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Foto van de maand

Wat doe met al je dia’s, foto’s en fotoalbums?
Op de vraag aan onze kinderen wat ze met onze dia’s en foto’s zouden doen, als we er niet meer zijn, kwam een aarzelend maar toch 
wel confronterend antwoord dat ze opgeruimd zouden worden. Afgelopen weken heb ik toch maar onze dia’s gedigitaliseerd. Er 
kwam een aarzeling over me heen om die prachtige beelden van 45 jaar geleden direct naar de vuilstort te brengen.  

Omdat we de verjaardag van onze dochter met een etentje bij ons thuis zouden vieren, had ik bedacht tussentijds een diavoorstel-
ling te geven. Alles had ik in mijn fotostudio in orde gebracht met diascherm, projector en een kleine 100 dia’s van onze dochter in 
de tijd van baby tot twee jaar en nog een kleine serie van haar pubertijd. Toen onze kleindochters de studio inliepen, waren ze dol 
enthousiast en vonden het geweldig om naar die oorspronkelijke beelden te kijken van hun moeder. Onze dochter was blij verrast 
dia’s van haarzelf te zien die ze nog nooit had bekeken of waar ze zich niet bewust van was geweest. Zo af en toe grote hilariteit om de 
dikke babybenen en -dijen van hun moeder, hun zeer slanke oma of de baard van hun opa. Iedereen was enthousiast. Natuurlijk heb 
ik het tempo er flink ingehouden. Want wie kan zich niet de lange diavoorstellingen van vroeger herinneren. En de spanningsboog 
is tegenwoordig toch wat korter geworden. Na afloop wilde onze dochter toch wel graag de echte dia’s mee naar huis hebben…

Ook onze zoon, die in het buitenland woont, trapte op de rem. Nee, hij wilde de originele dia’s toch ook nog wel zien. Zo blijven ze 
voor een klein deel toch nog weer in onze kast staan, tot ze ze zelf mogen opruimen…

Wat was er nu zo waardevol? Veel fijne herinneringen met ook nog eens veel opgeroepen emoties. Zo gaat het verleden heen.
Zelf vond ik nog een oud beeld met visnetten uit 1972, gemaakt in Elburg of Harderwijk.

Met groet    

John Oosterhuis  (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto voorpagina:’ steenmannetjes’ wijzen de weg tijdens wandelingen in de bergen. 

Overigens geen goed idee om die zelf te bouwen in de bergen.



  
Meditatie

Gilda Polderman
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Graag wil ik u in deze tijd voor Pasen meenemen naar 
één van de vele paasverhalen in de Bijbel (die niet over 
de opstanding van Jezus gaan).

Paulus is door soldaten gevangen genomen en hij zit 
op zee. Zoals u weet heeft de zee in de Bijbel meestal 
de betekenis van dreiging en dood. Paulus’ levensbootje 
vaart op die zee. En dan gaat het stormen. Zijn levens-
bootje is overgeleverd aan de elementen. Daar komt 
nog bij: verscheidene dagen is er geen zon en geen ster 
te zien. Dat wil zeggen: geen enkele oriëntatie is er.
Kortom – en zo staat het er letterlijk in Handelingen 27– 
elke hoop op redding hadden de opvarenden verloren. 
Wat hier beschreven wordt, is de totale uitzichtloosheid. 
Geen streepje licht tussen de inktzwarte wolken. Alleen 
maar dreigend noodweer. Een verloren bootje op de 
woeste levenszee. Dit is de context waarbinnen het 
paasverhaal opnieuw werkelijkheid kan worden. 

Een eerste aanwijzing dat we met een Paasverhaal te 
maken hebben, zijn we inmiddels al tegengekomen: de 
duisternis (zonder zon, maan en sterren) is de duisternis 
van Goede Vrijdag. En we lezen dat de opvarenden al 
geruime tijd niet hadden gegeten. Het woord dat hier in 
het Grieks gebruikt wordt, kan ook vertaald worden met 
‘vasten’. Het is kortom de vastentijd, de tijd van bezin-
ning, de tijd dat alles op het spel komt te staan.

Na het vasten, na het volstrekte besef van verganke-
lijkheid en dreiging, wordt er met elkaar gegeten tot 
iedereen verzadigd en vol goede moed is. 
Uiteindelijk komen de opvarenden behouden aan land 
aan, op Malta. 
De inwoners en de drenkelingen zitten bij elkaar om 
het grote en hartverwarmende paasvuur, zoals dat in de 
oosterse christelijke kerken nog altijd wordt ontstoken 
in de paasnacht. Een vuur om je als drenkeling aan op 
te warmen. 

Maar dan kruipt uit het hout dat Paulus op het vuur 
wil gooien, een slang die zich vastbijt in de hand van 
Paulus. Ook de slang is symbool van het kwaad en de 
dood. Maar Paulus schudt de slang af in het oplaaiende 
vuur van Pasen. En zo zijn de ongelovige inwoners van 
Malta getuige van het opnieuw werkelijkheid wordende 
Paasfeest.

Wat wij van dit verhaal kunnen opsteken, is denk ik het 
volgende:
Het Paasevangelie wil zeggen dat het licht het wint van 
de duisternis, het leven van de dood, en de moed en 
blijmoedigheid van de angst en de depressie. 
Vanuit het Paasevangelie mag je geloven dat het leven 
het gewonnen heeft van de dood, maar dat wil nog 
niet zeggen dat de golven die over je heenslaan je niet 
radeloos kunnen maken. Je mag geloven dat het kwaad 
overwonnen is, maar dat betekent niet dat de slang 
die uit de takken tevoorschijn schiet niet reëel meer is. 
Pasen wil niets afdoen van de verbijsterende invloed 
van de zee en de slang op ons leven. Maar Pasen wil wel 
duidelijk maken dat er samen met alle mensen van de 
wereld: drenkelingen, slachtoffers van natuurgeweld en 
van oorlogen, eenzamen, treurenden, daklozen, vluch-
telingen, gelovigen en ongelovigen, dat samen met 
hen een paasvuur kan worden aangestoken waaraan je 
je verkleumde lijf kunt drogen en opwarmen en waarin 
je de slang die zich heeft vastgebeten in je hand, kunt 
afschudden.

Laat je niet terneer drukken door alles wat er aan 
narigheid in de wereld gebeurt, wees niet bang voor 
het donker in je eigen leven. Kijk het in de ogen, het 
is er. Maar: verlies niet de moed, blijf ook hopen en 
vertrouwen.
Dan zul je misschien ervaren dat in dat donker het licht 
groeit. En dan zal Pasen straks voluit gevierd kunnen 
worden: het licht zál het donker overwinnen! 

Paasverhaal
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Velserbroek
Kruispunt

Veertigdagentijd en lente

Als dit blad uitkomt zitten we alweer in de lentemaand en is de 
veertigdagentijd begonnen. Een tijd dus van inkeer, misschien 
een bepaalde vorm van vasten, maar ook van vooruitkijken 
naar het nieuwe leven, dat op het punt staat om uit te breken. 

In de kerk liggen sinds Aswoensdag ideeën om een eventueel 
vasten vorm te geven. Want dat kun je op veel manieren doen. 
Door te vasten word je weer eens bepaald bij wat je vaak uit 
gewoonte allemaal doet en hoe het ook anders kan. Je wordt 
bepaald bij wat andere mensen niet hebben, bij wat er mis is 
in de wereld, bij … 

Een tijd om tot na te denken en ter discussie te stellen wat vaak 
vanzelfsprekend is. Het kan inspiratie geven en helpen om de 
weg naar Pasen bewust te maken.
Ik wens u allen een gezegende veertigdagentijd!

Ontmoeting met de moskeeën

Op 6 februari is er een ontmoeting geweest met afvaardi-
gingen vanuit beide moskeeën in IJmuiden, samen met een 
groep gemeenteleden, in het Kruispunt. Het was een goede 
bijeenkomst. Zie de bijdrage van de Werkgroep Inspiratie voor 
een verslag van deze avond. 
5 maart a.s.: Pubers bijeenkomst 12-18 jarigen in het Kruispunt
De jongeren van onze gemeente, maar ook van de Engelmun-
duskerk en de Ichthuskerk, komen dit keer in het Kruispunt 
samen.  Om 17 uur starten we, we eten samen friet, doen spel-
letjes en hebben ook een inhoudelijk onderwerp. Om half acht 
sluiten we af. Van harte welkom als je tussen 12 en 18 jaar oud 
bent. 

Hartelijke groet,

Joke Zuidema

Ondersteuning gezocht

Als Hart voor Velserbroek komen we twee keer per 
maand op de zondagochtenden samen om een thema te 
verkennen, in gesprek te gaan, gezellig samen te lunchen 
en elkaar te ontmoeten. Elke bijeenkomst heeft een eigen 
karakter: de ene keer zijn we meer creatief bezig, een 
andere keer wandelen we samen en zijn we in gesprek, 
weer een andere keer is er een uitgebreidere overdenking. 
We zouden heel graag uitbreiden naar wekelijkse bijeen-
komsten. Om dat mogelijk te maken zoeken we mensen 
die ons willen steunen door eens per maand bij de lunch-
bijeenkomst te komen en ook een taak op zich te nemen: 
koffieschenken, de stoelen klaarzetten/opruimen, een 
(creatieve) activiteit voorbereiden etc. 

Help jij mee? Meld je aan 
via willemien@hartvoorvelserbroek.nl / 06-24433548
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Actie Afghanistan

De tentoonstelling  in het Kruispunt met beelden en schil-
derijen waarvan de opbrengst voor Afghanistan is, was een 
succes!
Er zijn acht schilderijen verkocht en twaalf beelden. De globale 
opbrengst, inclusief een paar giften , is ruim 1000 Euro.
We hopen dit in overleg met onze Afghaanse kennis goed te 
verdelen over een aantal gezinnen daar. We willen u hartelijk 
danken voor uw gift, koop  of medeleven.

Met een hartelijke groet van 

Wim en Hennie Meijles.

Vanuit Hart voor Velserbroek

Tijdens de lunchbijeenkomsten van Hart voor Velserbroek zijn 
we tot Pasen bezig met verhalen van Abraham. Bijzondere 
verhalen, vol hoop en wanhoop, verwachting en teleurstel-
ling. 5 februari hebben we ook een KliederKerk gehouden 
over Abraham. Jong en oud was enthousiast bezig met tenten 
bouwen net als Abraham als hij op reis was. Het zand werd 
geteld en gekleurd voor in mooie sierpotjes, de sterren werden 

geteld, versierd en opgegeten, er werden Abrahams en Sarahs 
geknutseld en met elkaar genoten we van het bijzondere 
verhaal van Abraham. We kijken nu alweer uit naar de volgende 
KliederKerk op 4 juni!

Twee keer in de maand organiseren we lunchvieringen. Regel-
matig haken daar gasten bij aan. De vaste groep bezoekers is 
maar klein. Ondersteuning is daarom van harte welkom! Zou jij 
eens per maand erbij willen zijn en helpen met bijvoorbeeld 
koffie schenken of het kinderwerk? Daar zouden we enorm blij 
mee zijn!

Zaterdag 1 april is er weer een Passiewake in het Kruispunt, 
rondom een theatervoorstelling van ‘De Regenboog’. Emilia 
van theater de Regenboog zet een mooie gezinsvoorstelling 
neer met goocheltrucs, verhalen en liedjes. De voorstelling 
begint om 15.00 en duurt ongeveer een uur. Vooraf en na 
afloop is er in en rondom de kerk de gelegenheid om een 
kaarsje aan te steken bij het verlichte Passionkruis. Ook kun je 
een kaartje sturen aan iemand en kan je een wens delen. 
Kaartjes voor de theatervoorstelling kun je kopen via https://
zingenindekerk.nl/evenementen/theater-de-regenboog-vel-
serbroek/bestellen/

Wat kunt u/kan jij doen? 
• Kom eens per maand helpen bij de lunchbijeenkomsten
• Help met kaartjescontrole of koffie schenken rond de 

theatervoorstelling op zaterdag 1 april. 
• Bid voor het werk van Hart voor Velserbroek. 

Met hartelijke groet

Willemien van Berkum

willemien@hartvoorvelserbroek.nl

06-24433548

Bedankt

Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die wij mochten 
ontvangen namens .de gemeente  Het Kruispunt Velserbroek.

Hartelijke groeten van

Kees en Guda de Wit

Bedankt 

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen en de lieve 
kaartjes.
Ben boekt weer goede vooruitgang.

Hartelijke groet

Ben en Anja Breman
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Gemeenschappelijke 
dienst 5 februari
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 Santpoort

Onze kerkgemeenschap is volop in beweging.

Alleen al rond de wekelijkse kerkdiensten wordt er werk verzet 
door veel vrijwilligers. Zonder volledig te zijn, noem ik: de 
ouderling, de diaken, de lector, de koster, de opnameleider, 
de liturgie-opmaker, de cantorij- of voorzanggroepleden, de 
koffieschenkers, de kindernevendienstleiding, de chauffeur 
van de kerkauto, de roostermaker. Ik ben er altijd weer van 
onder de indruk.
Maar ook buiten de kerkdiensten gebeurt er van alles, en u 
bent natuurlijk altijd hartelijk welkom om eraan deel te nemen. 
Ik wil u graag meenemen in een terugblik op de afgelopen 
weken.

Terugblik (en vooruitblik)

De werkgroep Inspiratie (voorheen: Vorming en Toerusting) 
organiseert allerlei activiteiten.
Op 18 januari hield Roel Pomp een presentatie van zijn boek 
‘Nee, nergens om, maar om elkaar’.

Woensdag 15 februari verzorgde Kick Bras de avond met zijn 
boek ‘Onuitsprekelijk paradijs’.

Als u dit leest is er drie keer een samenkomst geweest van 
gemeenteleden die het fijn vonden met elkaar stil te zijn, het 
leven even stop te zetten, en tijd te nemen voor innerlijke 
gedachten en gebeden.

Op 6 februari waren er vier vertegenwoordigers van de 
moskeeën in IJmuiden te gast in het Kruispunt. Het was 
boeiend om van elkaar te horen wat het geloof inhoudt en 
wat het betekent. Op 7 maart hebben we weer afgesproken, 
nu in de Kuba-moskee. Als u interesse hebt, sluit dan aan! Van 
harte welkom.
Ook de katholieke parochianen zijn inmiddels hiervoor uitge-
nodigd. Want ja, het overleg met de Naaldkerk is weer opge-
pakt. 

De Dorpskerk wordt hierin vertegenwoordigd door Vicky 
Koster, Margreet Baalbergen en mijzelf. De Naaldkerk heeft 
Nanda Ramakers, Ria Kruisman en Engelbert Wigchert afge-
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vaardigd. We hebben allerlei plannen om protestanten en 
katholieken met elkaar in contact te laten komen. Zo willen we 
een koffieochtend organiseren in elkaars kerk, waarbij uitleg 
wordt gegeven over het gebouw. En een optreden van het 
Naaldkerkkoor in één van onze kerkdiensten staat in de plan-
ning. U hoort er te zijner tijd meer over. 

De Activiteitencommissie van onze kerk is ook actief. Iedere 
maand organiseert ze een gezellige, onderhoudende, inspire-
rende en soms leerzame ochtend. Op 19 januari konden we 
genieten van een compilatie die Gerrit Out had gemaakt van 
oude filmbeelden die iets lieten zien van de historie van de 
kerk. 
Op 23 februari (al achter de rug als u dit leest) zal er een winter-
maaltijd geserveerd worden.
En op 30 maart wordt er een viering georganiseerd, met 
teksten, liederen en gebeden die passen in de tijd voor Pasen. 

Vooruitblik (en terugblik)

Als dit nummer van Kerkonderweg uitkomt, zijn er al één of 
twee kerkdiensten geweest binnen de Veertigdagentijd. In de 
Dorpskerk verzorgen Annelieke Hurkmans en Marian Out de 
liturgische bloemschikking die altijd aansluit bij het thema of 
de lezingen, en ons daar nader bij bepaalt.
Veertig dagen duurt de tijd van inkeer, bezinning en vasten. Bij 
de uitgang van de kerk kunt u een lijstje vinden met sugges-
ties voor eigentijds vasten. Bijvoorbeeld: geen alcohol drinken, 
geen vlees eten, stil staan bij je dankbaarheid, minder televisie 
kijken. Het geld dat je eventueel uitspaart, zou je aan een goed 
doel kunnen besteden.
De laatste week (de Stille Week) vangt aan met Palmpasen, op 
zondag 2 april, waarin de kinderen met palmpasenstokken de 
herinnering zullen oproepen van de intocht van Jezus in Jeru-
zalem.
Op maandag, dinsdag en woensdag zal er een korte vesper 
worden gehouden. Op donderdag (Witte Donderdag) staan 
we stil bij de laatste avond voor Jezus’ dood. Op vrijdag (Goede 
Vrijdag) herdenken we zijn lijden en dood. Op zaterdagavond 
komen we samen om de overgang van het donker naar het 
licht te vieren. En dan is het Pasen!

Lief en leed

Op 26 januari overleed dhr. Arie Frederiks, op de leeftijd van 90 
jaar. Nog geen jaar geleden overleed zijn geliefde vrouw Tine, 
met wie hij meer dan 60 jaar getrouwd geweest is. Hij was een 
bedachtzame man, die niet op de voorgrond trad. Hij hield van 
bloemen en planten. Maar ook van mensen. “Een man met een 
diaconaal hart”, zo omschreef iemand hem. Hij is jaren diaken 
geweest in de kerk. Arie en Tine hadden drie kinderen: Hélene, 
Koos en Dorine. We wensen hen, hun partners en zijn klein-
kinderen troost toe nu ze zonder hun ouders en grootouders 
verder moeten.

Tot slot

Tot slot wens ik u allen een goede en betekenisvolle Veertigda-
gentijd toe.
Laat u het me weten als u eens behoefte hebt aan een gesprek? 
Ik ben ervoor, en doe het graag!

Hartelijke groet,

Gilda Polderman

Bedankt

Ik was verrast dat ik, in verband met mijn ziekte, de bloemen uit 
de dienst van 15 januari mocht ontvangen. 
Je voelt je dan toch verbonden! 
Van ons beiden hartelijk dank daarvoor. 

Murk de Groot, Tilly Flohil
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Van de ACTIVITEITENCOMMISSIE:

Wat waren al die beelden van nog niet zolang geleden vol 
van herkenning en wat is dat toch leuk, feestelijk, ontroerend,  
verdrietig, weemoedig. Zoveel mensen nog in de kerk en 
zoveel bedrijvigheid en saamhorigheid om er één mooi kerk-
gebouw van te maken. En helaas zoveel mensen, vrienden, 
geliefden, die er niet meer zijn. Maar wat een werk hebben 
ze verzet waar wij nog steeds gebruik van kunnen en mogen 
maken. Dank Gerrit, dat je het weer eens liet zien. 

En verder ligt alles nog in het verschiet, voor mij bij het schrijven 
van dit stukje als eerste de wintermaaltijd, maar voor u  bij het 
lezen alweer achter de rug om daarna richting Pasen te gaan. 

Al een paar jaar voelen wij als activiteitencommissie de 
tegenstrijdigheid van het houden  van de Paasviering in de 
Lijdenstijd. Velen van u houden op een of andere manier een 
vastentijd. Een tijd van bezinning en versobering van onze 
levensstijl. Ook wij willen daar rekening mee houden. Daarom 
willen we dit jaar een sobere maaltijd houden en een bijpas-
sende viering. Let wel, dit hoeft natuurlijk niet minder gezellig 
of minder lekker te zijn!  
Wij nodigen u dan ook van harte uit voor de Paasbijeenkomst 
op donderdag 30 maart om 10.30 uur met koffie. Om daarna 
een viering te houden en tot slot een maaltijd. 
In verband met de maaltijd vragen wij u om u op te geven bij 
één van ons of telefonisch 0618203386.
Ook voor de vervoersvragen.

En dan gaan we nog even door naar de maand april. Dan zijn 
we in het kader van “ KIJKJES IN DE KERK”  uitgenodigd in de 
Naaldkerk. Na een lange pauze is er weer contact tussen de 
kerken en gaan we bij elkaar op de koffie en de kerk bekijken 
om heel gewoon als christenen elkaar ontmoeten. Wij gaan 
als eersten naar de Naaldkerk en het tegenbezoek zal in 
september plaatsvinden. 

Namens de activiteitencommissie, Marja Hirdes 
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25 jaar wereldwinkel “Het Kruispunt”
Op woensdag 9 november 2022 is er met de medewerkers/vrijwilligers van de Wereldwinkel “Het Kruispunt” in gezamenlijk overleg 
besloten om de verkoop van artikelen te stoppen, omdat het uiteindelijke doel behaald is, want alle Fair Trade artikelen zijn te koop 
in de gewone winkels. 
Na de opening van de kerk in Velserbroek is de Wereldwinkel “Het Kruispunt” opgericht in februari 1998, nu 25 jaar geleden, en 
geopend door wethouder Hans Romeijn en ds. Ben de Boer. We haalden toen de spullen bij Dirk Dam in de Naaldkerk. Dirk haalde die 
artikelen, op zijn fiets, uit Haarlem. De winst was slechts 5% van de omzet. We besloten toen onze artikelen zelf te halen in Culemborg 
bij Fair Trade. Jarenlang heeft Willem Meesters samen met zijn vrouw Bea de inkoop gedaan voor de wereldwinkels, zij hadden een 
caravan in Rosmalen en kwamen dus regelmatig langs Culemborg. Door de inkoop aldaar was er een gemiddelde winst van 35%. 
Hiermee hebben we vele goede doelen blij kunnen maken. Geld is onder andere gegaan naar Galle op Sri Lanka voor een speel-
tuintje, bij de huisjes die na de Tsunami door de gemeente Velsen (SOS) zijn gebouwd.
Dirk Dam stopte met de verkoop bij de Naaldkerk, we gingen verder met 8 vrijwilligers. Lenie en Diny Markerink startten vanuit de 
Dorpskerk ook met de verkoop van Fair Trade artikelen en sloten zich bij ons aan. Theo Beskes zorgde jarenlang voor het bestickeren 
en verspreiden van de artikelen naar de Naaldkerk, de Dorpskerk en het Kruispunt. De opbrengsten waren altijd goed. 
Nu, na 25 jaar, hebben we toch moeten besluiten om te stoppen met de Wereldwinkel activiteiten. Verschillende ontwikkelingen 
zijn hier de oorzaak van. In de eerste plaats zijn onze foodartikelen ook te koop bij de supermarkten. En verder de coronajaren, de 
veranderde kerkelijke organisaties en dat wij ouder worden. 
Nu rest ons alleen nog het geld dat op de bankrekening staat te verdelen: een bedrag van € 2.806,03. Het geld gaat naar: Zonne-
bloem Haarlem (voor jongeren van 25 tot 55 jaar met lichamelijke beperking), Voedselbank Velsen, Organisatie Kruisvaarders, Hospice 
Bijna Thuis Huis in Santpoort-Nrd, Stem in de Stad, Inloophuis Kennemerland en Kinder- en Jongerenwerk de Stek in Velsen-Nrd.
Rest ons nog u allen te bedanken voor de steun en het kopen van onze producten gedurende al die jaren.

Nanda Ramakers.

Foto tijdens de opheffingsvergadering van links naar rechts: Hannie van Schagen, Theo Beskes, Mine Bonekamp, Willem Meesters, Marie Stoop, Coba Slings, Helma Goossens, Liesbeth de 

Jager, Nanda Ramakers. Afwezig: Diny en Lenie Markerink. 
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Zing mee met het Christelijk 
Mannenkoor IJmuiden
 
Zingen in een koor is ontspanning, je 
moet het zelf ervaren. Nog mooier als 
de gezongen woorden echt iets voor je 
betekenen vanuit een persoonlijke over-
tuiging of een religieuze achtergrond.
 
Vanuit deze gedachte zingen de mannen 
van het Chr. Mannenkoor IJmuiden, 
in 2023 al 70 jaar! Wekelijks oefenen 
de zangers op kerkelijke en religieuze 
muziek van vroeger en nu. Met inzet en 
geduld loodst dirigent Ary Rijke het koor 
door de muziek en werkt hij aan een 
optimale koorklank ter voorbereiding op 
een optreden. Dat kan zijn in een kerk, 
een tehuis voor ouderen of een muzikaal 
evenement. 

Elkaar ontmoeten vinden de mannen van 
het koor ook belangrijk. Tijdens de pauze 
en na afloop van de zang gebeurt dat in 
een ontspannen en gezellige sfeer. 

In het najaar vieren we ons jubileum 
met een feestelijk optreden. De zangers, 
momenteel 17 in aantal, zijn al bezig met 
het oefenen op de muziek. Voor een goed 
optreden is meer stemgeluid een grote 
wens. Daarom hierbij een oproep aan 
zanglustige mannen om met ons mee 
te zingen tot en met het optreden in het 
najaar; dit kan op projectbasis en zonder 
verdere verplichtingen. 

Misschien bent u of jij dat wel, aarzel niet 
en kom langs op een donderdagavond 
in de Petrakerk in IJmuiden. Het adres: 
Merwedestraat 7. We beginnen om 20.00 
uur. 

Meer weten? Bel naar 0650635131 of 
0652681103.

Vanuit de Kerkenraad (KR)

30 januari 2023 was de laatste KR. Deze 
werd geopend met het lied “Antwort auf 
alle Fragen” van Der Botho Lucas Chor, 
een danklied voor de vele gaven van God. 

Een aantal van de zaken die aan de orde 
zijn geweest zal ik bespreken.

Gaan, verlengen en komen
Joke de Jong, Roland Groenevelt en 
Vicky Koster stoppen als ambtsdrager. 
Zij worden voor hun inzet voor de kerk 
hartelijk bedankt. 

De ambtstermijnen van Hans van Alten 
(als ouderling-kerkrentmeester), Els 
Kamerbeek (als ouderling), Jan-Dirk 
Enschedé (als kerkrentmeester) en Jan 
Bothof (als diaken) eindigen dit voorjaar.
Zij hebben allen aangegeven gedurende 
een nieuwe termijn van 4 jaar zich voor 
de kerk te willen inzetten. 

Tot slot is Trees van Gastel bereid 
gevonden de taak van kerkrentmeester te 
vervullen.
De KR is blij met hun bereidheid zich 
(opnieuw) te willen inzetten.

Moderamen
Tijdens de vergadering is het moderamen 
herbenoemd. Het zijn dezelfde personen 
die in september 2022 ook benoemd zijn:
Voorzitters  Suzanne de Mik en Martine 
Roomer

Scriba       Leo Kruisselbrink
Diaken         Jan Bothof
Predikanten Gilda Polderman en Joke 

Zuidema
Bekeken wordt of iemand van het CvK bij 
het moderamen kan en wil aansluiten.

Als er iets is betreffende de (organisatie 
van de) kerk kunt u dat met een lid van 
het moderamen bespreken. Gewoon 
zondags in de kerk maar ook via de 
contactgegevens in het kerkblad.

Beleidscommissie
De beleidscommissie heeft de werkzaam-
heden met betrekking tot de Plaatselijke 
Regeling afgerond. 

De commissie blijft echter bestaan om 
zich bezig te houden met de toekomst 
van de gebouwen. 

Aan de commissie is gevraagd te 
onderzoeken of en op welke wijze de 
gebouwen (kerkgebouwen met zalen) 
gebruikt kunnen worden en als vier-
plekken aangehouden kunnen worden. 
Daarbij is de commissie gevraagd zoveel 
mogelijk aspecten (financieel, gebruik 
door derden etc) bij het onderzoek te 
betrekken. 

Gezamenlijke diensten
In 2024 zal er elke maand 1 gezamen-
lijke dienst zijn. Daarnaast zullen er in 
de zomerperiode 6 gemeenschappelijke 
diensten zijn. De werkgroepen eredienst 
van Santpoort en Velserbroek gaan dit 
nader invullen.
 
Notulist
De KR is op zoek naar een notulist. Als u 
bereid bent de KR-vergaderingen te notu-
leren dan zou dat enorm worden gewaar-
deerd. De KR vergadert zo’n 6 maal per 
jaar maar met notuleren van minder 
vergaderingen zou u ook al tot steun zijn.  

Tot zover de mededelingen vanuit de KR. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u zoals 
eerder vermeld een lid van het mode-
ramen benaderen.

Met vriendelijke groet,

Leo Kruisselbrink

Scriba Kerkenraad



Top 2000 Concert  

Op zoek naar zangers!
Een nieuw evenement met misschien wel een vervolg: 
nu bij de Engelmunduskerk, maar wellicht in het najaar ook 
nog een keer in Santpoort en/of Velserbroek!
Op zaterdagavond 17 juni is er een top 2000 dienst in de tuin 
van de Engelmunduskerk, een koor, een band, mooie verhalen 
en genieten voor belangstellenden, kerkgangers en iedereen 
die van muziek houdt.
Het koor willen we samenstellen met mensen, die zich hadden 
aangemeld voor de Passion, verschillende kerken (Engelmun-
duskerk, Ichthuskerk, PG Santpoort en Velserbroek), leden van 
het koor Songs4you. Aldert Fuldner zal dit projectkoor leiden. 
We zingen top 2000 nummers, bijvoorbeeld:
• Door de wind
• Rollercoaster
• Imagine
• Mag ik dan bij jou schuilen
• Medley van de Beatles

Heb je zelf een voorstel dan mag je dat indienen en we zouden 
het tof vinden als je zelf op de avond wilt toelichten waarom 
dat lied en wat doet dat lied met je.

Het wordt een kortlopend project:
• Arrangementen heb je voor Hemelvaart (18 mei) inclusief 

oefenbestanden
• 1 ste oefendag zaterdag 10 juni van 10.00 uur tot 14.30 uur
• 2 de oefenavond vrijdag 16 juni van 19.30 uur tot 22.00 

uur
• 3 de oefenmiddag zaterdag 17 juni vanaf 13.00 uur tot 

17.00 uur dan gezamenlijk eten en daarna de uitvoering 
van 19.30 uur tot 21.00 uur

Wil je meedoen geef je dan op voor 1 maart bij: 
dsjokezuidema@pg-spvb.nl
Geef daarbij aan:
• Je naam en achternaam.
• Welke stemsoort heb je?
• Emailadres en telefoonnummer.
• Heb je een verzoeknummer?
• Wil je je verzoeknummer bij het concert toelichten?
We hopen op een mooi project!

Concert LUX AETERNA

Op zondag 2 april a.s. om 15 uur zingt kamerkoor ‘Les 
Moucherons’ het concertprogramma Lux Aeterna -eeuwigdu-
rend licht- in de Dorpskerk in Santpoort-Noord. Het concert 
vindt plaats in de Paastijd en bevat koormuziek van donker 
en licht, van verdriet en hoop, van dood en opstanding. Het 
hart van het programma bestaat uit het Requiem van Gabriel 
Fauré, een muzikale diamant. “Mijn Requiem is zachtmoedig 
van temperament, zoals ikzelf” zei hij erover. Vanuit deze zacht-
moedigheid en het vertrouwen in het hemelse licht zingt 
Les Moucherons dit requiem in een intieme bezetting met 
een instrumentaal trio bestaande uit saxofoon, accordeon en 
contrabas. 

Naast Fauré’s Requiem en het koorlied Lux Aeterna worden 
koorwerken gezongen van Franse en andere componisten, 
o.a. van Poulenc en Saint-Saens. Het duo Saxyon, saxofoon en 
accordeon, speelt werken van Gounod en Satie. Verder werken 
twee jonge vocale solisten mee aan de concerten (beiden 
studenten aan het Conservatorium Rotterdam (Codarts). Het 
concert staat onder muzikale leiding van dirigente Antje de 
Wit. 

Kaarten voor dit concert kosten in de voorverkoop € 17,50 of 
€ 20,- (tot 16 jaar, € 10) aan de zaal en zijn te bestellen via de 
website van Les Moucherons: www.lesmoucherons.nl.
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Theater 'De Regenboog'

Zaterdag 1 april komt Theater 'De Regenboog' naar Velser-
broek! Neem je buren en je (klein)kinderen mee en kom 
genieten van een middag vol verhalen, goocheltrucs en gezel-
ligheid. Een kindervoorstelling die ook voor volwassenen leuk 
is om mee te maken! 

Kaarten kosten 7,50 euro voor volwassenen en slechts 3,50 
euro voor kinderen. 
Je kunt je kaarten nu al bestellen via 
https://zingenindekerk.nl/evenementen/theater-de-regen-
boog-velserbroek/bestellen/

Wanneer:  Zaterdag 1 april om 15.00
Waar:        Kruispunt, Zon Bastion 3
Voor wie:  kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot)

ouders. 

Haarlems
Bach

Ensemble
onder leiding van

Mark Lippe

Selma Harkink - sopraan Helena van Heel - alt
Sinan Vural - baritonUros Petrač - tenor

J.S. Bach
Johannes Passion

vrijdag 24 maart 2023 om 20:00
zaterdag 25 maart 2023 om 15:00 
Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem

Jan Willem Baljet - ChristusSteven van Gils - evangelist

Vrijwillige bijdrage - reserveren aanbevolen - info@haarlemsbachensemble.nl
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Nieuws van de werkgroep KERK-IN-ACTIE

Op Aswoensdag 22 februari is de 40-dagentijd begonnen. Samen met de andere Protestantse Kerken in Nederland beleven we die 
tijd onder het motto ‘’Uit liefde voor jou’’, woorden die wijzen op het leven en lijden van Jezus. 
In deze weken is er speciale aandacht voor de projecten van Kerk in Actie. Sinds kort steunen wij een nieuw project: “Samen bijbel-
lezen opent ogen’’. Ook dit keer betreft het hulp aan Zuid-Afrika. 

In de landelijke Oost-Kaap woont vooral 
zwarte bevolking. Er heerst veel armoede, 
ongelijkheid en geweld. Met het project 
wordt geprobeerd mensen met verschil-
lende achtergronden bijeen te brengen 
zodat zij aan de hand van bijbelverhalen 
ervaringen uit kunnen wisselen. Verwacht 
wordt dat dit leidt tot meer begrip voor 
elkaar en meer saamhorigheid. In een 
verdeeld land als Zuid-Afrika is dit een 
voorwaarde voor een betere samenleving.
De kerken in Zuid-Afrika voelen zich 
geroepen ook in praktische zin een 
belangrijke rol te spelen door het verbe-
teren van de levensomstandigheden voor 
minderheden.

Veel predikanten uit de Oost-Kaap hebben 
vaak drie tot vijf gemeenten onder hun 
hoede, die soms wel tachtig kilometer uit 

elkaar liggen. In dorpen zijn veel kerkgebouwen de hele week open met allerlei sociale activiteiten. In de kerkgebouwen is bijvoor-
beeld dagopvang voor kinderen. Kerken verdelen voedsel en kleding; ze zetten gaarkeukens op en crèches en daklozenopvang; 
ze organiseren sociale activiteiten voor ouderen, ze bieden opleidingen aan en begeleiden werklozen. Mensen die lid zijn van een 
kerk zorgen voor elkaar. Dit geldt met name in de armste gemeenschappen, waarbij vooral vrouwen heel actief zijn. Zij vormen de 
ruggengraat van een gemeenschap. Hier wordt eens te meer duidelijk wat het betekent om kerk te zijn: leven in en voor de gemeen-
schap, en delen in geloof, hoop en liefde. Hartverwarmend om te ervaren hoezeer de gemeenteleden zelf enthousiast en actief 
meewerken voor elkaar en anderen. 

Terwijl er op 5 maart voor bovenstaand doel gecollecteerd wordt in de dienst, zal dit op 26 maart gebeuren voor “Een toekomst voor 
kansarme kinderen in Pretoria’’. Kinderen en jongeren worden in het kader van dit project begeleid in hun intellectuele, sociale en 
geestelijke ontwikkeling tot zij een goede en stabiele plek in de maatschappij hebben veroverd.

Wij hopen op uw bijdrage tijdens de diensten!
Ook kunt u geld storten op ons banknummer. Vermeld u dan a.u.b. voor welk project u uw bijdrage levert: Samen bijbellezen of 
Pretoria.

Wij wensen u een goede 40-dagentijd toe.

Namens de Commissie Kerk in Actie, Hetty Vink-Postema.

Giften: IBAN: NL42INGB0001775528 t.n.v. “Dia Prot Gem Santpoort 

Velserbroek inzake ZWO commissie”, te Velserbroek.
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Euro 27.633
Zowel in het Kruispunt als in de Dorps-
kerk is er een doos of mandje waarin u 
gebruikte postzegels, ansichtkaarten, 
telefoontjes en oud geld en niet Neder-
lands geld, kunt deponeren. Dit is een 
landelijke  inzameling en de opbrengst is 
voor Kerk in actie.

De jaarlijkse opbrengst van de genoemde 
artikelen is in 2022,  € 27.633. U ziet 
een zeer behoorlijk bedrag. Vandaar dit 
bericht. Blijf sparen, bewaren en neem 
het opgespaarde mee naar de kerk.

Voorts is er ruimte om gebruikte plastic 
doppen van bijvoorbeeld melkpakken in 
te leveren.

Bas en Tineke Treffers zijn  het verzame-
ladres en zij brengen zakken vol naar het 
landelijke verzamelpunt. De opbrengst 
gaat naar de stichting Opleiding Blinden-
geleidehonden. 

Met vr.gr. Hans Kosters

Gevraagd: uw jaarlijkse bijdrage 
voor ons kerkblad!
We zijn trots op ons kerkblad ‘KerkOn-
derweg’, elke keer weer kleurig en infor-
matief.
Met soms een special of een speciale 
dikkere uitgave. Veel vrijwilligers helpen 
bij de redactie, opmaak en de versprei-
ding bij de ruim 400 adressen in Santpoort 
Noord, - Zuid, Velserbroek en Driehuis.

U krijgt via een nieuwsbrief in de email, of 
als u geen email heeft via een papieren 
brief bij dit kerkblad, weer het bekende 
jaarlijkse verzoek voor een vrijwillige 
bijdrage. Want we maken natuurlijk wel 
kosten voor het drukken. Dit jaar voor 
het eerst een kleine verhoging van het 
gevraagde bedrag: € 15. Dat was vele 
jaren €2 minder. We hopen dat u er begrip 
voor heeft.

Alle betalingsgegevens staan ook in de 
nieuwsbrief en de papieren brief.
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN
NL67 INGB 0000 3080 50 t.n.v. 
SANTPOORT VELSERBROEK KERKBLAD
U kunt natuurlijk ook de QR-code scannen.

Bij voorbaat hartelijk dank!
De redactie van het Kerkblad en 

het college van 

kerkrentmeesters

GEZOCHT
Een kerkblad coördinator voor het distri-
bueren van het kerkblad in een gedeelte 
van Velserbroek.
Eens in de vijf, zes weken komt het kerk-
blad uit en dit wordt dan via een kerkblad 
coördinator verspreid naar de “lopers” 

die het kerkblad per “loopwijk” bij de 
abonnees in de bus stoppen. In Velser-
broek wordt deze coördinatie door twee 
mensen gedaan, maar één van deze coör-
dinatoren heeft te kennen gegeven, na 
vele jaren deze taak te hebben gedaan, te 
willen stoppen.
We zijn daarom op zoek naar iemand die 
deze taak op zich zou willen nemen. Het 
gaat in dit gedeelte van Velserbroek over 
ongeveer 120 kerkbladen, die dus om de 
vijf, zes weken bij ongeveer 20 “lopers” 
moeten worden afgegeven.
Informatie en/of aanmelden voor deze 
belangrijke taak graag bij het Kerkelijk 
Bureau (kerkburo@pg-spvb.nl) of telefo-
nisch: 06 55894285.

Van de Diaconie
De collecten hebben in december het volgende opgebracht:
  4 december Diaconie €  138,00
11 december Diaconie €  170,45
18 december PKN / Jong Protestant €  130,00
24 december Kruispunt tbv st. Vluchteling €  118,50
24 december Diaconie €    69,12
25 december KiA-project K 021262 €  389,95
Daarnaast is on-line nog € 50,00 voor de diverse doelen ontvangen.
Voor onze Kerk werd in totaal € 847,47 ontvangen.

De collecten hebben in januari het volgende opgebracht:
  1 januari Diaconie €  110,20
  8 januari Diaconie, speciaal doel Dorcas €  160,90
15 januari PKN / Ondersteuning Gemeenten €  158,90
22 januari PKN / Missionair Werk €  142,60
29 januari  PKN / Kinderen en Jongeren €    69,12
Daarnaast is on-line nog € 80,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 651,25 ontvangen.
Ook ontvingen wij nog € 220,00 ter ondersteuning van ons diaconale werk; dank u 
daarvoor!

Kerstactie
De opbrengst voor onze actie is uitgekomen op € 2.965,00 en we hebben inmiddels de 
Voedselbank in Velsen en Stem in de Stad in Haarlem ieder € 1.500 gedoneerd.

Steun slachtoffers aardbeving
Op zondag 26 februari was de diaconale collecte bestemd voor hulp aan de slachtof-
fers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Woensdag 15 februari was er in de speciale 
televisie-uitzending al veel aandacht hiervoor gevraagd en mogelijk heeft u ook gedo-
neerd …  Toch hoopte de diaconie dat u ook aan deze collecte wilde bijdragen en om 
u (daar waar nodig ;-) extra te motiveren, werd toegezegd dat de opbrengst door onze 
diaconie verdubbeld wordt. Op moment van schrijven is de opbrengst natuurlijk nog 
niet bekend maar in het volgend kerkblad melden wij graag hoeveel wij via Giro555 
hebben kunnen doneren. 

Een ieder hartelijk dank voor al uw bijdragen!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
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De kleine drakendoder

Vijf en een half jaar geleden, in augustus 2017 nam ik afscheid 
als ouderenpredikant. Nu pas zoek ik de vele foto’s uit. Gelukkig 
is er een mooi herinneringsalbum dat de afscheidscommissie 
maakte. Terwijl ik dat bekijk, komen inderdaad allerlei herinne-
ringen boven. Wat is er veel gebeurd, in de bijna vijf jaar van 
mijn werk in de gemeente maar ook daarna. Maar wat was het 
een hartelijk afscheid met verlegen makende verrassingen, 
waaronder een cheque voor de rolstoelbus van onze kleinzoon 
Joris. 

Tot ieders grote verdriet overleed Joris in juni 2018 en heeft hij 
nauwelijks van de nieuwe rolstoelbus kunnen genieten.
Ik schrijf dit als opmaat voor de aankondiging van het boek 
van mijn dochter Suzanne over haar leven met Joris, als meer-
voudig gehandicapte zoon, maar hij was nog zoveel meer.
Graag deel ik dit vanwege de betrokkenheid van veel mensen 
in onze kerk. Bij zijn leven – hoe vaak kwam ik niet gemeente-
leden tegen op mijn wekelijkse wandelingen met hem door 
het dorp, en eerder in Velserbroek – en bij zijn dood. Van het 
‘klap eens in je handjes’ van Coba tot de vrolijke ontmoetingen 
met Anneke in haar rolstoel, op gelijke hoogte.
Suzanne heeft na vier jaar haar boek afgerond en een uitgever 
weten te vinden. Het is een eerbetoon aan Joris. Een proces 
om intens met hem bezig te zijn na zijn dood. 
Het is een eerlijk boek geworden over de zwaarte van de zorg 
voor een kind met een beperking, maar bovenal een verhaal 
over de vreugde die hij ons gaf. Tegelijk overstijgt het boek het 
persoonlijke en is het voor vele mensen herkenbaar. 

De titel is ‘De kleine drakendoder’. Op de achterflap van het 
boek schrijft zij: 
“Zo stralend als hij omkijkt om zich ervan te verzekeren dat ik er 

nog ben; die blik, die lach, dat kan alleen hij. Ik duw de rolstoel 

over de dijk, maar hoef bijna geen kracht te zetten. Zijn handjes 

draaien zo driftig de wielen rond, dat 

het haast vanzelf gaat. Maar net als 

ik denk dat ik gewichtloos ben en ik 

mijn ogen even dichtknijp tegen de 

zon, voel ik een ruk aan de wielen. 

Opletten mama! Hier komt Joris, de 

drakendoder”.

En de uitgever voegt toe: “Suzanne schrijft op indringende 
wijze over het korte leven en het plotselinge verlies van haar 
zoon Joris. Een vrolijk en puur jongetje, dat ondanks zijn beper-
king een vrije geest had. Joris was een kei in het vangen van 
klein geluk. Suzanne legt het vast in een ontroerend monu-
ment. Een ode aan het leven, maar bovenal een liefde van een 
moeder voor haar zoon”.

U begrijpt  dat ik als trotse moeder en oma het boek van harte 
aanbeveel.

Met vriendelijke groeten, Ineke Clement

PS Het boek is persoonlijk via mij te bestellen of per mail: 

inekeclement@kpnmail.nl 

Na 21 maart ligt het bij boekhandel Bredero in Santpoort en Bruna 

in Velserbroek. Het kost € 21,95



De maandelijkse column van Ds. Peter Verhoeff
 

Johnny
donderdag 26 januari 2023  

Ik spreek de vrouw na een dienst waarin ik gastvoorganger was. Bij de koffie verspilt 
ze geen tijd en vertelt ze in een paar welgekozen zinnen haar levensverhaal. Ze is nog 
niet oud, maar het is een leven waarin veel is misgegaan. Een verdrietige jeugd, een 
verslaving, meerdere huwelijken. Niets om trots op te zijn. En weinig om blij mee te zijn.

Toch kan ze het geloof niet loslaten. ‘Ik ben die overspelige vrouw, die in het midden 
van de kring wordt gezet. En iedereen kijkt op me neer. Maar Jezus schrijft met zijn 
vinger in het zand en zegt: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Dan gaan ze allemaal weg.’

Ze heeft gemengde gevoelens bij het verhaal. Het is mooi dat de belagers weggaan. Want al heeft ze veel verkeerd gedaan, 
anderen zijn heus niet beter. Dat weet ze wel. Maar de zonde blijft knagen, de verantwoordelijkheid voor wat ze deed. Ze 
draagt het mee, een leven lang.

Ik vertel haar over het leven van Johnny Cash. Hoe hij werd geboren in een gezin van arme katoenplukkers en opgroeide 
als gelovig kind. Zijn droom is gospelzanger worden, maar in het Arkansas van de jaren ’40 is voor dat soort onzin geen tijd. 
Er moet gewerkt worden.

Uiteindelijk komt hij toch terecht in de muziek, sticht een gezin en behaalt grote successen als countryzanger. Maar zoals 
het in die wereld wel vaker gaat, hij verliest alles aan drank, drugs en vrouwen. Uiteindelijk hertrouwt hij met June Carter, en 
zijn carrière neemt weer een vlucht. In zijn songs neemt Johnny het vaak op voor de verguisden van Amerika.

Toch blijkt succes ook nu vergankelijk, en grote televisieshows worden kleine zaaltjes. En weer daalt Johnny diep af. Maar 
in 2002 veert zijn carrière nog eenmaal op met het nummer Hurt. Johnny kijkt daarin terug op zijn leven, dat hij omschrijft 
als een ‘empire of dirt.’

Johnny Cash draagt dezelfde initialen als Jezus Christus, 
maar Johnny was voorwaar geen Jezus. Dat wist hij zelf 
beter dan wie ook. Toen een verslaggever hem echter 
aan het einde van zijn leven vroeg of hij ergens spijt van 
had, bleek hij zijn geloof niet verloren te hebben. Hij 
antwoordde: ‘God heeft mij vergeven. Nu ik mijzelf nog.’

De vrouw kijkt me aan. Ze zwijgt, maar ik zie in haar ogen 
dat ze begrijpt wat ik bedoel. Dan bekent ze dat ook zij 
een zwak heeft voor Johnny Cash, juist omdat hij altijd 
opkwam voor de zelfkant. Voor gevangenen, losers en 
andere outcasts. Voor de mannen ‘in the mud, the blood 
and the beer.’ En voor vrouwen als zij, in het midden van 
de kring.

De koffie is op, de zaal is leeg en samen lopen we naar buiten. ‘Weet je’, zegt ze, ‘het mooie van het geloof is dat het einde 
nooit het einde is. Er is altijd een nieuw begin. Ik dreig dat wel eens te vergeten. Maar God heeft mij inderdaad vergeven. 
Nu ik mezelf nog.’
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Stiltemeditatie

Elke werkdag kun je bij Stadsklooster Haarlem terecht voor een 
gratis Stiltemeditatie.

Je komt aan en zoekt een zitplaats.
Er wordt een kaars aangestoken en je hoort 3x een gong.

Daarna is het 25 minuten stil.
Je hoort weer 3x de gong.

Je verlaat de plek en hervat je dag.
Je mag mediteren op je eigen manier; zolang het maar in stilte 

gebeurt.
Aanmelden is niet nodig, op tijd komen wel.

Hiernaast vind je het weekoverzicht van al onze verschillende 
Stiltemeditaties:

Voel je welkom

Tom de Haan stadsdominee ivm  stadsklooster 

stiltemeditatie

Even voorstelen ...

De functie:
Stadsdominee, mede oprichter en adviseur.

Werkt graag voor Stadsklooster Haarlem omdat
het mijn droom is dat de kerken in Haarlem open plekken worden waar mensen bewust 
met zingeving en rituelen bezig kunnen zijn. Plekken om op adem te komen. Plekken waar 
het gaat over liefde, vreugde én verdriet. Oefenplaatsen van vertrouwen in een wereld van 
wantrouwen. Haarlem telt bijna veertig verschillende kerken en kerkjes. Voor de meeste Haar-
lemmers is er maar één kerk: die waar je nooit komt omdat je er geen lid van bent en ook niet 
wilt worden. Stadsklooster Haarlem werkt eraan mee om de kerk weer een open plek te laten 
zijn.
Dat hoeven trouwens niet alleen kerken te zijn, die open plekken, maar als stadsdominee 
hoop ik dat kerken hierin voorop kunnen lopen, omdat ik geloof dat het Christendom hierover 
gaat. Maar wie vanuit een andere traditie komt, is even welkom bij Stadsklooster Haarlem.

Stilte, aandacht of schoonheid?
Stadsklooster Haarlem begon voor mij vanuit de stiltemomenten die ik zes jaar geleden op 
maandagmorgen in de Grote of St.- Bavokerk startte. Inmiddels kun je elke dag van de week 
op verschillende plekken terecht om stilte te delen. Hoe dat gegroeid is, vind ik zo bijzonder 
dat ik dus kies voor ’stilte’.

Favoriete quote of zin?
Pas als je stilstaat, kun je verder.
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Stilte

Bij Stadsklooster Haarlem kun je terecht voor stiltemeditaties. 
Deze zijn vrij toegankelijk en vinden wekelijks plaats, 

behalve op feestdagen 
Hierhij het weekoverzicht

Maandag
09.00-09.25 uur
Grote of St. Bavokerk
Oude Groenmarkt 23
-----------------
09.00-09.25
Het Kruispunt
Zon Bastion 3
Velserbroek

Dinsdag
08.30-08.55 uur
Fonteinkerk
Schoterweg 14
-----------------
09.00-09.25 uur
Pelgrimkerk
Stephensonstraat 1
------------------
12.00-12.22 uur
Waalse Kerk
Begijnhof 28

Vrijdag
09.00-09.25 uur
Oosterkerk
Zomerkade 165
-----------------
09.00-09.25 uur
Koepelkathedraal
Bisschop
Bottemanneplein

Woensdag
09.00-09.25 uur
Doopsgezinde Kerk
Grote Houstraat 43

Donderdag
08.30-08.55 uur
Fonteinkerk
Schoterweg 14
-----------------
09.00-09.25 uur
Ontmoetingskerk
Frankrijklaan 4
------------------
09.00-09.25 uur
Hof20
Begijnhof 20
------------------
17.30-17.55 uur
Fonteinkerk
Schoterweg 14

Ook schrijfmeditatie 
staat bij ons op het 
programma. Kijk 
voor het volledige 
programma op: stads-
kloosterhaarlem.nl



Groene kerk / Velserbroek en Santpoort Noord 
100% zwerfafval vrij 

Door Armande van Doesburg

Plastic en (zwerf-) afval verminderen! Wat is precies het probleem?
De VN noemt het al een planetaire crisis - de hoeveelheid plastic die wereldwijd gepro-
duceerd wordt en in de natuur terechtkomt is een bedreiging voor álle ecosystemen op 
aarde. Er is zelfs geen plek op deze planeet waar je géén plastic tegenkomt. Van de 
hoogste bergen tot de diepste oceanen, en van de polen tot de bossen rond de evenaar. 
Plastic is zo'n handig, goedkoop en bruikbaar materiaal, dat er heel veel (en steeds meer) 
van geproduceerd wordt. Het probleem is echter dat het zo moeilijk afbreekt. Het valt uit elkaar in kleine stukjes (microplastics), en 
blijft zo in de natuur bestaan. Het eindigt in de magen van vogels, schildpadden en vissen. En belandt zo ook weer op ons eigen bord. 
Je zou er moedeloos van worden. Of motiveert het je juist om je in te zetten voor een wereld zónder plastic en ander (zwerf )afval?

Als groene kerk willen we graag zorg dragen voor de schepping uit liefde voor God en voor elkaar. Wat kunnen we samen en zelf 
doen? 

Om samen te doen als kerkgemeenschap: help mee op 
18 maart!
Velserbroek en Santpoort Noord 100% zwerfafval vrij  
Op zaterdag 18 maart is het weer de landelijke opschoondag / Nederland 
schoon. Iedereen wordt opgeroepen om in zijn of haar buurt zwerfafval 
op te ruimen. Vorig jaar hebben veel gemeenteleden ook meegedaan, 
met groot succes en dat is nu weer het plan! Verzamelen op 18 maart 
bij het Kruispunt om 10.00 uur. Neem zelf handschoenen en zakken 
mee om het afval in te doen. Er zijn hesjes en waarschijnlijk ook weer 
grijpstokken aanwezig. 
Als je mee wil doen: kom spontaan of meld je aan via groenekerk@
pg-spvb.nl
Zie voor meer informatie: nederlandschoon.nl

Om zelf te doen: minder afval produceren
1. Kijk naar het gratis webinar van Gera van den Berg ‘Goed zorgen 

voor Gods aarde begint in je eigen huis’: https://vimeo.
com/796273842

2. Kies waar mogelijk voor onverpakte of plasticvrije producten. 
Bijvoorbeeld rijst en pasta in karton verpakt, en producten in glas of 
blik. Veel fruit en groente van dichtbij en van het seizoen zijn onver-
pakt te koop. Bij de broodafdeling kun je vragen of ze brood voor je 
in een katoenen broodzak kunnen doen. 

3. Zoek voor een paar producten eens uit waar je die verpakkingsvrij 
kunt krijgen. Probeer het in je wekelijkse routine in te passen om langs één of meer winkels te gaan waar je deze producten kunt 
krijgen. Zoals bijvoorbeeld bij ‘tuinderij het groene leven’, Genieweg 50, Velsen-zuid. Zie voor meer informatie: tuinderijhet-
groeneleven.nl

        En neem je eigen verpakking mee, zoals bakjes, katoenen tasjes etc. 
4. In plaats van koekjes kopen in verpakking, bak zelf eens iets lekkers.
5. Veel verzorgingsproducten en schoonmaakproducten (90%) zijn niet alleen verpakt in een plastic fles, maar bevatten zelf ook 

hele kleine deeltjes plastic, de zogenaamde microplastics. Die komen via de afvoer in het oppervlaktewater terecht en zijn daar 
niet of nauwelijks uit te verwijderen. Gelukkig zijn er ook producten zonder microplastics te krijgen. Dit kun je checken met de 
Beat the Microbead app. Deze leest de ingrediënten van een product en vertelt je precies welke je beter kunt vermijden. 

        www.plasticsoupfoundation.org/wat-wij-doen/microplastics/beat-the-microbead/

Bronnen: Groene kerk Nederland, Arocha, Nederland schoon, Plastic soup foundation
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Petrus
Karen gaat vasten: 'Rituelen helpen me 
om bewust naar Pasen toe te leven'

Steeds meer mensen vasten in de Veertigdagentijd, 
bijvoorbeeld door geen vlees te eten, alcohol te drinken 
of sociale media te gebruiken. Karen Vonk probeert 
deze weken letterlijk stil te worden. “Zonder rituelen 
vlieg ik gewoon aan Pasen voorbij.”

#Interview #Veertigdagentijd

Stil worden
“De Veertigdagentijd gaat over aardse dingen: over pijn en 
donkerte. Het maakt mij nederig door bewust stil te staan bij 
wat God voor ons gedaan heeft. Tijdens deze periode maak 
ik een soort innerlijke reis. Mijn leven is best druk, waardoor 
ik snel in mijn hoofd ga zitten. Door in de weken voor Pasen 
letterlijk stil te worden, kom ik even uit de hectiek en lukt het 
me veel beter om bij mijn gevoel te komen.”

Naar binnen keren
“Zo begin ik de dag met het luisteren naar een overdenking 
van de Jezuïeten: Bidden Onderweg. En ’s avonds steek ik 
vlak voor het slapen een kaars aan en lees ik uit het boekje 
Om een Ander van de priester Erik Galle. Hij heeft medita-
ties geschreven bij de Kruisweg, op zo’n manier dat het heel 
dichtbij komt. De laatste dagen voor Pasen maak ik het nog 
wat stiller om mij heen. Zo doe ik geen radio aan in de auto 
naar mijn werk, en kijk ik doordeweeks geen televisie. Zo 
dwing ik mezelf eigenlijk om naar binnen te keren.”

Zonsopgang
“Op paasmorgen sta ik heel vroeg op. De Amsterdamse theo-
loog en activist Rikko Voorberg organiseert al een paar jaar 
vroeg in de ochtend een ontmoeting via Zoom. Wie wil, kan 
hieraan meedoen door, waar je ook bent, naar de zonsop-
gang te kijken en online gezamenlijk een toost uit te brengen. 
Daarna ga ik naar de paasviering in mijn kerk. Ik vind het een 
heel mooie manier om Pasen te vieren.”

Allergie
“Dat ik het op deze manier doe, is in de loop der jaren zo 
gegroeid. Ik heb altijd belangstelling gehad voor vormen en 
rituelen die helpen om bewust naar Pasen toe te leven. Al heb 
ik wel een allergie voor mensen die zeggen dat ze in de Veer-
tigdagentijd stoppen met snoep of alcohol. Dan denk ik: mooi 
dat je iets laat, maar daar gaat vasten niet om. Je laat iets om 
ruimte te maken voor iets anders. De vraag is dus: hoe vul je 
die ruimte in?”

Hulpmiddel
“Ik merk in mijn omgeving dat het woord ritueel soms wat 
weerstand oproept. Het lijkt al snel zweverig. Maar zelf heb 
ik rituelen nodig om bewust toe te leven naar Pasen. Anders 
vlieg ik er gewoon aan voorbij en beleef ik het veel minder 
intens. Rituelen zijn voor mij een hulpmiddel om bij mijn hart 
te komen, waardoor er ruimte ontstaat voor God. Het helpt me 
om voorbij de ratio te komen en weer onder de indruk te raken 
van wat Jezus heeft gedaan.”
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Veertig dagen vasten: hoe en waarom?

Steeds meer mensen vasten tijdens de Veertigdagentijd. 
Waarom zou je dat doen? En wat zijn concrete manieren 
om te vasten?

#Interview #Veertigdagentijd

Sinds een paar decennia neemt onder protestanten de 
belangstelling voor vasten toe. Dat heeft met twee dingen 
te maken, ziet Mirella Klomp, liturgiewetenschapper aan de 
Protestantse Theologische Universiteit. “Ten eerste met veran-
deringen in onze cultuur. In onze samenleving is veel aandacht 
voor voedsel, ‘gezonde voeding’ en een gezond gewicht. Het 
tijdelijk of permanent laten staan van voedingsproducten is 
voor veel mensen niets nieuws. Dat kan ook het vasten om 
religieuze redenen ‘gewoner’ maken.” Ten tweede is onze kijk 
op geloof de afgelopen decennia ook veranderd. “Er is meer 
ruimte voor de opvatting dat geloof niet alleen of vooral een 
zaak is van het hoofd, maar ook een heel lichamelijk gebeuren. 
Vasten past daarbij.”

Gaven van God
We kennen vasten traditioneel als het tijdelijk afzien van eten 
of drinken. Maar vasten kan ook betrekking hebben op andere 
‘goede gaven’. Klomp: “Luther liet al zien dat de hele maaltijd 
een gave is die wij van God ontvangen. Niet alleen het voedsel 
zelf, maar ook de inspanningen van de kok die de maaltijd 
heeft bereid en de arbeid op het veld en in de fabriek die eraan 
vooraf ging. En ook de verbondenheid met eventuele tafelge-
noten en alle mensen die eten is een gave.” Aardse goederen 
als gaven van God beschouwen is heel Bijbels, aldus Klomp. “In 
dat spoor zijn genieten van een Netflix-serie, van de contacten 
en gedachtewisselingen die sociale media je bieden, van de 
intieme gemeenschap met een ander mens, ook goede gaven 
van God.”

Ruimte en verlangen
Door het ontvangen van dit soort gaven tijdelijk uit te stellen, 
ontstaat ruimte. Klomp: “Door te vasten maak je heel lichame-
lijk ruimte voor God in je leven, elke keer dat je níét je time-
line checkt op je smartphone, of de koektrommel dicht laat. 
Zo kun je je bewust voorbereiden op het feest van de opstan-
ding: het feest van God die zichzelf steeds opnieuw aan ons 
wil schenken.” In die zin is óók vasten een gave. “Vasten schept 
ruimte voor verlangen naar het grote feest. Die ruimte en dat 
verlangen mogen gekoesterd worden als een gave van God.”

In de Bijbel gaat vasten vaak samen met gebed. Klomp: “Verschil-
lende Bijbelse verhalen vermelden al het samengaan van vasten 
en bidden. In de ruimte van het verlangen naar het paasfeest 
kan gebed opkomen en tijd en aandacht voor de naaste. Er is 
allerlei materiaal beschikbaar dat je hierbij kan ondersteunen, 
van apps tot veertigdagentijdkalenders. Zolang je je hierdoor 
niet laat overspoelen, kan dat erg behulpzaam zijn.”

Vastentips
Wat zijn concrete manieren om te vasten? Sommige mensen 
kiezen voor het tijdelijk afzien van alcohol, vlees en/of snoep. 
Anderen kiezen er bijvoorbeeld voor tijdelijk geen Netflix te 
kijken of sociale media te gebruiken. In de veertigdagentijdka-
lender van Petrus vind je bij elke week een nieuwe vastentip. 
Daarbij is ook aandacht voor dingen die je in de vastentijd juist 
extra kunt doen, zoals voor iemand bidden, een kaartje sturen 
of iemand uitnodigen voor een maaltijd.

Vasten: zes tips om vol te houden
Heb je je voorgenomen om deze Veertigdagentijd te 
vasten? Deze tips helpen je om veertig dagen vol te houden.

#Veertigdagentijd

Vasten in de Veertigdagentijd: steeds meer protestanten doen 
het. Een mooie gewoonte, want door te vasten maak je heel 
lichamelijk ruimte voor God in je leven, op weg naar Pasen. 
Maar hoe houd je dit vol?

1. Vasten kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoor-
beeld versoberen door geen vlees te eten, geen alcohol te 
drinken, de auto te laten staan of minder op social media 
te kijken. Maar, je kunt ook iets wél - of vaker - doen, zoals 
een kaartje sturen of voor iemand bidden. In de veertigda-
gentijdkalender van Petrus (gratis aan te vragen) vind je 
voor iedere week een concrete vastensuggestie.

2. In de Bijbel gaat vasten vaak samen met gebed. Door het 
fysieke vasten, kan er in je hoofd meer ruimte ontstaan om 
je op God te richten. Er is allerlei materiaal beschikbaar dat 
je hierbij kan ondersteunen, van apps tot veertigdagen-
tijdkalenders. 

3. Vind je vasten in je eentje lastig? Zoek een vastenmaa-
tje. Laat elkaar weten dat en hoe je gaat vasten. Bevraag 
elkaar of het lukt, stimuleer elkaar op momenten dat je 
het vasten even lastig vindt en deel je ervaring over wat 
het vasten jou brengt.

4. Maak een vastenhoekje, bijvoorbeeld op een kastje of in 
de vensterbank. Zet er een kaars neer, leg er een notitie-
blokje, de vastenkaart en een pen bij om de dagen aan te 
vinken waarop je gevast hebt of om iedere dag een korte 
gedachte op te schrijven die je vast wilt houden.

5. Het aantal dagen tussen Aswoensdag en Pasen is 46: 
daarvan zijn 40 dagen vastendagen. De zondagen zijn dat 
niet: de zondag is de dag van de opstanding van Jezus 
en daarom een feestdag. Gun jezelf op de zondagen iets 
extra’s, maak er in deze vastentijd een extra feestelijke dag 
van.

6. De vierde zondag in de veertigdagentijd, zondag 27 
maart, is zondag Laetare (Latijn voor Verheugt u), ook wel 
halfvasten genoemd. Maak deze zondag extra speciaal: 
vier dat je halverwege het vasten bent, en dat je op weg 
gaat naar Pasen. Gun jezelf, of je vastenmaatje, een bloe-
metje of een mooie wandeling om deze dag een feestelijk 
tintje te geven.
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Allereerst iets over onze naam: we vonden die niet zo eigen-
tijds en ook de lading niet dekkend. Daarom hebben we 
binnen de werkgroep gezocht naar een betere naam en we 
zijn uitgekomen bij: Werkgroep Inspiratie. Voortaan zult u dus 
onder deze naam horen van onze activiteiten.
En dat zijn er inmiddels heel wat:

Ontmoeting met de moskeeën: terugblik op 6 
februari ’23 en vervolg op dinsdag 7 maart.

Op maandag 6 februari hebben we elkaar ontmoet: de voor-
zitter en de imam van de Turkse moskee (de Kuba moskee, 
u weet wel: die bekende moskee aan de Planetenweg) en 
de voorzitter en de imam van de Marokkaanse moskee (de 
moskee Assalaam, daar dichtbij en wat minder als moskee 
ogend). Vanuit onze gemeente waren we met zes personen. 

We waren vooral erg nieuwsgierig naar elkaar. Na de voorstel-
ronde hebben we vragen aan elkaar gesteld en gesproken 
over de samenstelling van onze gemeenschappen. Ook de 
moskee kent leden en zij hebben ook een collecte. Ze bidden 
in het Arabisch, want dat is zo geleerd aan Mohammed en blijft 
zo. Maar je kunt ook smeekbedes bidden in de eigen taal. 

De ene imam (van de Marokkaanse moskee) sprak Nederlands, 
de andere imam Turks. Zij konden onderling wel communi-
ceren in het Arabisch en verder vertaalde de voorzitter van de 
Kuba moskee voor zijn imam. De imam van de moskee Assa-
laam was nieuwsgierig naar onze activiteiten, specifiek gericht 
op ouderen en op jongeren. Ook zij kennen de moeite om 
jongeren te bereiken. 

Ook de islamhaat kwam naar voren. Ze wilden weten wat 
wij vonden van het verbranden van de Koran. Wij hebben 
onze afkeer daarover verteld, maar ook gevraagd waarom 
dit voor hen blijkbaar erger is dan wanneer onze bijbel zou 
worden verbrand. Voor hen is dit het woord van God en is het 
verbranden van de Koran heiligschennis.

Kortom, het was een interessante avond. We waren ook alle-
maal geïnteresseerd in een vervolg. Als eerste zullen we nu de 
Kuba moskee bezoeken, daarna volgen nog de Dorpskerk en 
de moskee Assalaam. We willen ook proberen de Rooms-ka-
tholieke kerk en andere protestantse kerken te betrekken. 

De volgende ontmoeting is op dinsdag 7 maart, 20.30 in de 
Kuba moskee. Wilt u aanwezig zijn, geef u dan op bij Joke 
Zuidema of Gilda Polderman.

Boekbespreking op woensdag 15 maart: Jean 
Jacques Suurmond

Op woensdag 15 maart geeft Jean Jacques Suurmond een 
presentatie over zijn recent verschenen boek: Mystiek, hoe 
God werkt in de mens – een vertaling van een boek van Evelyn 
Underhill.

Dit is de eerste Nederlandse vertaling van dit boek.  Het boek 
van Evelyn Underhill is een belangrijk standaard werk op het 
gebied van spiritualiteit, en  heeft al veel bekende schrijvers 
geïnspireerd, van C.S. Lewis, T.S. Eliot, Thomas Merton tot Alan 
Watts en Richard Rohr.  De lezing geeft een introductie op 
Evelyn Underhill en haar werk. 

VAN DE WERKGROEP INSPIRATIE (VOORHEEN: VORMING EN TOERUSTING)
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Avond over 
Mystiek
Mystiek is de hartslag 
van het geloof. Inge-
gaan wordt op de 
spirituele of mystieke 
weg, bestaande uit 
de fasen ontwaken, 
loutering, verlich-
ting, de donkere 
nacht van de ziel 
en eenwording met 
God. Ook aspecten 
als contemplatie, 
stemmen en visioenen krijgen aandacht.  We kijken 
naar zoekers die verbinding zoeken met God. En we 
vragen ons af – hoe vinden we zelf de verbinding met 
God? 

U kunt aan de presentatie door ds. Jean-Jacques 
Suurmond deelnemen zonder het boek gelezen te 
hebben.  Wilt u zich dan voor 12 maart opgeven bij 
Golda Polderman (gildapolderman@planet.nl) of Joke 
Zuidema (j.zuidema@protestansekerk.nl)? 
De presentatie vindt plaats in het Kruispunt in Velser-
broek, en zal beginnen om 20 uur. Vanaf 19.45 uur is de 
koffie klaar.

Kloosterweekend 13 tot en met 15 oktober 2023

Dit jaar organiseren we voor het eerst sinds corona weer een klooster-
weekend. We hebben een reservering gemaakt bij het Lioba klooster in 
Egmond Binnen. We volgen (deels) het getijdengebed van de zusters, 
maar hebben ook ruimte voor een eigen programma met uiteraard 
ook tijd voor jezelf. De invulling van het gezamenlijke programma 
volgt nog, maar het weekend zal vrijdagmiddag of -avond starten en 
tot zondag in de loop van de dag doorlopen. De kosten zullen tussen 
de 200 en 250 euro komen te liggen. Het minimale aantal  deelne-
mers dat nodig is om het weekend door te laten gaan, is 11, maar 
het maximum is 19 deelnemers, dus geeft u vooral op tijd aan als u 
belangstelling heeft. Laat u dit dan via de mail weten aan Margreet 
Baalbergen,    margreetenpaul@quicknet.nl. 
U bent van harte welkom!

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting: Lieke van Beek, Nelda 

Steffens, Margreet Baalbergen, Marja van Leeuwen, Joke Zuidema en 

Gilda Polderman

Gedicht
Gebroken Licht

Wij leven in gebroken licht,
op zwakke golven voortgedragen.
Zo tinten kleuren onze dagen
en schilderen ons vergezicht.

Soms rijst een roze dageraad,
dan drijven grauwe luchten aan.
Clair of obscur, het is ontstaan
waarna de nacht de zon opgaat.

Het zuiverst licht verblindt ons oog,
dat nooit de hemel kan bevatten.
Het breekt in ons, maar toont zijn schatten
in kleuren van de regenboog.

Hetty Postema uit haar bundel: Verzonken Drempels
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Maart
vr 3 Numeri 11:10-23 Gedeelde last

za 4 Numeri 11:24-35 Onverzadigbaar

zo 5 Psalm 106:1-23 De zonde van onze voorouders (1)

ma 6 Psalm 106:24-48 De zonde van onze voorouders (2)

di 7 Numeri 12:1-16 Zo bescheiden als Mozes

wo 8 Numeri 13:1-3,17-24 De eerste druiven

do 9 Numeri 13:25-33 Beren op de weg

vr 10 Numeri 14:1-10 Bijgestaan door de HEER

za 11 Psalm 25:1-11 Gebed om vergeving

zo 12 Psalm 25:12-22 Schuilen bij God

ma 13 Numeri 14:11-25 Geduldig en trouw

di 14 Numeri 14:26-35 Sterven in de woestijn

wo 15 Numeri 14:36-45 Zonder Gods bijstand

do 16 Psalm 5 U hoort mijn stem

vr 17 Romeinen 7:1-12 De nieuwe orde van de Geest

za 18 Romeinen 7:13-25 Innerlijke strijd

zo 19 Romeinen 8:1-11 Beheerst door de Geest

ma 20 Romeinen 8:12-21 Abba, Vader

di 21 Romeinen 8:22-30 Gered door hoop

wo 22 Romeinen 8:31-39 Onafscheidelijk

do 23 Numeri 20:1-13 Water uit de rots

vr 24 Numeri 20:14-21 Toegang geweigerd

za 25 Numeri 20:22-29 Aäron gestorven

zo 26 Psalm 95 Kniel voor je maker

ma 27 Numeri 21:1-9 Zonde en inkeer

di 28 Numeri 21:10-20 Een bron in de woestijn

wo 29 Numeri 21:21–22:1 Overwinning op overwinning

do 30 Psalm 50:1-15 Hij zal je redden

Bijbelleesrooster 3 maart tot 31 maart 2023
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AGENDA

Maart

• Zondag 5 maart 17.00-19.30 uur  Plubers ontmoeting 12-18 jarigen in het Kruispunt

• Zondag 5 maart 11.00 uur  Lunchbijeenkomsten in Floriant, Grote Buitendijk 48. 

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

• Dinsdag 7 maart 20.30 uur  Bezoek aan Turkse moskee IJmuiden

• Maandag 13 maart 9.00-9.25 uur  Stiltemeditatie in het Kruispunt

• Maandag 13 maart 19.30 uur  Diaconie vergadering Dorpskerk Santpoort

• Woensdag 15 maart 19.45 uur koffie, 

       20.00 uur start  Boekpresentatie Kruispunt

• Donderdag 16 maart Werkgroep eredienst Velserbroek Kruispunt

• Zaterdag 18 maart 10 uur  Landelijke opschoondag vanuit Kruispunt

• Zondag 19 maart 11.00 uur  Lunchbijeenkomst Hart voor Velserbroek in Floriant,  

 Grote Buitendijk 48. 

• Maandag 20 maart 9.00-9.25 uur  Stiltemeditatie in het Kruispunt

• Maandag 20 maart 19.30  Pastoraat ontmoeting contactpersonen, wijkcoördina- 

 toren en predikanten Kruispunt

• Donderdag 23 maart 19.30 uur  Werkgroep Inspiratie

• zaterdag 25 maart middag: 15.00 uur en Zangstudio Velsen, Sing in the spring, in de Dorpskerk

                                         avond: 20.00 uur Deuren openen een uur voor aanvang.

• Maandag 27 maart 9.00-9.25 uur  Stiltemeditatie in het Kruispunt

April

• Zaterdag 1 april 15.00 uur  Theater ‘De Regenboog’ in het Kruispunt

• Maandag 3 april 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
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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

5 maart

 10.00 u Kruispunt Mw. Ds. E. Mulder

 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. G. Polderman

12 maart

 10.00 u Kruispunt Ds. J. van den Berg 

 10.00 u Dorpskerk Ds. A. Molendijk

19 maart

 10.00 u Kruispunt Mw. Ds. J. Zuidema

 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. G. Polderman

26 maart  (let op: zomertijd)

 10.00 u Kruispunt Ds. L. Rasser

 10.00 u Dorpskerk Ds. O Sondorp

Contactinformatie 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Martine Roomer en Suzanne de Mik 
e: krvoorzitter@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)
5   maart    mw. P. Muller           023-5262736 
12 maart mw. A. Hurkmans    023-5371086  
19 maart    mw. S. Meulenbelt     06-20247493
26 maart      dhr. E. van der Kooij  06-15890135    

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
5 maart mw. S. van der Kaaij 023-5375358
12 maart dhr. H. Wispelwey 023-5376676
19 maart dhr. H. Boot 023-5384336
26 maart dhr. J. Bothof 06-49413571

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.nlColofon

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

Collectebonnen 
Collectebonnen kosten €0,50 per stuk; u kunt ze kopen 
door een veelvoud van €10,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse 
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden 
“collectebonnen” en ook uw adres erbij. De bonnen worden 
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.


