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Voorwoord

Colofon
Dit magazine is het Kerstnummer van het kerkblad KerkOnderweg van de 
Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek. 
Uitgave 10-2021, 17 december 2021 tot 21 januari 2022.
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl

Heeft u opmerkingen of wilt u iets kwijt? 
Laat het ons weten via kerkonderweg@gmail.com.
Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot 
(foto)materiaal te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal 
zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich 
tot ons te wenden.

Foto voorblad: Rembrandt van Rijn, de herders aanbidden Jezus (uitsnede).

Kerst 2021, anders
Kerst is een bijzondere tijd van het jaar. Dagen waarin de 
meesten vrij zijn van hun werk, families samenkomen en de 
kerstboom prominent de huizen versiert. Ook een tijd van 
bezinning op het afgelopen jaar en op wat het komende jaar 
gaat brengen. 
In 2021 is dat ook het geval, maar tegelijk is alles ook anders. 
Corona schudt nog steeds onze levens door elkaar. We leven 
in een meer gesloten wereld waarin het de opdracht is om zo 
veel mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk mensen te 
ontmoeten. Gelukig zijn er vaccins die ons beschermen, maar 
de problemen zijn daarmee nog niet voorbij.
Dat vraagt aanpassingsvermogen en creativiteit, onder andere 
voor het invullen van de diensten met Kerst. Hieronder en 
verderop in dit blad leest u hier meer over. 
Namens de redactie wensen we u creativiteit en inspiratie toe 
om er ook in deze kerstdagen voor elkaar te zijn en er met 
elkaar mooie dagen van te maken.

Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en 

Erik van der Kooij (eindredacteur)

Mededeling Kerkenraden

De diensten in de Kerstnacht van 24 december worden zowel 
in het Kruispunt als in de Dorpskerk digitaal aangeboden.  

De ochtenddiensten op de Eerste Kerstdag kunnen gelukkig 
samen met de gemeente feestelijk in onze beide kerken 
gevierd worden. 
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Foto van de maand

Gaf Maria 
borstvoeding?
Pasgeleden zaten we tussen de middag in 
een visrestaurantje op een zonnig eiland. 
Tegenover ons zat een familie, opa en oma 
met twee dochters en een rondlopend 
meisje. De ene dochter gaf haar baby de 
borst, net alsof dat de gewoonste zaak van 
de wereld was. Hoe lang is het geleden 
dat we dat nog in ons eigen land hebben 
waargenomen?  Zou de borstgevende 
vrouw hier uit het restaurant gestuurd 
worden? De sociale media zullen roepen 
dat dit echt niet meer kan en een walm 
van preutsheid over haar uitstorten. 

In Botswana kwam ik deze moeder met het kindje aan de borst tegen, zo maar op een wandelpad. Ik vroeg of ik een 
foto mocht maken; maar natuurlijk, waarop ze zichzelf blij met haar kindje op het schermpje van het fototoestel zag 
verschijnen.
Het komt zelden voor dat je een beeld of schilderij met een zogende Maria met het kindje Jezus in RK kerken waar-
neemt. Het concilie van Trente heeft bloot afgeraden. Wel zijn er schilderijen van beroemde schilders met Maria en 
een zogende Jezus. 

En hoe was dat nu in die stal van Bethlehem? Gaf Maria Jezus de borst toen de herders en de 3 wijzen langs kwamen? 
Was dat toen normaal, zonder schaamte en een natuurlijk geaccepteerd gedrag? (In die tijd was moedermelk van 
levensbelang.)  Hoe komt het toch dat men dit natuurlijk gedrag niet meer wil zien in deze decadente rijke wereld?  
Laten we de ontroering over de eenvoud niet kwijtraken.

Ik wens u goede Kerstdagen toe.
John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl) 
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Meditatie

Gilda Polderman
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‘De herdertjes lagen bij nachte, zij hadden hun schaapjes 
geteld’ – zo zingen we misschien straks weer op het kerstfeest.
De herders, zo lezen we in het evangelie volgens Lucas, hiel-
den de wacht bij hun kudde. Hun schapen waren hun enige 
bezit. Ze moesten er goed op passen, want zonder schapen 
zouden ze arm en berooid zijn. 
Dan hebben ze opeens een onbeschrijfelijke ervaring, alsof ze 
even rechtstreeks contact met de hemel hebben. Een ervaring 
die hun leven door elkaar schudt.

Wij, mensen uit Santpoort en Velserbroek, ook wij hebben 
onze schaapjes geteld, en zo goed als dat gaat houden we er 
de wacht over. Om onze toekomst veilig te stellen. Ons bezit is 
ons houvast. Begrijpelijk, natuurlijk. Maar wat doen wij, als er 
plotseling zoiets als een visioen in ons doorbreekt. Wat doen 
wij met die zeldzame momenten waarin je opeens helder en 
duidelijk voor ogen hebt waar het werkelijk om gaat in het 
leven? Bijna ieder mens komt die momenten weleens tegen in 
zijn of haar leven. Meestal in tijden van grote gevoeligheid…
aan het sterfbed van een geliefde, tijdens een ernstige ziekte, 
bij de ontroerende geboorte van een kind en ga zo maar door. 
Maar wat doen wij met die momenten? Zijn ze er even, om 
daarna weer in het niets te verdwijnen, zodat we over kunnen 
gaan tot de orde van de dag? Niet zelden gaat het zo. En dan 
zijn die grote momenten een jaar later al niet meer dan een 
vage herinnering.

Het verhaal van de herders is niet zo bijzonder vanwege het 
visioen dat zij meemaakten. Natuurlijk, dat is indrukwekkend 
en zeer beeldend onder woorden gebracht in het evangelie 
van Lucas, maar deze momenten maken meer mensen door, 
momenten waarop het lijkt alsof God je iets duidelijk wil 
maken, over een nieuw leven, over een goed leven, over de 
geboorte van de nieuwe mens.

Maar echt bijzonder is het verhaal van de herders alleen daarin 
dat dit visioen ook een vervolg krijgt. 
De herders nemen een beslissing: het visioen verandert hun 
leven, er komt een dimensie bij. Daarom gaan de herders 
op weg, ze veranderen van koers en gaan op zoek naar dat 
wat zij even gezien, gevoeld en gehoord hebben. Dát is pas 
indrukwekkend. En wij doen het ze niet zomaar na. Want we 
zijn gehecht aan onze schaapjes, we hebben ze geteld en de 
voordeur dicht gedaan, stevig op slot, zodat niemand ze kan 
stelen. Zo is onze toekomst veilig gesteld.
Welke toekomst eigenlijk? En toekomst voor wie?
Als je daarover nadenkt, raak je onrustig. Ben ik niet teveel met 
geld en goed bezig? Stel ik mezelf niet teveel in het middel-
punt? Ben ik wel begaan met mensen in benarde situaties? 
Lever ik wel mijn bijdrage aan het goed doorgeven van de 
aarde aan toekomstige generaties? Dan komt er misschien 
weer een vage herinnering boven aan één van die zeldzame 
momenten waarin je op een andere, op een nieuwe manier 
het leven hebt ervaren en waarop je je misschien wel voornam 
van koers te veranderen en op weg te gaan. 

Het evangelie klinkt op het kerstfeest, namelijk: dat nieuwe 
leven is geen droom alleen. Geboren is de nieuwe mens, 
namelijk de Christus, de Heiland waarmee je verbonden mag 
raken in leven en in sterven.
En als je dat doet, ga je voelen en inzien waar het werkelijk om 
gaat in het leven. Dan haal je de sloten van je deuren, omdat je 
op weg wilt gaan om hem te ontmoeten. 
En je schapen dan?
Ach, die kun je altijd nog delen met al die mensen die je onder-
weg tegenkomt.

De herdertjes lagen bij nachte.... 
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Oefenen in 
gastvrijheid: kostbaar en 
kwetsbaar

Deze overdenking komt uit de laatste aflevering van 'Pe-

trus in het land' (6 november, KRO-NCRV).

‘We hebben hier uitzicht over het wad 
en de haven. Boten komen en gaan. 
Mensen komen en gaan. Eigenlijk is dat 
ook het beeld van het leven: het leven 
is één groot reisverhaal. Denk maar 
eens aan het verhaal van Abraham en 
Sarah, aartsvader en aartsmoeder in 
het geloof. Zij horen op een dag een 
belofte, een stem over een land aan de 
overkant waar het goed leven is. Leven 
zoals bedoeld. Alle mensenkinderen 
samen, zonen en dochters. Abraham 
en Sarah zeggen: ‘Prachtig, gaan we 
doen. Wij gaan op zoek naar dat land. 
Wij gaan op reis met die droom. Met 
die belofte van het andere land aan de 
overkant.’ En met die horizon voor ogen 
pakken ze hun koffers in en ze gaan.

Maar dan zijn Abraham en Sarah oud 

geworden. Ze vragen zich af: wat komt 
er nu toch terecht van die belofte en 
die droom? Ze twijfelen aan het geloof 
en aan God. En dan opeens, midden 
op de dag, staan er drie onverwachte 
gasten voor de tent van Abraham. En 
Abraham en Sarah doen waar ze goed 
in zijn: ze onthalen ze gastvrij. In die 
ontmoeting vertellen de gasten: ‘Weet 
je nog, die droom, die belofte, over 
een gezegend volk dat na jullie komt? 
Zo talrijk als de sterren aan de hemel, 
de zandkorrels op het strand?’ Door 
de herinnering aan die belofte komen 
Abraham en Sarah weer in beweging. 
Ze raken bemoedigd en ze gaan weer 
verder met de reis van hun leven.

Abraham en Sarah die de tent van hun 
leven openzetten, zichzelf openzetten, 
worden nu eigenlijk zélf de gasten, 
worden onthaald door de gastheer van 
het leven zelf. 

Je leren openstellen voor elkaar, dat 
is eigenlijk oefenen in gastvrijheid. Als 
het lukt, een open ontmoeting, van 
hart tot hart, dan word je te gast in el-
kaars levensverhaal. En dat is een heilig 
gebeuren, even kostbaar als kwetsbaar. 
Maar als het gebeurt, dan zet het je ge-
loof en je leven, je leven en je geloof, in 
beweging. 

Op de reis van geloof en leven, wil ik 
jullie graag mijn lievelingstekst meege-
ven: een tekst voor onderweg. Voor de 
ontmoeting met iedereen die op je pad 
komt, en in die ontmoeting misschien 
ook de ontmoeting met de Ander:

Houd de onderlinge liefde in stand, en 

houd de gastvrijheid in ere, want zo heb-

ben sommigen zonder het te weten enge-

len ontvangen.’ - Hebreeën 13: 1-2

Het verhaal van 
Abraham en Sarah laat 
ons zien hoe belangrijk 
het is om open te staan 
voor een ontmoeting 
van hart tot hart, zegt 
ds. Mathilde de Graaff.
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 Santpoort

Het is Advent. We wachten….
…op het Kerstfeest, op het Licht. Het licht dat de duister-
nis zal doen oplichten. 

De ‘duisternis’ vandaag de dag is voor velen de corona-crisis. 
Alweer zijn er maatregelen afgekondigd, opnieuw moeten ho-
reca en theaters hun deuren sluiten, ook nu weer kunnen ker-
kelijke activiteiten niet door gaan, nog steeds kunnen we niet 
voluit Kerst vieren. Het is om moedeloos van te worden. Hoe 
kan het licht doorbreken in deze duisternis, hoe komt het ooit 
weer goed met deze wereld?

Laten we dan eens luisteren naar wat de evangelist Johannes 
ons toeroept: ‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 
heeft het niet in haar macht gekregen’! Woorden waaraan je je 
kunt vastgrijpen, als het je even teveel wordt. 
Advent…. het kómt: het licht. Licht dat sterker is dan de duis-
ternis. Alles zal nieuw worden. Advent, een tijd van hoopvolle, 
vertrouwensvolle verwachting.

Kerkdiensten
Als u dit leest, is de feestelijke kerkdienst achter de rug waarin 
Jessica Burger gedoopt werd na het doen van belijdenis. Wat is 
het mooi als mensen geraakt worden door de boodschap van 
het Evangelie en vervolgens de keuze maken ermee verder 
te gaan in het leven. We zijn dankbaar dat Jessica dat in onze 
Dorpskerk-gemeente heeft willen uitspreken. 

Na de vier Adventszondagen willen we op 24 december van-
wege de coronamaatregelen de kerstnacht op een andere ma-
nier vieren. Na 17.00 uur is namelijk het dringende advies om 
niet meer samen te komen, zoals dat ook niet mag in de ho-
reca of andere uitgaansgelegenheden. Als kerk willen we daar, 
solidair, bij aansluiten. Maar het Licht is niet tegen te houden! 
Om 21.00 uur kunt u online een sobere kerstnachtviering mee-
maken, waarin onze cantorij Christmas Carols zal zingen. Deze 
liederen worden omlijst met woorden en muziek. Voorganger 
is ds. Henk Reefhuis.

De volgende dag, 25 december, vieren we om 10.00 uur ge-
woon in de Dorpskerk het feest van het Licht. Het kan niet an-
ders dan dat dat vrolijk en feestelijk wordt! Van harte welkom!!
In het nieuwe jaar komen we voor het eerst op zondag 2 janu-
ari bij elkaar. We ontvangen dan Gods zegen voor het jaar dat 
voor ons ligt en we willen elkaar na afloop van de dienst een 
goed nieuw jaar toewensen.

Tot slot
Ik hoop dat u in deze bezinnende Adventstijd vol vertrouwen 
kunt uitzien naar het Licht. 
En van harte wens ik u en jullie allemaal straks een heel mooi 
en betekenisvol Kerstfeest toe.

Met een hartelijke groet, Gilda Polderman

Foto pagina 6: Weekend 6 en 7 november van de Kunstlijn en de inzame-
ling voor de voedselbank op 7 november
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Bericht van de wijkkerkenraad 
Santpoort

Op 8 november kwam de wijkkerkenraad van Santpoort bij-
een. Na het meditatieve moment gingen we meteen door naar 
een presentatie over de nieuwe voorstellen van de Beleids-
commissie door Gerrit Out en Jan Dirk Enschedé, beiden lid 
van deze commissie. Na een korte terugblik met power point 
en voice-over over de stappen die tot nu toe gezet zijn, stelde 
Gerrit ons een zestal vragen waarop het antwoord van de WK 
belangrijk zou zijn, ook met het oog op de aanpassing van de 
plaatselijke regeling. Op dezelfde avond gebeurde hetzelfde 
in het Kruispunt, waar de WK van Velserbroek vergaderde. Na 
uitgebreide discussie over sommige voorstellen, ging de WK 
van Santpoort akkoord. Wanneer de beide wijkkerkenraden in 
januari gezamenlijk een voorgenomen besluit hebben geno-
men, zal dit in het kerkblad gepubliceerd worden. Begin 2022 
worden er vervolgens gemeenteberaden gehouden in het 
Kruispunt en de Dorpskerk.

Hierna kwamen de andere agendapunten aan de orde. Aller-
eerst stelden we drie keuzedata vast voor het bezoek van de 
classispredikant, Peter Verhoeff, aan de WK van Santpoort. We 
kozen voor data in januari – februari 2022. Hierna kwam het 
punt ‘de Dorpskerk en de laatste coronamaatregelen’ aan de 
orde. We besloten om de vrijwilligersbijeenkomst op 20 no-
vember uit te stellen tot in het voorjaar van 2022. In de kerkzaal 
is steeds iedereen welkom bij de diensten, maar we moeten 
ons houden aan het handen reinigen, het mondkapje bij het 
lopen en de anderhalve meter. Bij het koffiedrinken gaan we 
ervan uit dat de deelnemers gevaccineerd zijn. De vaste huur-
ders van ons gebouw is gevraagd om zelf te controleren of de 
mensen gevaccineerd zijn (Inmiddels zijn alle huuractiviteiten 
in het gebouw buiten de kerkdiensten afgelast). Afgesproken 
werd dat Gilda en Els een tweede, aangepaste, brief zouden 
sturen aan de nabestaanden van de overledenen in verband 
met de gedachtenisdienst op 21 november.

De kerk-opens op zaterdagmorgen zijn met winterstop tot na 
Pasen. De WK gaf toestemming voor de doop en belijdenis 
van Jessica Burger op 5 december. De cantorij zal dan zingen. 
We keken naar de preekroosters van 2021 en het concept van 
Vicky voor 2022. De gezamenlijke dienst van 19 december zal 
worden gehouden in de Dorpskerk, ds. Gilda Polderman zal 
voorgaan evenals in de dienst op Eerste Kerstdag.

Ds. Kubacki heeft afgezegd voor de dienst van de Tweede 
Kerstdag. Inmiddels is besloten dat de Kerstnachtdienst niet 
door zal gaan. De dienst op de Kerstnacht wordt om 21.00 uit-
gezonden via Kerk-tv.

Els Kamerbeek, scriba Santpoort

Parnassia op bezoek

Twee groepen 5 van de Parnassia-basisschool waren na elkaar 
op 9 november te gast in de Dorpskerk. Want ze hadden een 
thema op school over 'godsdiensten'. Joyce Schipper had aan-
geboden om de school te ontvangen in de kerk. Haar vader 
werd ingeschakeld voor de ondersteuning.

Eerst kon iedereen een lichtje ophalen in een jampotje en 
in een hart op de grond zetten. Daarna stelde juf Joyce een 
paar moeilijke vragen: zien jullie ergens op de ramen een he-
likopter en een onderzeeboot? Na een paar vragen over de 
verschillende godsdiensten konden de kinderen zelf ook vra-
gen stellen. Deze is me bijgebleven: op de oude preekstoel 
zit een houten stokje in de achterwand, waar is dat voor? Dat 
wist ik nu toevallig: als kapstok voor de baret (is dat het goede 
woord?) die de dominees vroeger droegen.

Tot slot allemaal muziek maken met het bekende slotlied van 
de kinderkerstfeesten: 'midden in de winternacht'.

Activiteitencommissie

• Op donderdag 13 januari 2022 beginnen we met een kof-
fieochtend waarbij Jan Morren alsnog over de markante 
gebouwen in ons dorp zal vertellen. Aanvang is 10.30.  Het 
is niet nodig om u van tevoren op te geven.

• Op 10 februari hopen we weer met elkaar te eten. Als van-
ouds zal dat een Hollandse wintermaaltijd zijn. Dit jaar is 
de erwtensoep aan de beurt met natuurlijk een alternatief 
voor wie dat niet lusten. Tijd en opgave in de volgende 
”Onderweg”. 

Voor alle activiteiten geldt dat u vrienden, buren, kennissen, 
die het fijn vinden om dit  mee te beleven, mee kunt nemen. 
Zij zijn, evenals u, van harte welkom. En indien het vervoer een 
probleem is om te komen, laat het weten (06-18203386 Marja 
Hirdes ) dan zorg ik dat u wordt opgehaald. 
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Altijd al de regie willen voeren?

Sinds 21 november kunt u elke zondagochtend de kerkdienst in de Dorpskerk vanuit uw huiska-
mer of waar dan ook in de wereld, meebeleven. De apparatuur voor de KerkTV zoals we het heb-
ben genoemd, is geïnstalleerd, we zijn er heel tevreden over. En we hebben al van diverse kanten 
gehoord dat men de uitzending weet te vinden. Kijkt u maar op onze website www.pg-spvb.nl, 
daar kunt u snel de weg vinden naar de diensten. Want ook als de kerkdienst is afgelopen blijven 
de opnames beschikbaar.
Met een iPad worden de camera's bediend.

Met twee camera's kunnen we verschillende beeldwisselingen maken. De teksten van de liede-
ren worden er tussendoor geprojecteerd, daar is dan nog een laptop voor nodig. Weliswaar in 
principe eenvoudig, maar je moet je hoofd er wel bijhouden. Daarom hebben we hiervoor ook 
een rustig plekje op het balkon naast het orgel gemaakt. We zijn op zoek naar jong en oud die in 
een rooster willen meedraaien om dit te verzorgen!

U of jij krijgt een uitgebreide training (1 uurtje) en een handleiding. En natuurlijk onze welgemeende en eeuwigdurende dank.

Lijkt het wat, we horen het graag. Vrijblijvend meekijken kan natuurlijk.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Gerrit Out, gertje.out@gmail.com, tel 0629-047097
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Tegen de draad

Er was eens, nee het geschiedde,
op zekere dag, nee in die dagen,
dat er een gebod uitging van God,
nee van keizer Augustus,
dat Israël, nee de gehele wereld,
moest worden ingeschreven in de boekrol
met de zeven zegels,
ach nee, het boek der belastingen.
Alles loopt anders dan je denkt, 
gaat tegen de draad in, 
de draad van je gedachten,
en dat is je redding.

Jaap Zijlstra

10
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Kerstvieringen in Het Kruispunt 
Velserbroek

We zitten midden in een coronapandemie die weer wild om 
zich heen slaat. (Dit wordt geschreven op 2 december 2021). 
De voorbereidingen voor Kerst zijn in volle gang, maar er is 
veel onzekerheid. Komt er weer een lockdown aan, waarbij al-
leen online diensten gehouden mogen worden of kan er toch 
wat meer? Op dit moment is er geen pijl op te trekken, maar 
toch moeten we afspraken maken en voorbereidingen treffen.

Voor Kerstavond 24 december 2021 hadden wij maanden ge-
leden al het ons bekende koor Connection uit Castricum uit-
genodigd om te komen zingen. Het koor bestaat uit circa 30 
leden en als we binnen de kerk afstand moeten houden tot 
elkaar, dan is de kerk wel heel snel gevuld met een koor erbij.

We hebben alles op een rijtje gezet en met de voorganger 
Jody van der Velde en anderen afgestemd en hebben (onder 
voorbehoud van nieuwe coronaregels) het volgende bedacht.
Het koor laten we een paar dagen van tevoren zingen en al-
les wordt opgenomen en tijdens de dienst op Kerstavond via 
de beamer getoond (en via YouTube). De dienst wordt zonder 
publiek gehouden, want activiteiten na 17.00 uur mogen niet 
voor anderen en ook al hebben we als kerk de bevoegdheid 
om hier van af te wijken, dat willen we niet doen. We zijn soli-
dair met anderen en volgen het advies van de landelijke kerk 
om ’s avonds alleen een online dienst te houden. Op 24 de-
cember a.s. om 21.00 uur zijn in de kerk dus alleen de men-
sen aanwezig die daar i.v.m. de dienst en uitzending aanwezig 
moeten zijn. We gaan de dienst dus volgen via ons YouTube 
kanaal.

Op Eerste Kerstdag 25 december a.s. is er wel (onder voorbe-
houd) een mogelijkheid om in de kerk de dienst bij te wonen, 
maar om te voorkomen dat er te veel mensen komen, moeten 
we helaas met een reserveringssysteem werken. We kunnen 
tussen de 40 en 50 personen op verantwoorde wijze een plek-
je geven en anderen zullen opnieuw online moeten kijken. 
Voorganger is dan ds. Ineke Clement en de “Moerdijk Sisters” 
zullen een muzikale bijdrage leveren. Aanvang van de dienst 
is dan 10.00 uur.
Reserveren voor 25 december a.s. kan alleen via het mailadres: 
ScribaatVelserbroek@gmail.com .Bij de reservering geeft u op 
met hoeveel personen u komt. Reserveren dient te geschieden 
vóór 23 december a.s.

Natuurlijk gelden de gebruikelijke coronaregels dat u thuisblijft 
bij klachten, etc.
De online viering is te volgen op https://www.youtube.com/
KerkOnderweg

Tweede Kerstdag valt op een zondag, maar we hebben be-
sloten om dan geen dienst te houden. Waarschijnlijk is er ook 
geen dienst in Santpoort. Volg verder de berichten via de me-
dedelingen in de kerk, via Facebook en op de website.

Adriaan Rensen (scriba wijkkerkenraad Velserbroek).

De viering van kerstavond is dit 
jaar alleen online te volgen

Op de donkerste avond van het jaar ontvangen we Gods 
Licht. En dat kan gelukkig ook thuis! Wij gaan met elkaar een 
mooie kerstavondviering houden, met een aantal verrassen-
de momenten. Het koor Connection zal kerstliederen zingen, 
Wies Jongejan vertelt een kerstverhaal en een gelegenheids-
combo zorgt voor live muziek. We lezen het kerstevangelie en 
denken na wat dit voor ons persoonlijk betekent. Kerstliederen 
zingen kan vanuit huis gelukkig voluit! Het kerstlicht zal door 
iemand uit onze gemeente gedeeld worden, die een bijzonder 
jaar achter de rug heeft. Ik vraag u en jullie om voor ieder een 
kaars klaar te leggen, zodat we (virtueel) het kerstlicht kunnen 
delen en het Ere zij God kunnen zingen. Zodat het kerstlicht in 
ons huis en in ons hart ontstoken wordt.

Graag tot kerstavond,

Jody van der Velde

Velserbroek
Kruispunt
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Uit de wijkkerkenraad 
Velserbroek 
(8 november 2021)

Deze avond was het zo druk met agendaonderwerpen dat we 
besloten hebben om alleen de belangrijkste onderwerpen te 
behandelen. De reguliere agendapunten kwamen alleen ter 
sprake als iemand iets bijzonders te melden had. 

Na de opening begonnen we meteen met een presentatie 
over de twee wijkkerkenraden Santpoort / Velserbroek als die 
samen worden gevoegd, wat volgend jaar z’n beslag moet krij-
gen. Hiertoe is een Plaatselijke Regeling nodig waar overigens 
al een tijdje aan gewerkt wordt. Deze Regeling wordt steeds 
verder verfijnd. Deze avond gaat het om principe akkoor-
den, want op 29 november a.s. is er een vergadering van 
de Algemene Kerkenraad met de twee wijkkerkenraden en 
daar moeten de knopen worden doorgehakt. Het gaat erom 
te bepalen hoeveel ambtsdragers er straks in de kerkenraad 
zitting hebben. Dat zijn er 16 voor Santpoort en Velserbroek 
samen. Daarbij zijn dan al de twee predikanten opgeteld. 
Ambtsdragers die geen zitting hebben in de kerkenraad 
kunnen dan in een werkgroep plaats nemen. Met het hele stel-
sel proberen we om het werk voor de kerk aantrekkelijker te 
maken voor mensen die wel graag iets doen, maar die de stap 
naar ambtsdrager net wat te zwaar vinden. Hoe het precies 
in z’n werk gaat dat volgt in een andere publicatie vanuit de 
Algemene Kerkenraad.

Hierna kwamen de twee voorzitters van de beroepingscom-
missie aan het woord. We hebben in principe een nieuwe 
predikant. De Wijkkerkenraad Velserbroek stemt unaniem in 
met het voorstel van de beroepingscommissie. Op 29 novem-
ber gaan we samen met Santpoort de voordracht regelen en 
daarna mag het bekend worden gemaakt aan de gemeente. 
(Als u dit leest, is dat al gebeurd). Waarschijnlijk gaat de nieuwe 
predikant zichzelf voorstellen met een videopresentatie. Het 
ziet er allemaal veelbelovend uit. Voordat de nieuwe predikant 
officieel in dienst kan komen is het wel volgend jaar. Onder-
tussen gaan wij door met de voorbereidingen van de officiële 
stappen die gezet moeten worden. 

Deze avond hadden we ook een gast in ons midden: Wille-
mien van Berkum, van Hart voor Velserbroek. Zij vertelt over 
de projecten waarmee zij veel mensen bereikt. Het gaat hier 
vaak om mensen die niet bij de kerk horen of die de drem-
pel van de kerk te hoog vinden, maar die wel nieuwsgierig / 
belangstellend zijn naar geloofszaken. Een van de projecten 
die Willemien weer wil organiseren is het engelenproject in 
de kerstperiode. Hier komen heel veel mensen op af en zo’n 

gelegenheid moet je aangrijpen. Het is niet altijd gemakkelijk 
om buitenkerkelijken te benaderen, zeker niet in coronatijd. 
In Velserbroek loopt het pioniersproject Hart voor Velserbroek 
behoorlijk goed en ondertussen heeft Willemien ook in IJmui-
den een dergelijk project opgestart.

Het komende jaar gaan we weer een aantal kerkdiensten 
samen met Santpoort organiseren. De ene dienst zal in Sant-
poort worden gehouden en de andere in Velserbroek. Het 
Heilig Avondmaal wordt zo goed mogelijk op elkaar afge-
stemd. Zeker in de zomerperiode, als het over het algemeen 
erg rustig is in de kerk, willen we weer om-en-om gaan kerken.
Ondertussen wordt het kerkrooster voor het komende jaar al 
weer ingevuld met vele namen van personen die een taak op 
zich genomen hebben. Wilt u ook graag een taak uitoefenen 
dan kunt u zich bij de scriba of bij een ambtsdrager aanmel-
den.

Adriaan Rensen (scriba).

Bedankt
Hartelijk dank voor het mooie boeket dat wij mochten 
ontvangen van de kerkgemeenschap voor ons 50-jarig 
huwelijk.

Groetjes Eddy en Jannie van der Werff

Bedankt
Hiermee wil ik een fout mijnerzijds herstellen. Half septem-
ber jl. heeft mijn vrouw Corrie, verblijvende in Velserduin, de 
kerkbloemen ontvangen. Zelf heeft zij niet beseft door wie 
deze bloemen geschonken zijn. Ikzelf heb verzuimd hier-
voor te bedanken en wil dit hierbij alsnog doen.

                              Met vriendelijke groet, Kees Breeman
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Afgelopen zomer hadden wij met het 
Haarlems Bach Ensemble een studie-
zangweek in Frankrijk, in Aubeterre-
-sur-Dronne, dat ligt ter hoogte van 
Bordeaux. Wij repeteerden uren lang in 
de Romaanse kerk ‘l’église St-Jacques’ 
waar dit schilderij van Maria hangt. Ik 
kon mijn ogen er niet van afhouden in 
die week. Het is een opmerkelijk schil-
derij want Maria wordt niet afgebeeld 
als kersverse moeder die haar kind 
behoedzaam vasthoudt, maar als een 
wat afstandelijke moeder die haar kind 

eerder loslaat. Hoewel het hier om een 
baby gaat, lijkt het op een afbeelding 
van Maria met haar volwassen dode 
zoon op haar schoot, een zogenoemde 
Piëta, die op veel plaatsen is te zien. De 
meest beroemde is van Michelangelo 
in de Sint Pieter in Rome. 

In de dienst op Eerste Kerstdag in Vel-
serbroek zal de meditatie gaan over 
dit schilderij uit de église St Jacques. 
Met op de achtergrond dit gedicht 
‘Lichtspoor’ van Rennie van Windt:

“een ster wijst de weg naar Bethlehem

dicht bij zijn ouders

en in de warmte

van ezel en os

slaapt het kind

de wereld wil wel even stil

zijn

er reist geen ster

van Bethlehem naar 

Golgotha

waarop die ene mens zich

richten kan

hij zelf is licht

en trekt een spoor van licht

van Bethlehem naar

Golgotha

en eeuwen verder”

Ja, het is maar goed dat Maria haar kind 
losliet om het aan de wereld, aan ons 
te schenken als een lichtspoor dat nog 
steeds doorgaat. Dat vieren we met 
Kerst en daarom zal er ook vrolijk ge-
zongen worden. De familie Moerdijk 
(drie dochters, met gitaarbegeleiding 
van hun vader) zal voor ons zingen en 
laten we hopen - op het moment dat 
ik dit schrijf is corona weer dreigender 
dan ooit - dat we  ook samen en met 
elkaar onze Kerstvreugde mogen uit-
zingen. 

Ds. Ineke Clement

Bij de Kerstdienst Velserbroek op 
zaterdag 25 december om 10 uur
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Hart voor Velserbroek update

Coronamaatregelen

Als Hart voor Velserbroek vinden we 
het belangrijk om elkaar te ontmoe-
ten, elkaar te kunnen bemoedigen en 
geloof en twijfel te kunnen delen. Wij 
denken dat het voor de geestelijke 
gezondheid van mensen heel belang-
rijk is dat deze ruimte er is. Daarom is 
er op 19 december een bijeenkomst 
om 11.00.

In 'Floriant' is er voldoende ruimte om 
allemaal plaats te nemen op 1,5 meter 
van elkaar. In december zullen we niet 
samen lunchen, om ervoor te zorgen 
dat er niet teveel heen en weer gelo-
pen wordt. Wel wordt er gezorgd voor 
koffie en wat lekkers. En zoals altijd 
is de bijeenkomst interactief en is er 
genoeg tijd om met elkaar in gesprek 
te gaan. 

Om iedereen de gelegenheid te geven 
om op een prettige en veilige manier 
samen te komen hebben we jouw 
hulp nodig. We willen je vragen om bij 
binnenkomst een kop koffie of thee 
en wat lekkers te pakken en daarna te 
gaan zitten. Draai gerust je stoel om 
naar iemand anders, maar blijf tijdens 
de hele bijeenkomst zoveel mogelijk 
op dezelfde plek zitten.

Heb je klachten die misschien wel 
corona kunnen zijn? (Denk aan keel-
pijn, hoesten, verstopte neus etc.) Dan 
vragen we je om thuis te blijven. 

Alleen als we allemaal rekening met 
elkaar houden kunnen we 1,5 meter 
afstand houden en zorgen dat ieder-
een zich prettig voelt.

Kerstvuur en Kerstverhalen

Vrijdag 24 december nodigen we je 
van harte uit voor verhalen bij het vuur 
aan de Westbroekplas. Van 19.30-21.00 
zal er vuur zijn, een kerstverhaal, kerst-
liedjes en natuurlijk warme chocomel 
en glühwein.

Hierbij moeten we wel aangeven dat 
dit in afwachting is van de perscon-
ferentie later deze maand. Alleen als 
activiteiten ‘s avonds weer zijn toe-
gestaan kunnen we op deze manier 
samenkomen.

Update engelenproject

De engelen zijn al op pad gegaan! 
Zowel de reacties van engelen als van 
mensen die door een ‘engel’ verrast 
zijn, zijn erg positief. 

Op facebook postte iemand het vol-
gende: ‘Ik weet niet wie je bent, maar 
ik ben ontroerd door deze verrassing 
van een onbekende lieverd!’ 

Daar doen we het voor! We hopen 
dat mensen de komende weken blij 
verrast worden!
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Liturgische bloemstukken uit het Kruispunt en 
de Dorpskerk van de Voleindingszondag en 
de 1e en 2e Advent

Algemeen
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Nieuws vanuit het 
CvK

Opnieuw via digitaal overleg zijn er 
een verscheidenheid aan onderwer-
pen besproken.

Een bloemlezing:
• verhuur van de Pastorie aan de 

Dammersboog: een nieuwe huur-
der, aansluitend op de huidige wil 
graag t/m maart 2022  huren. We 
zijn er blij mee. Jan-Dirk Enschedé 
regelt (gelukkig) weer de formali-
teiten;

• ons kersverse beleggingsstatuut 
moet aangepast worden, net 
nadat wij klaar waren, werd er een 
landelijk model geïntroduceerd, 
waar we binnenkort aan moeten 
voldoen. Overigens gaat het goed 
met onze beleggingen, een deel 
zal als u dit leest zijn ‘afgeroomd’;

• de begroting voor 2022 wordt 
vastgesteld. Deze is weer door een 
extern instituut, op basis van onze 
input, aangemaakt. Het tekort is 
onverminderd groot ….

• voor de controles van onze vei-
ligheidsvoorzieningen in beide 
kerken zijn we in contact met een 
nieuwe partij;

• op een volgend overleg gaan we 
de verhuur-uitgangspunten met 
elkaar bespreken;

Het college is nog steeds op zoek naar 
versterking. Lijkt het u interessant om 
mee te denken en doen, laat het ons 
weten. We komen graag vertellen wat 
er mogelijk is.

namens het college van 

kerkrentmeesters, Gerrit Out

Het is alweer december, oudjaar 
nadert maar gelukkig ook een 
nieuw jaar. We houden in de kerk 
van goede gewoontes en één daar-
van is weer in aantocht: de jaarlijkse 
actie Kerkbalans.

Ik hoef er de trouwe kerkbladlezers en 
– lezeressen eigenlijk niets meer over 
te vertellen, denk ik. Vertrouwd is dan 
ook de oproep om ook in het nieuwe 
jaar bij te dragen aan het werk van de 
kerk. We nemen het landelijke thema 
weer over ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’.

In 2022 hopen we een nieuwe predi-
kant in Velserbroek te verwelkomen. 
We hopen volgend jaar het kerkenwerk 
rond het Kruispunt en de Dorpskerk 
weer met extra energie op te starten. 
We mogen blij en dankbaar zijn dat we 
in Velserbroek en Santpoort levende 
gemeenschappen zijn waar we naar 
elkaar omzien en we met elkaar elke 
zondagochtend eredienst kunnen 
houden. Onze twee kerken, de koste-
rij en de pastorie zullen ook volgend 
jaar weer worden onderhouden, naar 
schatting kost dit circa €50.000 kosten.

Mogen we daarom ook volgend jaar 
weer op uw bijdrage rekenen?

De actie wordt weer op dezelfde 
manier als vorig jaar georganiseerd:
• als we uw emailadres mogen gebrui-

ken, krijgt u via de email alle infor-
matie. Wilt u ook op deze manier 
meedoen of is uw emailadres veran-
dert? Laat het ons zo snel mogelijk 
weten via kerkburo@pg-spvb.nl

• en anders komt de envelop in de 
brievenbus. Net als vorig jaar krijgt 
iedereen weer een antwoordenve-
lop die u kosteloos op de post kan 
doen. Maar misschien komen we 
ook wel bij u langs, u leest dat in het 
volgende kerkblad.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat 
het ons weten, 
Met vriendelijke groet namens het Col-
lege van Kerkrentmeesters, Gerrit Out,
cvkvoorzitter@pg-spvb.nl of telefo-
nisch 0629-047097

        

Begrotingen 2022 
voorlopig goedge-
keurd

De Algemene kerkenraad heeft op 29 
november de begrotingen 2022 van 
de Kerk en van de Diaconie voorlo-
pig vastgesteld. Deze stukken zijn via 
e-mail voor de leden ter inzage te ver-
krijgen bij de penningmeester van de 
Kerk (cvkpenningmeester@pg-spvb.nl) 
respectievelijk de Diaconie (diaconie-
-penningmeester@pg-spvb.nl). 
U heeft de gelegenheid tot 23 decem-
ber om uw eventuele oordeel over 
deze begrotingen te geven. Daarna 
zullen de begrotingen definitief 
worden vastgesteld. 
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Collecte vluchtelingenkinderen in Griekenland

In november is er een huis-aan-huis collecte geweest georganiseerd door Kerk-in-Actie, u heeft daarover wellicht gelezen 
in het vorige kerkblad.

In Santpoort hebben we met 7 collectanten totaal €994,80 opgehaald! Waaronder bijna €200 via een digitale collectebus.
Collecteren is niemands hobby, maar kan ook leuk zijn, hier een verslag van Hans Kosters:

Dit jaar mocht en kon ik weer collecteren voor Kerk in Actie. De opbrengst is voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.  Er ontstaat 

soms een kleine discussie als de deur wordt geopend. Daar heb je als collectant geen behoefte aan, maar je ontkomt er niet aan. Soms 

klinkt er na het openen van de deur, GEEN COLLECTE !

Het verhoogt niet de zin om verder te collecteren. Totdat ....

Na de bel doet een moeder met een meisje, van zo'n jaar of 4-5 de deur open.

Ik zeg ik collecteer voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. De moeder zegt ik zal even wat geld pakken ,waarop het meisje roept : Uit 

mijn spaarpot !!  Direct krijg je weer moed om verder te collecteren en ik vervolg mijn weg met vreugde.

Het kan best zijn dat we bij u niet aan de deur geweest zijn, daarvoor zijn meer collectanten nodig. U krijgt volgend jaar weer een 
kans, maar u kunt natuurlijk alsnog een gift geven. De IBAN is  NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht. 
Maar u kunt natuurlijk ook surfen naar www.kerkinactie.nl/griekenland.

                                                              collectecoördinator Santpoort, Gerrit Out

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland

Gammele tenten. Extreme kou of juist 
ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan 
schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voor-
zieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat 
is de realiteit waarin duizenden kinderen in 
Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 
3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen 
met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Part-
ner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst 
op Lesbos op krachten komen door ze eten en 
drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp 
bij het invullen van officiële documenten. Op 
een eigen school kunnen vluchtelingenkin-
deren van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks 
en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft 
zorg en begeleiding aan alleenreizende min-
derjarige vluchtelingen in vier opvangcentra 
op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken 
van partner Apostoli in Athene krijgen vluchte-
lingen en dakloze Grieken elke dag een maal-
tijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een 
voedselpakket en in vluchtelingenkampen 
worden zeep en andere spullen voor persoon-
lijke verzorging uitgedeeld.

Helpt u mee om deze actie tot 

een succes te maken? Hartelijk dank!
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Gebed

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo 
wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelin-
genkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms hele-
maal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten , Azië 
en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek 
waar ze eindigen? Wij bidden voor hen.

Dat jij, die gegaan bent, 
toen op een dag, zomaar, 
omdat het niet anders meer kon, 
- God weet hoe het was - 
dat jij, mensenkind, 
gegaan langs moeizame wegen, 
met velen alleen door 
duistere nachten, 
aangespoeld aan onze grenzen, 
dat jij, nu jij hier bent, 
ja dat jij ogen mag ontmoeten 
die jou zien,  
handen die jou omarmen, 
harten die jou verstaan 
en je stiltes verdragen. 
 
Dat jij, 
zo overgeleverd aan mij en anderen, 
iets mag ervaren van de Vriendelijke, Erbarmende 
en Leven Schenkende. 
Want weet je, de toekomst is ook van jou, deze aarde, deze 
lucht, ze komt jou toe, je bent zo nodig. 
Eeuwige, beweeg mij, houd ons bewogen. 
In naam van de liefde, in Jezus’ naam. 
Amen.

Het gebed is van Ad Wijlhuizen, predikant geloofsgemeen-
schap De Drie Ranken, Apeldoorn, Protestantse Kerk in Neder-
land

Gebed voor vluchtelingenkinderen
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Van de Diaconie

Beste mensen,

De collecten hebben in oktober het volgende opgebracht:
03 oct PKN / Kerk & Israel € 119,75
10 oct  PKN / Jong Protestant € 136,30
17 oct KiA-project K 021262 € 149,60
24+31 oct Diaconie € 267,15

Voor de Kerk werd totaal € 732,73 ontvangen.

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

Met een hartelijke groet, Jan Bothof

Dankdag voor het gewas

Zaterdag 6 en zondag 7 november hebben we in de Dorps-
kerk in Santpoort en het Kruispunt in Velserbroek goederen 
en etenswaren ingezameld voor de Voedselbank. Steeds meer 
mensen kunnen niet rondkomen zonder hulp van de Voedsel-
bank. Er is veel meer armoede dan wij weten!

Er is heel veel gebracht. Pasta's, sausen, kaas, houdbare melk, 
fruit en koek. Wasmiddelen, afwasmiddelen enz. 

Ook is er geld voor dit doel overgemaakt naar de rekening van 
onze Diaconie, in totaal € 811,00. Een heel mooi bedrag!

De Diaconie wil graag alle gulle gevers hartelijk bedanken voor 
de grote opbrengst.
Ook namens de Voedselbank heel veel dank!

Alies Passchier

Foto’s inzameling Voedselbank in de Dorpskerk staan op pagina 6.

Raad van kerken steunt actie 
#GROEN LICHT
GEPUBLICEERD OP 25 NOVEMBER 2021

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich grote zorgen 
over de vluchtelingen die in het niemandsland tussen Wit-Rus-
land en Polen moeten bivakkeren. De Raad heeft groot res-
pect voor de vrijwilligers en de lokale kerkgemeenschappen 
die zich aan beide zijden van de grens over hen ontfermen. Zij 
zijn een licht van hoop. Daarom steunt de Raad van Kerken op 
10 december de actie #groen licht.

In Polen hangen bewoners langs de grens een groen licht aan 
hun huis als teken dat migranten in nood daar terecht kunnen 
voor hulp. Sommigen van hen durven het groene licht niet 
meer aan te doen uit angst voor repercussies.

Deze week werd bekend dat Kerk in Actie via de Evangeli-
sche-Lutherse Kerk in Polen deze vluchtelingen hulp gaat 
bieden. Ook de stichting Vluchteling heeft een actie opgezet 
om vrijwilligers en lokale groepen in Polen te ondersteunen. 
In rooms-katholieke parochies in Polen en in Wit-Rusland zijn 
collectes gehouden voor hulp aan vluchtelingen. In rooms-ka-
tholieke parochies aan de grens met Wit-Rusland brandt een 
groen licht als teken dat migranten in dat huis welkom zijn.

De Vereniging van Asieladvocaten en Juristen Nederland 
(VAJN) lanceert de actie #groenlicht voor mensen op de 
vlucht aan de grenzen van Europa. Deze vluchtelingen worden 
steeds vaker tegengehouden, mishandeld, opgejaagd, in 
gammele bootjes terug de zee op gestuurd of bewust met 
harde hand teruggeduwd uit grondgebied van de Europese 
Unie. Dit alles gebeurt om hun de mogelijkheid te ontnemen 
gebruik te maken van hun recht asiel aan te vragen in Europa. 
Ngo’s en individuen die deze mensen in nood te hulp schie-
ten, worden in de EU steeds vaker strafrechtelijk vervolgd. De 
VAJN is van oordeel dat de EU en de lidstaten hierbij mensen-
rechten schenden.

De VAJN roept, gesteund door vele andere organisaties, andere 
instanties en bewoners van Nederland op om op woensdag 
10 december, internationale dag van de mensenrechten, hun 
woning of gebouw groen te laten kleuren of een groen lichtje 
voor het raam te zetten.

Mensen op de vlucht laat je niet in het donker maar bied je 
een groen licht!
www.groenlicht2021.nl
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Van de redactie

In overleg met de Algemene Kerkenraad is het verschijningsrooster voor KerkOnderweg voor het komend jaar 2022 vastgesteld. Ons 
kerkblad zal weer tienmaal verschijnen. Het vastgestelde rooster staat hieronder.

In plaats van de geplande vergadering samen met de beide 
wijkkerkenraden, werd het een digitaal overleg van alleen de 
AK. Het is niet anders, veiligheid voor alles. We beseffen dat 
de besluitvorming rond de organisatieverandering hierdoor 
vertraging oploopt. Maar beter zorgvuldig zijn dan overhaas-
ten. De gedachtenuitwisseling over de nieuwe ‘Plaatselijke 
Regeling’, met alle afspraken voor de ene kerkenraad en de 
relatie met de nieuw op te richten werkgroepen, is daarvoor 
te belangrijk.

Hierdoor was er gelukkig alle tijd voor de bespreking van twee 
belangrijke andere onderwerpen:
(1) de predikantsvacature in Velserbroek en 
(2) de begrotingen van de Kerk en de Diaconie voor 2022.

Om met dat laatste te beginnen: beide begrotingen zijn voor-
lopig vastgesteld door de AK. Voorlopig omdat definitieve 
vaststelling pas kan, nadat u als kerklid ook uw mening heeft 
kunnen geven. Zie elders voor meer informatie hierover.
De begroting van de kerk eindigt opnieuw met een groot 
tekort, namelijk € 147.280
Toch ging de AK akkoord. We kunnen gelukkig uit ons vermo-
gen dit tekort dekken. We vinden het belangrijk dat er in beide 
wijken een plek voor vieringen en ook pastorale zorg aanwezig 
is. Ook is er ruimte voor nieuwe initiatieven zoals o.a. opknap-
pen van de kerktuin bij de Dorpskerk en missionaire activitei-
ten zoals bij Hart-voor-Velserbroek. Ook het onderhoud van de 
gebouwen vergt nu eenmaal investeringen. Er zijn ook mee-
vallers, zoals de huuropbrengst van de Dorpskerk, met name 
door de basisschool op zolder.
De begroting van de diaconie is bescheidener. Bron van zorg 
is de voortdurende minder wordende inkomsten uit bijdragen 
en collectes.

De discussie over de invulling van de predikantsvacature 
hebben we helaas niet kunnen afronden. De AK wist dat de 
beroepingscommissie een kandidaat unaniem heeft voorge-
dragen en dat de wijkkerkenraad de voordracht heeft overge-
nomen. Volgende stap in de procedure is het verkrijgen van 
een akkoord van de AK. Door Leo Kruisselbrink, medevoorzitter 
van de beroepingscommissie, werd de voordracht toegelicht 
en aangegeven waarom de kandidaat positief door iedereen 
werd beoordeeld.
Vanwege de vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid kunnen we 
op dit moment u via het kerkblad niet verder informeren. We 
hopen met elkaar dat er snel duidelijkheid komt en we weer 
een stap verder komen in het proces. 

Al snel waren we het met elkaar eens over het rooster voor de 
gemeenschappelijke diensten in 2022: er komen vier gemeen-
schappelijke diensten, waarvan twee met avondmaal, terwijl 
we in de zomer 6 zondagen om en om bij elkaar te gast zullen 
zijn. De geplande gemeenschappelijke dienst in het Kruispunt 
op 19 december a.s. wordt verplaatst naar de Dorpskerk. Want 
daar kunnen we meer kerkbezoekers op afstand ontvangen.

Tot slot hebben we over de coronamaatregelen gesproken. We 
proberen zoveel mogelijk in beide wijken deze op elkaar af te 
stemmen. De vieringen rond de Kerst zullen helaas aangepast 
moeten worden, dat is wel duidelijk. U leest daar elders meer 
over.

Namens de AK, Gerrit Out, ad-interim scriba

Uit de algemene kerkenraad van 29 november
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UIT HET ARCHIEF

Wie kent de jeugdclub "de Matroosjes" nog ? En hoe verliep 
toen de maand december ?
Ik kwam een boekje tegen uit 1965 waarin elk kind een ver-
slagje schreef over een bijeenkomst.
Tante Leny en Tante Akke behoorden tot de leiding.
Wat gebeurde er in de maand december bij deze Matroosjes?

Na dit kinderfeest, naderen de kerstdagen, en krijgen de 
clubavonden een andere invulling.
Er worden kerstliederen gezongen  en tante Leny vertelde over 
"een blij feest".

Het is inmiddels 56 jaar geleden maar nog steeds actueel en 
misschien zijn er mensen die zich deze club nog herinneren of 
er misschien zelf naar toe zijn geweest ?

De archiefwerkers wensen u gezegende feestdagen toe.

Carla van Woensel.
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Aan het eind van het jaar blikken 
veel mensen terug. Zo ook in dit 
artikel. Na bijna zeventien jaar 
dominee te zijn geweest in de gere-
formeerde Bethelkerk in Santpoort 
gaat Marie Willem Johan Christiaan 
(Wil) de Kluis op Oudjaarsavond 
1966 met emeritaat. Dat is op zich 
geen nieuwtje, maar onlangs zijn de 
geluidsopnamen van zijn afscheid 
tevoorschijn gekomen.

Bij het opruimen van het kantoor van 
mijn oudste broer, Paul, komt een uit 
de kluiten gewassen ‘Magnetophon-
band BASF’ met op de doos geschre-
ven ‘afsch Ds de Kluis’ boven water. 
Als 14-jarige ben ik bij de bijzondere 
gemeenteavond en de afscheidsdienst 
aanwezig. Uiteindelijk lukt het me om 
die opnamen te digitaliseren en is het 
afscheid van dominee via de website 
(www.dorpskerksantpoort.nl) van de 
kerk te beluisteren.

Dat levert een aardig tijdsbeeld op. 
‘Stemmen van gene zijde’ komen tot 
ons. De kwaliteit is na 55 jaar best rede-
lijk, al valt er hier en daar een hiaat in 
de opname, omdat men af en toe 
afwijkt van het programma, waar Paul 
geen rekening mee kon houden. Er zijn 
slechts twee microfoons ter beschik-
king en vlot schakelen zo als dat jaren 
later wel gaat is er nog niet bij. Boven-
dien is het dan nog uitzonderlijk dat 
een dienst of gemeentevergadering 
wordt opgenomen. 

Dominee De Kluis, zijn vrouw en hun vijf 
kinderen komen in 1950 vanuit Seroos-
kerke naar Santpoort. De pastorie aan 
de Burg. Enschedélaan, bijna naast de 

hervormde pastorie, is voor dat aantal 
bewoners te klein. Het gezin De Kluis 
gaat aan de  Willem de Zwijgerlaan 20 
wonen. Een merkwaardige straatnaam 
voor een prediker. De intrededienst van 
de Dienaar des Woord is op 9 juli 1950. 
In de jaren die volgen werpt hij zich op 
als bouwpastoor: jeugdhuis De Haven 
wordt gebouwd, er komt een nieuw 
orgel, de kerk wordt flink uitgebreid 
en hij is de geestelijk vader van het 
Gereformeerd Gemengd Koor, later het 
Christelijk Gemengd Koor. In 1954 krijgt 
dominee toestemming om enige tijd in 
Zuid-Afrika door te brengen.

In de doos met geluidsband zit ook 
het ‘Programma voor de gemeente-ver-

gadering van Vrijdag 6 Januari 1967, 

te houden in de Geref. Kerk, waarin de 

gemeente afscheid neemt van haar pre-

dikant Ds. M.W.J.C. de Kluis en Mevrouw T. 

de Kluis-Mobach.’

Organist is Adriaan Verschoor, mede-
werking verleent het Chr. Gemengd 
Koor, o.l.v. Adr. Verschoor dan met 

orgelbegeleiding van Frans Boutel-
lier. Die buitengewone vergadering is 
een hele zit: bijna twee uur; ruim een 
half uur daarvan neemt br. (broeder) 
J. Hoogstrate als voorzitter ‘comité 
afscheid’ voor zijn rekening. Br. J. Hin-
lopen spreekt de scheidend predikant 
en zijn gade namens de Kerkenraad 
toe. Br. Pleun Toornvliet houdt een 
humoristische toespraak en kondigt 
het afscheidscadeau aan: te zwaar om 
de kerkzaal in te dragen, dus moet 
dominee naar de hal. Daar blinkt een 
nieuw DAF (personenauto, voor jeug-
dige lezers) hem tegemoet. Met man 
en macht is die naar binnen gewerkt 
en later naar buiten. Dominee moet 
wel het oude exemplaar inleveren.

Zr. (zuster) Mej. W.S. de Jong richt zich 
tot ‘dominese’. Voor de gelegenheid 
heeft zij, ’s nachts om drie uur, een 
gedicht geschreven, dat zij met een 
bos bloemen aan mevrouw De Kluis 
overhandigt. Vervolgens spreekt onver-
wacht br. Roelof Klein de predikant toe. 
Deze kunstschilder heeft een schilderij 

Ds. Wil de Kluis 
weer te horen

Ds. Wil de Kluis, 

getekend door Roelof 

Klein, aangeboden 

door de jeugd. Deze 

prent staat ook in het 

programmablad van de 

afscheidsavond.
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van herders gemaakt, waar De Kluis 
min of meer ‘naar gehengeld’ had.

Dan is het de beurt aan de jeugd. Met 
gitaarbegeleiding zingen zij enkele zelf 
geschreven liederen over de predikant. 
Helaas valt dat optreden precies in het 
omdraaien van de geluidsband. De 
jeugd overhandigt de dominee een 
door Roelof Klein getekend portret.

Tenslotte treedt het Chr. Gemengd 
Koor op en dat valt bij de dominee in 
zeer goede aarde. Dan is het woord aan 
Wil de Kluis zelf. Hij vertelt hoe hij als 
‘een kleine jongen’ heeft lopen vissen 
naar het cadeau dat hem ten deel zou 
vallen, maar dat niemand iets los liet. 
‘Nog twee nachtjes slapen’ heeft hij zijn 
vrouw gezegd. De predikant bedankt 
voor alle goede woorden en niet in de 
laatste plaats voor ‘het Pientere Pookje’ 
dat in de hal staat.

Twee dagen later is zijn afscheids-
dienst. De Orde van de Eredienst is ook 
bewaard. Op Zondagavond 8 Januari 
1967 puilt de Bethelkerk uit. Orgelist 
is Adriaan Verschoor ‘Orgelist van Radio 

Bloemendaal’. De tekst van de preek 
luidt naar Lucas 2: 29-30: ‘Nu laat Gij, 

Here, uw dienstknecht gaan in vrede, 

naar uw woord’.

Voor de liefhebbers is de gezongen 
Geloofsbelijdenis nog eens te horen. 
Tijdens de Inzameling der gaven stopt 
de bandrecorder er mee. Het slotlied, 
Psalm 150 en de zegen staan en niet 
op. Wellicht is er nog ergens een kopie 
van de bandopname te vinden?

Het echtpaar De Kluis blijft niet in Sant-
poort wonen, maar verhuist naar de 
Orionweg in IJmuiden. De opvolger 
van De Kluis is ds. Folkert Strikwerda, 
die met vrouw en twee jonge kinderen 
vanuit het Friese Grou naar Santpoort 
komt.

Guus Hartendorf
Het echtpaar De Kluis op het podium van de Bethelkerk. 
Het duo bekijkt het schilderij van de herders, gemaakt 
door Roelof Klein. De herder in het midden lijkt sprekend 
op de scheidend dominee. (Foto: Archief Bethelkerk)

19670108 ds. de Kluis mogelijk bij zijn 
afscheidsdienst



24

De kerststal en het kind

Het Kerstfeest in ons ouderhuis
was streng gereformeerd maar knus
met tulband, kaarsen en als feest
het nummer van Timotheüs.

Daarin vond je wel afgebeeld
de kerst als antiek schilderij,
maar in ons dagelijks bestaan
was ’t visuele er niet bij.

Tot ik een brabants vrindje kreeg
en dat wil zeggen: katholiek.
Daar trof ik  - klandestien – in huis
iets van het wonder der mystiek.

Devotielampjes aan de wand.
Het wierookluchtje dat er hing.
De oude kerststal in echt mos:
een dierbare herinnering.

Want op dit tafeltje bij het raam
heeft eens dit kind het Kind ontmoet
en zo concreet als in zijn spel,
zo was het werkelijk en goed.
En jarenlang behield de Kerst
die heerlijke realiteit.
Wat daar zo vroeg begonnen is,
helaas nu ben ik het soms kwijt.

Het rijke roomse leven is
dan ook niet meer wat het toen was,
de mannen-broeders waren fout,
een te beperkt regentenras.

Maar al die ruimte om ons heen
die duizelig van vrijheid maakt,
manifesteert zich zo het Kind,
dat levenslang mijn troost uitmaakt?

Nee het zat niet in die stal,
het wordt geboren in ons hart.
Was ik nog maar dat kind van toen
en kreeg ik zo een nieuwe start.

Frank Daen

24
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Bijbelleesrooster 17 december tot 28 januari

December
vrijdag 17 december Jesaja 7:10-17 Ongevraagd teken

zaterdag 18 december Jesaja 7:18-25 Kaalslag en overvloed

zondag 19 december Lucas 1:57-66 Johannes is zijn naam

maandag 20 december Lucas 1:67-80 Eerste woorden van Zacharias na 9   

  maanden

dinsdag 21 december Jesaja 8:1-10 Billboard

woensdag 22 december Jesaja 8:11-23 Maak het verschil

donderdag 23 december Jesaja 9:1-6 Licht in de duisternis

vrijdag 24 december Lucas 2:1-20 Bijzonder gewoon

zaterdag 25 december Johannes 1:1-18 Mens geworden

zondag 26 december Psalm 98 Juichstemming

maandag 27 december Romeinen 15:14-21 Nieuwe wegen

dinsdag 28 december Romeinen 15:22-33 Verantwoording

woensdag 29 december Romeinen 16:1-16 Hartelijke groeten

donderdag 30 december Romeinen 16:17-27 Eervolle vermeldingen

vrijdag 31 december Psalm 121 Bergen …

Januari
zaterdag 1 januari Lucas 2:21-32 Teken van vrede -voor wie het ziet

zondag 2 januari Lucas 2:33-40 Profetes in actie

mandag 3 januari Lucas 2:41-52 Thuis

dinsdag 4 januari Lucas 2:41-52 Thuis

woensdag 5 januari Jesaja 41:8-13 Niet alleen

donderdag 6 januari Jesaja 41:14-20 Bij God is niets onmogelijk

vrijdag 7 januari Jesaja 41:21-29 Wind en leegte

zaterdag 8 januari Jesaja 42:1-13 De uitverkoren dienaar

zondag 9 januari Johannes 1:19-28 Wie is Johannes?

maandag 10 januari Johannes 1:29-42 Het gevolg van een getuigenis

dinsdag 11 januari Johannes 1:43-51 Uit Nazaret

woensdag 12 januari Psalm 46 Als God voor je is ... 

donderdag 13 januari Lucas 3:1-9 Een roepende in de woestijn

vrijdag 14 januari Lucas 3:10-22 Aankondiging van de vuurdoop

zaterdag 15 januari Lucas 3:23-38 De Zoon van God

zondag 16 januari Johannes 2:1-12 Het eerste teken

maandag 17 januari Johannes 2:13-25 Hartstocht

dinsdag 18 januari Psalm 66 Getuigenislied

woensdag 19 januari Jesaja 42:14-25 Doof en blind

donderdag 20 januari Jesaja 43:1-7 Het tij keert

vrijdag 21 januari Jesaja 43:8-13 Hij alleen kent de toekomst 

zaterdag 22 januari Jesaja 43:14-21 Kijk niet om, maar vooruit

zondag 23 januari Jesaja 43:22-28 Genade

maandag 24 januari Jesaja 44:1-8 Wie is als Hij?

dinsdag 25 januari Jesaja 44:9-17 Menselijk ambacht

woensdag 26 januari Jesaja 44:18-23 Het werk van je handen

donderdag 27 januari Jesaja 44:24-45:7 Goddelijk ambacht
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Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl

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
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K. BOOT
SCHILDERWERKEN

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

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

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

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

Bloemengroet

Velserbroek

Kruispunt
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 Santpoort

WIJKKERKENRAAD
Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136, 1991XT 
Velserbroek e: voorzitterwkheinink@gmail.com. 
Scriba: dhr. Adriaan Rensen, 
e: ScribaatVelserbroek@gmail.com

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

JEUGDWERK Kruispunt
-

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

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

BEZOEKCOÖRDINATOR
Alies Passchier, t: 06 12218039 
e: alies.passchier@gmail.com

Adressen

Algemeen

ALGEMENE KERKENRAAD 
Voorz.:  dhr. ds. Henk Reefhuis
Scriba:  vacature e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com 
p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velserbroek.

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

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

DIACONIE
Voorzitter: Vacant 
Secr.: dhr. H. Wagenaar e: heine.wagenaar@planet.nl. 
Penningmeester: dhr. J. Bothof t: 023 5375923 
e: jan.bothof@gmail.com.
Bank: NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Santpoort-Velsrbroek. Post kerkelijk bureau.

KERK IN ACTIE
Interne contacten: dhr. M.E. Beskers, 
e: m.beskers@ziggo.nl of 
mw. H.L.M. Vink-Postema, e: vinkpostema@ziggo.nl;
Penningmeester: dhr. H. Westerhoud t: 06 13057663 IBAN-nr: 
NL42INGB0001775528 t.n.v. 
Diaconie Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake ZWO.

Autorijdienst

19 December    Henriette Bronsting

25 December    Gré Riedijk

02 Januari         Gré Riedijk

09 Januari         Wim Meijles

16 Januari         Joke de Jong

23 Januari         Carla van Damn

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

Adressen

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

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

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

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

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

Adressen

Bezoekteams
Santpoort is verdeeld in drie wijken:

1  ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de 

Hagelingerweg mw. Coba Slings t: 023 5376634 

2  ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de  

 Hagelingerweg mw. Fija Borst t: 023 5375071

3  Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

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

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 1 t/m donderdag 13 januari 2021 
verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Colofon

Autorijdienst
Zuid (coördinator dhr. J. Morren  023 5384366)
19 december   mw. S. Meulenbelt   06-20247493                              
25 december   dhr. E. van der Kooij    06-15890135  Kerst
26 december    dhr. J. Morren                  023-5384366   
2 januari           dhr. H. Dommershuijzen 023-5398589
9 januari           mw. S. Meulenbelt      06-20247493
16 januari        dhr. E. van der Kooij    06-15890135
23 januari       mw. A. Hurkmans        023-5371086

Noord (coördinator dhr. J. Bothof  06-49413571)
19 december dhr. H. Wispelwey 023-5376676
25 december dhr. E. Hup 023-5376153 Kerst
26 december dhr. M. de Groot 023-5376942
2 januari mw. S. van der Kaaij 023-5375358
9 januari dhr. H. Wispelwey 023-5376676
16 januari dhr. H. Boot 023-5384336
23 januari dhr. J. Bothof 06-49413571

Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl
Alle diensten beginnen om 10:00 uur, behalve indien anders 
vermeld. Voor Santpoort: Helaas geen koffiedrinken na de dien-
sten in december.
19 december Geamenlijke dienst
 Mw. ds. G. Polderman Dorpskerk
24 december Alleen online diensten 21.00 uur
 Mw ds. J. van der Velde Kruispunt
 Ds. H.E.G. Reefhuis Dorpskerk
25 december Mw ds. I. Clement Kruispunt
 Mw. ds. G. Polderman Dorpskerk 
26 december Geen kerkdiensten
2 januari Ds. J. Seeleman Kruispunt
 Mw. ds. G. Polderman Dorpskerk
9 januari Ds. J.W. van den Berg Kruispunt
 Ds. O. Ruff Dorpskerk
16 januari Mw ds. J. van der Velde Kruispunt
 Mw. ds. G. Polderman Dorpskerk
23 januari Mw. ds. J. Zuidema Kruispunt
 Ds. L. Rasser Dorpskerk

Kerkdiensten


