-
geest en onze kerkelijke nieuwsbrief werd u half december 
gevraagd om hieraan bij te dragen en daar is volop gehoor 
aan gegeven; chapeau!

Afscheid
Aan het einde van onze Diaconie-vergadering op 9 januari 
jl. hebben we afscheid genomen van onze diakenen Roland 
Groenevelt en Vicky Koster en hen natuurlijk hartelijk bedankt 
voor hun jarenlange inzet voor allerlei diaconale activiteiten in 
en om onze gemeente.  

Namens de Diaconie, Jan Bothof
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Het oude jaar zit erop, het nieuwe is begonnen. Het was de bedoeling dat het 
oude met een klap zou eindigen. Eindelijk - na drie verloren finales – zouden 
we wereldkampioen voetbal worden. De bondscoach geloofde er in ieder 
geval heilig in. ‘I believe we can come an end.’

De afloop is bekend: erg ver kwam Nederland niet. Van Gaal excelleerde vooral 
op de persconferenties. De strafschoppen waar zo’n heisa over was gemaakt 
leken uiteindelijk nergens op. Maar vooral, en eerlijk is eerlijk: het elftal was 
gewoon niet goed genoeg.

Was Messi dan de winnaar van het WK? Natuurlijk, er ging er maar één met de beker naar huis. Maar ik betwist dat 
hij nu de beste speler ooit is. Niemand kan zeggen dat hij geen geweldige speler is. Maar om de beste ooit te zijn 
is meer nodig. En met zijn wangedrag tegen Oranje declasseerde Messi zichzelf. Voorgoed. En da’s jammer.

Genoeg voetbal. Voor de kerk ging 2022 er wel met een klap uit, maar ook dat was geen erg positieve. Twee dagen 
voor Kerst publiceerden alle media dat bijna 60% van de Nederlandse bevolking zich niet meer rekent tot een kerk 
of een levensbeschouwelijke groepering.

Vooral onder katholieken gaat de ontkerkelijking in razend tempo. Protestanten doen het iets beter, maar laten 
we onszelf niet rijk rekenen. Onze eigen kerk verloor vorig jaar 66.000 leden. De islam blijft overigens constant, en 
andere religies groeiden een heel klein beetje.

Deze cijfers passen in een trend die we al jaren zien. Kerken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika zijn booming, maar 
de kerk in de hele westerse wereld heeft het zwaar. Een makkelijke verklaring is er niet, secularisatie is een zeer 
gelaagd en complex fenomeen.

Nu kan geen mens de kerk redden, maar toch valt er wel iets te zeggen. Onderzoek wijst immers uit dat jongere 
generaties de vorm van een kerkdienst niet erg aansprekend vinden. Kort samengevat: ‘Het verkeerde moment. 
Eenrichtingsverkeer. En het gaat niet over mij.’ Niettemin zet de kerk tamelijk exclusief in op een dienst op zondag-
morgen om 10 uur.

Wonderlijk genoeg tonen alle onderzoeken tegelijk aan dat er grote belangstelling is voor zingeving. Ook jongeren 
zijn bezig met vragen als: wie ben ik, hoe kan ik leven? Hoe doe ik recht aan de aarde, mijn naaste en mijzelf? Alle-
maal vragen voor de kerk. We hebben alleen geen vormen om ze ter sprake te brengen op een manier die jongere 
generaties aanspreekt.

Hoe mooi zou het zijn als we in het komende jaar naast oude en traditionele manieren, ook zoeken naar nieuwe 
vormen. Op een ander moment dan zondagmorgen. In dialoogvorm. En op een manier die gemeenschap sticht, 
want daar is behoefte aan. Nieuwe vormen, niet om de kerk te redden, maar omdat het evangelie het waard is. I 
believe we can come an end.



Petrus
Bright Richards: ‘Wíj zijn de gemeenschap’

Vluchtelingen, mensen die alles verloren hebben: daarmee 
voelt hij zich verbonden. Zelf raakte Bright Richards ook 
bijna alles kwijt, hij was zelfs zijn leven niet zeker. Rob 
Visser en Paul Visser leren van de bevlogen Liberiaanse 
theatermaker hoe belangrijk het is om dan vertrouwen te 
krijgen van mensen.

#Visser & Visser

De posters aan de muur vertellen zijn eigen geschiedenis. 
Het zijn aankondigingen van theatervoorstellingen die Bright 
Richards maakte. Over hoe hij zijn oude leven in Liberia moest 
achterlaten, hoe hij als vluchteling in Nederland kwam, en hoe 
hij nu anderen helpt om hun weg te zoeken. En zijn ideeën zijn 
nog lang niet uitgeput.
In het kantoor van zijn organisatie New Dutch Connections 
in Utrecht vertelt hij over een filmvertoning met een actrice 
uit Oekraïne, over de theatervoorstelling Future Citizens met 
vluchtelingen, en over een theaterstuk-in-de-maak waarin hij 
de link legt tussen de aardbevingen in Groningen en de olie-
problemen in Nigeria. 

Niet verschuilen
Richards, die zelf vluchtte tijdens de burger-
oorlog in Liberia, ervaart een sterke verbon-
denheid met mensen die alles verloren 
hebben. Met Future Citizens wil hij vluch-
telingen een nieuwe kans geven. De thea-
tervoorstellingen vinden vaak plaats in 
samenwerking met bedrijven en kerken. Vijf 
ambitieuze nieuwkomers vertellen op het 
podium wat ze hopen van een nieuw leven 
in Nederland. Een acteur en een muzikant 
vertolken het verhaal van iemand die al werk 
gevonden heeft. Het publiek kan contact 
leggen met de nieuwkomers. “Wat heel 
bijzonder is: 50 procent van deze mensen 
krijgt binnen zes maanden een baan.” Hij 
laat een appje zien: “Kijk, deze jongen is nu 

onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. In de zaal zat 
een student die hem koppelde aan een docent.”
De gelijkenis over de barmhartige Samaritaan inspireert hem. 
“Misschien heeft Jezus dat verhaal heel bewust gekozen. 
Iemand heeft hulp nodig, maar hij kán niet eens om hulp 
vragen. Als niemand handelt, gaat hij dood. Het is aan ons of 
wij iets doen.”
De theatermaker heeft vaak contact met vluchtelingen en 
was in Ter Apel toen daar honderden mensen buiten moesten 
slapen. Hij vindt het te makkelijk om je te verschuilen achter 
instanties of politiek. “Wat zouden we doen als het COA en de 
IND er niet waren? Wíj zijn de gemeenschap.”

“Het lijkt wel alsof er momenteel allerlei verbindingen 
wegvallen tussen mensen”, analyseert Rob Visser de onrust 
over de vluchtelingenopvang. Dat herkent Richards: “Toen ik 
opgroeide, stond er altijd extra eten op tafel, want je wist nooit 
wie er langskwam. Misschien zijn wij dat niet meer gewend. 
We zijn druk met opschalen en afschalen, maar houden geen 
rekening met het onverwachte.”
Tegelijkertijd begrijpt hij dat er in sommige plaatsen onrust is 
over de opvang van vluchtelingen. “Als je 300 mensen onder-
brengt in een dorp van 3.000 inwoners, dan voelen mensen 
zich overvallen. Je kunt niet tijdens een crisis ineens draagvlak 
verwachten, het is iets waar beleidsmakers continu in moeten 
investeren.”

‘Het is aan óns of wij iets doen’

Groot publiek
Richards carrière begon al toen hij op zijn 12e op het podium 
stond in de kerk. Hij deed mee met het kinderkoor van zijn tante 
en moest de tekst van Psalm 1 uit zijn hoofd leren. “Blessed is 
the man that walketh not in the counsel of the ungodly”, citeert 
hij uit de King James-vertaling, en in rap tempo volgt de rest. 
“Ik vond die tekst schitterend. En: ik had een publiek van meer 



dan drieduizend man.”
“Je hebt dus een heel gezond zelfbewustzijn meegekregen”, 
constateert Paul Visser. “Ja, ik werd al op jonge leeftijd gezien 
als iemand die waardevol was”, reageert Richards. “De kerk was 
een veilige, liefdevolle plek waar ik me artistiek kon ontwik-
kelen.”
Toen hij wat ouder was, ging hij werken voor de televisie en 
had hij een eigen theatergroep. Nog voor hij 20 was, kon hij 
niet meer over straat zonder herkend te worden. Toen op 24 
december 1989 de burgeroorlog uitbrak, werd het steeds 
gevaarlijker. Veel collega’s werden ingelijfd door het rebellen-
leger. Op een dag wilden rebellen hem doodschieten. Maar: 
“Een toevallige voorbijganger herkende mij en smeekte voor 
mijn leven. Hij had dat niet hoeven doen, hij had omgebracht 
kunnen worden.”

‘Ik zei tegen de politie: als jullie hem 
meenemen, stap ik ook in’

Vertrouwen
Op aandringen van zijn familie vertrok Bright op zijn 24e naar 
Europa. Hij pakte het vliegtuig van Monrovia, de hoofdstad van 
Liberia, naar Schiphol. “Schrok je niet?”, vraagt Rob Visser zich 
af. “Een totaal andere cultuur, en ineens was je geen beroemd-
heid meer.” Richards: “Ik was vooral blij dat ik leefde. Ik ben in 
een fabriek gaan werken, ik deed van alles.”
Maar de jonge acteur kon niet zomaar aarden. “In Liberia kreeg 
ik vertrouwen van mijn publiek, in Europa voelde het alsof men 
je eerst het vertrouwen af probeert te nemen. Mensen zien je 
niet als iemand die waardevol is, maar als een profiteur.”
Lange tijd hield hij vast aan het idee dat hij weer terug zou 
gaan naar Liberia. “Tot iemand vroeg: ‘Bright, wat wil je doen 
met je toekomst?’ Ik realiseerde me dat ik niet meer in mijn 
eigen toekomst geloofde. Ik was het vertrouwen in mezelf 
kwijt.”
Dat veranderde toen hij in 1993 in Nijmegen het festival Circus 
Colourful City mocht presenteren. Hij lacht hard als hij eraan 

terugdenkt: “Ik begroette de mensen met: 
‘Hooggehuurd publiek!’ Op dat podium 
voelde ik weer de energie die ik als 12-jarige 
had. Toen wist ik: als dit lukt, kan ik ook in 
Nederland mijn vak uitoefenen. Dat is de 
magie van vertrouwen: mensen hadden mij 
een kans gegeven, terwijl ik nog niet zo goed 
Nederlands sprak.”

‘Ik wil water uit mijn rots laten stromen’

Opgepakt
Vertrouwen kan het verschil maken voor een 
mens. Door zijn eigen ervaring als vluchte-
ling ziet hij dat haarscherp. Hij vertelt hoe 
hij jaren geleden met zijn vrouw Margriet en 
hun dochtertje van 2 op vakantie in Tunesië 
zag hoe een West-Afrikaanse jongen die daar 
studeerde, werd opgepakt door de politie. 
De jongen wilde een Nederlands gezin 
bezoeken, maar had problemen gekregen 
met de bewaker van het hotel toen bleek 
dat hij Arabisch verstond. “Ik ben opgegroeid 
in een dictatuur, in mijn hoofd speelde zich 
meteen een film af: als deze jongen wordt 
meegenomen, zijn wij geen getuige meer 
van wat er met hem gebeurt. Dus ik zei tegen 
de politie: ‘Als jullie hem meenemen, stap ik 
ook in.’”
Hij lacht hard: “De politie dacht waarschijnlijk: 
twee donkere jongens, geen probleem. Maar 
toen zei mijn vrouw: ‘Dan ga ik ook mee.’ Ook 
zij stapte in, met ons dochtertje. Toen zei dat 
Nederlandse gezin: ‘Wij gaan ook mee.’ Ineens 
zat de politieauto helemaal vol.” De politie 
droop uiteindelijk af.
De Vissers lachen om het verhaal. Maar dan 



zegt Paul Visser serieus: “Dit verhaal heeft een eigen kracht. 
Juist door dit betrokken en kordate optreden houd je ons een 
spiegel voor: hier gaat het om.”

Door genade
“Je hebt veel meegemaakt, maar je lijkt oeverloos optimistisch”, 
merkt Rob Visser op. “Het lijkt wel alsof je je door het leven 
schatert.” Richards glimlacht, maar brengt ook nuance aan: 
“Waar veel licht is, is ook veel schaduw. Ik beweeg de hele tijd 
tussen die twee.”
“Het is eigenlijk een wonder dat het gelukt is om hier een leven 
op te bouwen”, vindt Paul Visser. “Dat vraagt een groot doorzet-
tingsvermogen.” Richards: “Pas in Nederland heb ik weer ruimte 
gekregen voor reflectie. In Liberia moest ik elke dag overleven. 
In het contact met anderen heb ik mezelf teruggevonden. Op 
de Toneelschool leerde ik dat ik best mocht nadenken over 
mijn toekomst.”
“Oorlog verandert een mens”, denkt Rob Visser. “Je wordt 
beroofd van je individualiteit.” Dat beaamt Richards: “Je gaat 
alles anders zien. Je bent bereid je waardigheid op het spel te 
zetten om je naasten te redden.”
Ook na de oorlog houdt het niet op, weet hij: “Mensen die de 
burgeroorlog in Rwanda hebben meegemaakt, hebben vaak 
moeite om het Onze Vader te bidden. Ze stoppen bij: ‘Vergeef 
ons onze schulden, zoals ook wij vergeven …’ Dat gaat te ver, 
dat is veel te diep.” Paul Visser: “Al die woorden die wij zo makke-
lijk zeggen, krijgen ineens een heel ander gewicht.”
“Ik heb vaak het gevoel dat ik veel mazzel heb gehad”, vindt de 
acteur. “Als het te zwaar wordt, ervaar ik: nu word ik gedragen.” 
Wat hij fascinerend vindt: “Zelfs Jezus kon het kruis niet alleen 
dragen. Hij kreeg hulp van Simon van Cyrene.”
“Zoals jij het vertelt, zeg je dat Jezus eigenlijk een ‘geluksvogel’ 
was en kon worden wie Hij is doordat Simon van Cyrene op dat 
moment voorbijkwam. Blijkbaar ervaar je dat zelf ook zo”, glim-
lacht Paul Visser. “Ja, echt”, beaamt Bright. “Ik heb het gevoel dat 
ik leef door genade. Ik had dood kunnen zijn, maar ik leef nog.”

“Zoals jij het vertelt, zeg je dat blijkt Jezus eigenlijk een ‘geluks-
vogel’ was en kon worden wie Hij is te zijn doordat Simon van 
Cyrene op dat moment voorbij kwam. En blijkbaar ervaar je 
dat zelf ook zo”, glimlacht Paul Visser. “Ja, echt”, beaamt Bright, 
“ik heb het gevoel dat ik leef door genade. Ik had dood kunnen 
zijn, maar ik leef nog.”

Niet meer bang
“Je schrijft ook gedichten,” weet Rob Visser, “welk gedicht vat 
jouw denken samen?” Richards draagt er een voor:

Ik wil mij niet meer opsluiten,
opsluiten vanwege alles wat ik moeilijk vind om te vertellen.

Ik wil niet meer rennen,
rennen voor een wereld die ik niet meer begrijp.

Ik wil mij niet meer verbergen,
verbergen voor wie ik ook ben.

Ik wil niet meer bang zijn,
bang zijn voor mijn donkerte, 

bang zijn voor de nacht, 
bang zijn om door mensen verstoten te worden.

Als de wereld mij vreemd vindt,
laten ze mij vreemd vinden.

Ik wil al mijn lang gesloten kamers binnentreden. 
Ik wil het onbekende ik omhelzen.

Ik wil water uit mijn rots laten stromen,
licht uit mijn donkerte laten schijnen.

Ik wil mijn gekronkelde wegen recht maken, 
mijn vieze rivieren zoet maken.

Ik wil vliegen als een duif.

“Prachtig”, zegt Paul Visser. En Rob voegt eraan toe: “Als domi-
nees zeggen wij dan ‘amen’.”

Bright Richards (1969) is acteur, theatermaker en schrijver. Gevlucht voor de burgeroorlog in Liberia, belandde 
hij in 1991 in Nederland. Hij volgde de Toneelschool in Arnhem en speelde in diverse producties en gezel-
schappen. Zijn stichting New Dutch Connections helpt nieuwkomers in Nederland verder. De stichting ontving 
diverse prijzen en onderscheidingen. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen. Regelmatig bezoekt hij kerk-
diensten in de Janskerk in Utrecht. 

Rob Visser
Geboren: 17 december 1951, Den Haag.
Gemeenten: Deil/Enspijk, Holten, Apeldoorn, Amsterdam.
Emeritaat: januari 2018, maar nog actief als predikant in Vuren.

Paul Visser
Geboren: 24 januari 1959, Epe.
Gemeenten: Aalburg, Harderwijk, Bergambacht, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam-Zuid (Maranathakerk).
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BOEKPRESENTATIES 
De werkgroep Vorming en Toerusting organiseert de komende 
maanden nog drie avonden waarop iedere keer een interes-
sant boek centraal staat. Er wordt verteld over de inhoud van 
het boek en de presentatie nodigt vast en zeker uit tot een 
gesprek met de auteur en met elkaar. U hoeft het boek niet van 
tevoren gelezen te hebben, en u kunt zich voor iedere avond 
afzonderlijk aanmelden. 

Aanmelden is wel noodzakelijk, want er is een deelname van 
minstens tien belangstellenden nodig. De auteurs komen uit 
onze regio, dus zullen bij velen bekend zijn. De laatste avond 
wordt geleid door ds. Joke Zuidema. In KerkOnderweg leest 
u iedere keer een herinnering en een uiterste aanmelddatum. 

De volgende boekpresentaties komen er aan: 
• Op 15 februari in de Dorpskerk: Kick Bras – ‘Onuitsprekelijk 

paradijs’ 
• Op 15 maart in het Kruispunt: Jean-Jacques Suurmond – 

‘Mystiek’, Evelyn Underhill 
• Op 19 april in het Kruispunt: ‘Boven is onder ons‘, 

geschreven door Rick Benjamins, onder leiding van Joke 
Zuidema 

BOEKPRESENTATIE 15 februari KICK BRAS – 
‘ONUITSPREKELIJK PARADIJS’ 
Op woensdag 15 februari houdt Kick Bras een lezing over zijn 
boek ‘Onuitsprekelijk paradijs’, dat gaat over de groene spiritu-
aliteit van Thomas Merton. De Amerikaanse trappistenmonnik 
Thomas Merton – misschien wel de beroemdste monnik van 
de twintigste eeuw – was een groot natuurliefhebber. Hij trok 
zich steeds vaker terug in de prachtige omgeving van zijn abdij 
en leefde uiteindelijk als kluizenaar in het bos. Zijn dagboeken 
getuigen van zijn intense, spirituele natuurervaring die voort-
komt uit een mystieke verbondenheid met alle leven, en 
daarin met de Levensbron. Deze natuurmystiek leidde tot een 
steeds openlijker kritiek op de exploitatie van de schepping 
voor menselijk gewin. Zo groeide deze mystiek uit tot ecologi-
sche ethiek, die zeer actueel is in deze tijd van klimaatcrisis en 
aantasting van de biodiversiteit.
Kick Bras zal hierover een boeiende lezing houden, waarbij hij 
teksten en beelden van Merton zal projecteren. Hij zal uiteen-
zetten welke betekenis de natuur had voor Mertons spiritu-
aliteit en welke elementen belangrijk zijn in zijn ecologische 
ethiek. Genoeg stof om met elkaar van gedachten te wisselen! 
Dr. Kick Bras is emeritus predikant, auteur van veel boeken op 
het gebied van spiritualiteit. Als onderzoeker is hij verbonden 
aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Zie ook zijn 
website www.kickbras.nl  

U hoeft het boek niet gelezen te hebben. Het boek over Merton 
en ook andere boeken van de hand van Kick Bras zullen tijdens 
deze bijeenkomst te koop zijn.

Als u de lezing wilt bijwonen, wilt u zich dan alstublieft 
aanmelden vóór 12 februari?
U kunt zich aanmelden bij Joke Zuidema (j.zuidema@protes-
tantsekerk.nl) of bij Gilda Polderman (gildapolderman@planet.
nl). Van harte welkom! 

De lezing is in de Ontmoetingsruimte van de Dorpskerk te 
Santpoort. Inloop vanaf 19.45 uur, de lezing start om 20 uur, er 
is koffie en thee. Rond 22 uur is het afgelopen. 

BOEKPRESENTATIE 15 maart JEAN-JACQUES 
SUURMOND – ‘MYSTIEK’, Evelyn Underhill
Op 15 maart geeft Jean-Jaques Suurmond een presentatie over 
zijn pas verschenen vertaling en bewerking van 'Mysticism' 
van Evelyn Underhill. Dit boek uit 1911 is hét standaardwerk 
op het gebied van de spiritualiteit en inspireerde belangrijke 
schrijvers. Het boek gaat over de vraag hoe God werkzaam is in 
mensen. Elk mens, zo laat Evelyn Underhill zien, is in principe 
een mysticus. 

In het volgende kerkblad vertellen we meer over het boek en 
de presentatie maar we hebben voor nu alvast een vraag. We 
willen met een aantal mensen het boek van Jean-Jacques van 
tevoren lezen en er met elkaar over in gesprek gaan, zodat we 
op 15 maart aan Jean-Jacques ook wat vragen kunnen stellen. 
Graag willen we peilen of daar belangstelling voor is. 
Als u hiervoor belangstelling heeft, wilt u dan een 
berichtje sturen aan Lieke van Beek, 
cornelievanbeek@hotmail.com. 

U kunt uiteraard ook zonder het boek gelezen te hebben, deel-
nemen aan de avond op 15 maart. 

CHRISTELIJKE MEDITATIE 
Op woensdag 11 januari is Gilda Polderman gestart met een 
drietal meditatie-avonden in de Dorpskerk. 
Mediteren is niet alleen maar Oosters, ook in het christendom 
heeft het van oudsher een belangrijke plaats. Meditatie is 
een manier om tot rust te komen, tot verstilling. Juist in deze 
jachtige tijd, waarin mensen het altijd maar druk hebben, is 
er behoefte om tijd en stilte te nemen om je ziel te voeden. 
Drie avonden komen we bij elkaar, in de consistorie van de 
Dorpskerk, om 19.30 uur. Na een kopje koffie en wat bijkletsen, 
zullen we, zittend in een kring rond de Paaskaars, verschillende 
vormen van meditatie beoefenen. We doen aandachtsoefe-
ningen, om te leren innerlijk stil te worden. Ook mediteren we 

VAN DE WERKGROEP VORMING EN TOERUSTING
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rond een Bijbelverhaal, zodat we zelf als het ware onderdeel 
worden van dit verhaal. We beoefenen ‘tekstmeditatie’, en laten 
daarbij een liedtekst tot ons spreken. Tot slot zullen we kort 
napraten, en om 21.00 uur gaan we weer naar huis. 
U bent ook welkom als u niet alle avonden kunt, of als u zomaar 
één avond wil kennismaken met deze meditatie. 
Er zij nog twee avonden te gaan: 
• donderdag 2 februari 
• donderdag 23 februari 

Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur Plaats: De Dorpskerk te Santpoort 

Als u zich nog niet eerder heeft aangemeld, wilt u zich dan 
alstublieft aanmelden?
Aanmelden kan bij Gilda Polderman, telefoon: 06-43715888, of 
email: gildapolderman@planet.nl 

ONTMOETING MET DE MOSKEEËN IN VELSEN IN 
HET KRUISPUNT
In Velsen zijn veel kerken en ook een paar moskeeën. Wat 
weten we van elkaar? Hoe denken we over elkaar? Binnen de 
groep Vorming en Toerusting hebben we gesproken over het 
kijken over onze muren. We zouden graag in contact komen 
met mensen vanuit de moskee om elkaar te leren kennen. 
Er zijn verkennende gesprekken geweest en binnenkort 
komen zij naar het Kruispunt. 

Mehmet en Mimun zijn voorzitters van beide moskeeën, de 
Turkse en de Marokkaanse. Zij zullen zo mogelijk hun imams 
meenemen en wellicht nog een paar leden. We kunnen die 
avond eens kennismaken met elkaar en eerste vragen stellen. 
Weet u bijvoorbeeld wat het verschil is tussen de Turkse en de 
Marokkaanse moskee? Weet u wanneer je jezelf imam mag 
noemen? En wanneer eigenlijk moslim? Er is die avond ruimte 
voor het stellen van vragen.
De eerste bijeenkomst is gepland op:

Maandag 6 februari, 20.00-21.30 uur in het Kruispunt.

Wilt u aanwezig zijn die avond, geef u dan even op bij 
Joke Zuidema. Wij weten dan ongeveer hoeveel mensen we 
kunnen verwachten.

STILTEMEDITATIE ELKE MAANDAGOCHTEND IN 
HET KRUISPUNT
Elke maandagochtend is er een stiltemeditatie in het Kruis-
punt, van 9 uur tot 9.25 uur. We doen dit in samenwerking met 
het Stadsklooster Haarlem. U hoeft zich niet aan te melden, 
maar: wel op tijd komen, want om 9 uur gaat de deur dicht! 
Ieder mediteert op haar of zijn eigen manier, in stilte. Na afloop 
staan de koffie en thee klaar voor wie wil. 
Een mooie manier om met aandacht en geïnspireerd de week 
te beginnen. Van harte welkom!

EEN TIP VAN DE SLUIER, EN: HEEFT U NOG 
WENSEN?
De werkgroep Vorming en Toerusting (we broeden nog op 
een wat meer aansprekende naam) is enthousiast van start 
gegaan. Wij hopen activiteiten aan te bieden die inspireren. En 
waar behoefte aan is. 
Op dit moment denken we na over een kloosterweekend in 
de herfst van 2023. Er zijn ideeën over het weer starten van 
stiltewandelingen ergens in het voorjaar. En we verkennen de 
mogelijkheden voor een kennismaking met een moskee in de 
omgeving. Dit alles is natuurlijk nog onder voorbehoud. Maar 
dan weet u een beetje waar we mee bezig zijn. 

Heeft u een wens, een mening, een tip voor de werkgroep? 
Laat het ons weten!
In de werkgroep zitten naast de predikanten Joke en Gilda, 
gemeenteleden uit Velserbroek en Santpoort. Nieuwe leden 
zijn overigens altijd van harte welkom!

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting: Lieke van Beek, 

Nelda Steffens, Margreet Baalbergen, Marja van Leeuwen, Joke 

Zuidema en Gilda Polderman

Kuba Moskee, IJmuiden



20

Januari
vr 27 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd

za 28 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld 

zo 29 Psalm 37:1-11 Blijf kalm

ma 30 Psalm 37:12-24 Ga met vaste tred

di 31 Psalm 37:25-40 Blijf op de weg

Februari
wo 1 Spreuken 20:1-10 Brallen en brullen

do 2 Spreuken 20:11-20 Twee maten

vr 3 Spreuken 20:21-30 Twee gewichten

za 4 1 Korintiërs 1:18-31 Wat niets is, heeft God uitgekozen

zo 5 1 Korintiërs 2:1-9 Wat het oor niet heeft gehoord

ma 6 1 Korintiërs 2:10-16 Spreken vanuit de Geest

di 7 Spreuken 21:1-11 Wat innerlijk beweegt

wo 8 Spreuken 21:12-21 Wie altijd maar feestviert

do 9 Spreuken 21:22-31 Het paard wordt gereedgemaakt

vr 10 Matteüs 5:1-10 Gelukkig 

za 11 Matteüs 5:11-20 Zo moet jullie licht schijnen

zo 12 Matteüs 5:21-32 Ga je eerst verzoenen

ma 13 Matteüs 5:33-48 Wees volmaakt

di 14 Spreuken 22:1-8 Een goede naam

wo 15 Spreuken 22:9-16 Een zuiver hart

do 16 Spreuken 22:17-29 Een aandachtig oor

vr 17 Psalm 24 Hef uw hoofd omhoog

za 18 1 Korintiërs 3:1-9a U bent zijn akker

zo 19 1 Korintiërs 3:9b-23 U bent zijn bouwwerk

ma 20 1 Korintiërs 4:1-13 Wie denkt u wel dat u bent?

di 21 1 Korintiërs 4:14-21 Opvoedkunde

wo 22 Matteüs 6:1-18 Bid als volgt

do 23 Matteüs 6:19-34 Kijk naar de vogels

vr 24 Matteüs 7:1-12 Zoek en je zult vinden

za 25 Romeinen 5:1-11 Leven in vrede met God

zo 26 Romeinen 5:12-21 Door één mens

ma 27 Romeinen 6:1-15 In dienst van God

di 28 Romeinen 6:15-23 In dienst van de gerechtigheid

Maart
wo 1 Numeri 10:11-36 Op weg met God

do 2 Numeri 11:1-9 Vuur van de HEER

Bijbelleesrooster 27 januari tot 3 maart 2023
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AGENDA

Januari

• Maandag 30 januari 9.00-9.25 uur  stiltemeditatie in het Kruispunt

• Maandag 30 januari 19.30 uur  kerkenraad in de Dorpskerk

Februari

• Woensdag 1 februari 19.30 uur  werkgroep Vorming en Toerusting in het Kruispunt

• Donderdag 2 februari 19.30 – 21.00 uur  christelijke meditatie in de Dorpskerk

• Zondag 5 februari van 11.00 - 13.00 uur  KliederKerk, een creatieve viering voor jong en oud. In  

 Floriant, Grote Buitendijk 48

• Maandag 6 februari 9.00-9.25 uur  stiltemeditatie in het Kruispunt

• Maandag 6 februari 20.00-21.30 uur  ontmoeting moskee in het Kruispunt

• Maandag 13 februari 9.00-9.25 uur  stiltemeditatie in het Kruispunt

• Woensdag 15 februari 19.45 uur  boekpresentatie in de Dorpskerk

• Maandag 20 februari 9.00-9.25 uur  stiltemeditatie in het Kruispunt

• Woensdag 22 februari 19.00 uur  viering Aswoensdag in het Kruispunt

• Donderdag 23 februari 19.30 – 21.00 uur christelijke meditatie in de Dorpskerk

• Maandag 27 februari 9.00-9.25 uur  stiltemeditatie in het Kruispunt

Maart

• Maandag 6 maart 9.00-9.25 uur  stiltemeditatie in het Kruispunt



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

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

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

BEHEERDER 
Willem Meesters t: 023-5373281 
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANTEN 
Ds. Joep van den Berg t: 06-23830775 
e: dsjoepvandenberg@pg-spvb.nl 

Ds. Joke Zuidema t: 06-38014580 
e: dsjokezuidema@pg-spvb.nl 

BEZOEKCOÖRDINATOR 
Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.nl 

Kerkdiensten 
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl
29 januari
 10.00 u Kruispunt Mw. Ds. W. van Berkum
 10.00 u Dorpskerk Ds. K. Bras
5 februari, gezamenlijke dienst
 10.00 u Kruispunt Mw. ds. G. Polderman 
 10.00 u Dorpskerk geen dienst
12 februari
 10.00 u Kruispunt Mw. Ds. J. Zuidema
 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. I.G. Clement
19 februari 
 10.00 u Kruispunt Ds. J. van den Berg
 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. G. Polderman
22 februari, Aswoensdag
 19.00 u  Kruispunt Ds. J. Zuidema
26 februari
 10.00 u Kruispunt Mw. ds. I.G. Clement
 10.00 u Dorpskerk Ds. J. van Werkhoven

Contactinformatie 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Martine Roomer en Suzanne de Mik e: krvoor-
zitter@pg-spvb.nl 
Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl 
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek 

KERKELIJK BUREAU 
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl 
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Hans van Alten 
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl 
Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064 
e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl 
Secretaris: Willem Passchier e: cvksecretaris@pg-spvb.nl 
Post (declaraties enz.): kerkelijk bureau 
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl 
Secretaris: Heine Wagenaar e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571 
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek 
Post: kerkelijk bureau 

KERK IN ACTIE
Interne contacten: Theo Beskers of Hetty Vink-Postema 
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663 
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 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)

29 januari         dhr. J. Morren             023-5384366 

5   februari          mw. P. Muller             023-5262736 

12 februari          mw. A. Hurkmans     023-5371086  

19 februari          dhr. E. van der Kooij    06-15890135

26 februari          dhr. J. Morren            023-5384366     

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

29 januari mw. S. van der Kaaij 023-5375358

5 februari mw. C. van Woensel 023-5381515

12 februari dhr. R. Pomp 06-49932782

19 februari dhr. D. van Dassen 06-45451231

26 februari dhr. E. Hup 023-5376153

Santpoort
KERKGEBOUW De Dorpskerk 
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord 
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820 

BEHEERDER 
Gerrit Out t: 023-5378820 
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT 
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888 
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl 

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ 
Elina Keijzer t: 072-5120528 
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

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. 2 t/m donderdag 16 februari 2023 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/


