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Dan komt de dag, dat wij lucht, water (en vurig) aarde en mens bevrijden.
Dan komt de dag, dan zal het zijn, alles voor allen.



2

51e jaargang nr 2
26 oktober 2019

Inhoudsopgave

Colofon

De KGIJ
Is een oecumenische gemeente
ontstaan uit de progressieve r.k.
traditie van de jaren zeventig,
waar tal van protestanten zich bij
aansloten. Ze wil een christelijke
gemeente zijn waar geloof en sa
menleving aan elkaar getoetst
worden.

Het Bulletin
Is een informatieblad samenge
steld voor en door leden van de
KGIJ. Het Bulletin komt uit op de
dag van de viering en is los te ver
krijgen na de viering voor € 1,00
per stuk. Voor abonnees ligt hun
exemplaar klaar of wordt op ver
zoek toegezonden.

Bijdragen voor het bulletin
Inleveren bij de redactie:
Kees de Boer,
Telefoon: 0251247560 of
0630213213.
Email: bulletin@kgij.nl

Uiterste inleverdatum
De zaterdag voor de datum van
verschijnen, bij voorkeur via e
mail.

De redactie behoudt zich het recht
voor, na overleg met de inzen
der/ster, om bijdragen niet te
plaatsen als die naar haar oordeel
niet passen binnen de
doelstellingen van de KGIJ en het
Bulletin.

Redactie
Judith Vleer
Daan Simoons
Kees de Boer
Bernadette Pilanen
Marieke Tromp

Ontwerp voorkant
Redactie Bulletin

Tekening kaft
Woeloem

KGIJ op internet
https://kgij.nl

Kees’ column

Hoe durven ze, lieve column
verslinders, hoe durven de re
geringsleiders. De dromen en
de vreugde van een onbe
zorgde jeugd wegnemen! Zel
den heb ik een tiener zo haar
frustatie en boosheid zien ui
ten, recht uit het hart. En niet
zo maar ergens, ze uitte ze bij
de Klimaat Actiebijeenkomst
van de Verenigde Naties. In
het hol van de leeuw. Hier wa
ren vertegenwoordigers bij el
kaar van die VNleden die
meenden daadwerkelijk iets bij
te dragen aan het tegengaan
van klimaatverandering. Ze
was verbolgen over het feit dat
kennelijk niemand het rapport
van IPCC serieus nam en
dacht dat het met pappen en
nathouden zo’n vaart niet zou
lopen. Ze zouden weer een
resolutie aannemen weer naar
huis gaan en op een volgende
bijeenkomst weer een resolu
tie aannemen. Er waren ook
ontkenners. Critici van het
rapport gaven aan dat het rap
port onvoldoende aandacht
gaf aan de mogelijkheid om
met behulp van nieuwe tech
nologieën het doemscenario af
te wenden.
Heeft u de punch van deze
column al ontdekt? Die zit in
de zin die begint met “Critici
van het rapport...”. Die zin
vond ik op internet en slaat
niet op het IPCCrapport. Het

slaat op een ander rapport uit
1972. 47 Jaar geleden. Weten
we het nog: het rapport van de
Club van Rome. We zijn geen
steek verder gekomen. Op
mijn bureaublad van m’n lap
top heb ik als achtergrond een
heel groot gebouw met ervoor
op haar hurken een klein
meisje. Het muisje dat tegen
de leeuw schreeuwt. Wie weet
als genoeg muisjes en muizen
gaan schreeuwen, wordt de
leeuw op zijn plaats gezet en
verandert er wat.
Wie weet, het komt goed...

Kees
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Toespraak

Bernadette BoomSicking

Aan het begin van deze viering zongen we:

Een mens te zijn op aarde
is eens voorgoed geboren zijn
is levenslang geboortepijn

Geboren worden op deze aarde betekent ook
dat we op een dag weer zullen sterven. De
tekst van Jezus Sirach beschrijft dit proces heel
mooi. Een boom verliest zijn bladeren, maar er
komen weer nieuwe voor terug. Mensen ster
ven, maar er worden ook weer mensen gebo
ren. Het leven wordt doorgegeven aan de nieu
we generaties. Ook al hoort dit proces bij ons
leven, het gaat niet ongemerkt aan ons voorbij.
Iedere keer dat er één van onze dierbaren
sterft, doet dat veel pijn. We verliezen niet al
leen iemand van wie
we veel hielden, maar
we verliezen ook een
stukje van onze eigen
geschiedenis. We be
tekenden iets voor die
ander en als die er niet
meer is verdwijnt die
betekenis ook. Wan
neer er iemand uit on
ze naaste familie of
omgeving wegvalt,
hebben we niet langer
meer de rol van zoon
of dochter, broer of
zus. We zijn opeens
geen partner, vriend/
vriendin of echtgenoot meer. Als je nog heel
jong bent en er overlijden mensen van een ou
dere generatie, sta je daar niet zo bij stil. Dit
besef komt meestal pas als je ouder wordt. Wie
is er nog over van het gezin waar je uit kwam?
Sommigen hebben zelfs een kind verloren. Dat
is heel pijnlijk en verdrietig. Soms komt de rea
liteit opeens met een schok bij je binnen. Ik las
onlangs over een tentoonstelling in het Kranen
burgh museum in Bergen over drie generaties
vrouwen. Kleindochters, moeders en groot
moeders. Leuk, dacht ik. Er stond in de aan
kondiging dat je een driegeneratiefoto kon laten
maken. Ik realiseerde me dat dat er voor ons
niet meer in zat. Mijn moeder is er niet meer en
mijn dochter heeft geen dochter. Generaties
schuiven op.
In de loop van ons leven verliezen we veel ge
liefde personen. Maar ook al zijn ze niet meer
onder ons, ze hebben ons veel nagelaten.
Tastbare en niet tastbare herinneringen. We

hebben deze viering de titel meegegeven:
‘Voetstappen in het zand’. Iedereen kent het
beeld van het strand waarop duizenden voet
stappen te zien zijn in het zand. Allemaal af
komstig van mensen die daar gewandeld heb
ben. Wij maakten vroeger vaak strandwande
lingen met onze kinderen. Om weer op de bou
levard te komen moesten we flink klimmen.
Één van onze kinderen zei: je moet je voeten in
die voetstappen zetten, dan gaat het klimmen
veel makkelijker! Het was waar. Dit is een mooi
beeld. Wegen waarop anderen je zijn vóórge
gaan, zijn makkelijker te begaan. Ieder mens
die op aarde geleefd heeft, heeft voetstappen
achtergelaten. Zichtbaar of onzichtbaar. Die
voetstappen bestaan ook uit onze dierbare her
inneringen die onze geliefde gestorvenen heb
ben nagelaten. Daar kunnen we troost in vin
den. Ze dragen ons.
Het afgelopen jaar hebben we een paar men
sen uit onze gemeenschap verloren. Twee van

hen kende ik per
soonlijk. Begin
september over
leed Paul Baars. Ik
ben een aantal ke
ren bij Paul en zijn
vrouw Jeanne thuis
geweest. Paul wil
de dat bij zijn uit
vaart de tekst ‘waar
vriendschap is en
liefde, daar is God’,
gebruikt zou wor
den. De letters die
samen deze tekst
vormden, lagen op
zijn kist. Dit was

Paul ten voeten uit. Eén en al vriendelijkheid. Ik
herinner me Kees Schoordijk die dit voorjaar
overleed. Ondanks zijn grote lichamelijke be
perkingen was hij regelmatig in onze vieringen.
Ik zat vaak naast hem. Ik zag aan de twinkeling
in zijn ogen hoe hij van de viering genoot. Deze
mensen hebben mooie voetstappen achterge
laten bij hun familie en in onze gemeenschap.
Wij zullen ons hun warmte en vriendschap blij
ven herinneren.
’Aan ieder werk van de mens komt een einde,
en met het werk verdwijnt ook de maker.’ lezen
we vandaag in de tekst van Jezus Sirach. Dat
is wel waar, maar alles wat een mens tot stand
heeft gebracht is niet zomaar uitgewist. De
voetstappen van onze dierbare overledenen
blijven nog lange tijd zichtbaar en voelbaar in
ons leven. Soms vervolgen we de weg van ie
mand die er niet meer is. We oefenen hetzelfde
beroep uit als onze vader of moeder. Of we
hebben dezelfde hobby. Maar ook in de manier
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waarop wij in het leven staan, kunnen we veel
overgenomen hebben van onze dierbaren die
ons zijn voorgegaan. We treden in iemands
voetsporen. Onze eigen KGIJ gemeenschap is
opgericht door de bevlogen priester Jan Ruijter,
die niet meer onder ons is. Zijn voetstappen
waren zichtbaar voor velen en zijn niet zomaar
uitgewist.
Ondanks het verdriet en het gemis van onze
dierbaren, mogen we ons ook gedragen voelen
door alles wat zij ons gegeven hebben. Mogen
we, via hun voetstappen op onze aarde nieuwe
wegen vinden voor onszelf en voor de genera
ties na ons.
Moge het zo zijn!

Aandacht

Else Lindeboom

 Op 30 oktober aanstaande, hoopt Go Stave
nuiter 84 jaar te worden. Go, wij verheugen
ons met je, dat je deze dag mag vieren. Je
gebakje heb je eerder dit jaar al gehad,
maar waarschijnlijk kunnen jullie nu met de
hele familie nogmaals aan het gebak! Lieve
Go, wij wensen je het komende jaar alle
goeds, de zorg van je geliefden en de
kracht die je nodig hebt en alle lichtpuntjes,
die denkbaar zijn. Ook Ank betrekken wij
graag in deze gelukwensen en ook jou Ank
wensen wij alles wat je nodig hebt.

 Ook Wim Bouman willen wij hier van harte
feliciteren met zijn 85ste verjaardag. Wij
hopen dat het voor jou Wim, samen met
Wieny, na alle onrust van de afgelopen tijd,
een mooi jaar wordt. Zonder veel ongemak
ken.

 Vera Tuinder is in september verhuisd, van
haar woning waar zij meer dan veertig jaar
met haar man en kinderen heeft gewoond,
naar een appartement in Westerheem. Het
is daar prachtig licht en mooi ingericht. En
alle zorg, die misschien ooit nodig is, is
daar voor handen. Wij wensen jou daar een
heel goede tijd, Vera!

 En dan nog een droevig bericht. Op 23 sep
tember j.l. overleed in de vroege ochtend in
zijn slaap de man van Mary Montanus, Ton
Langkemper. Hij werd 83 jaar. Mary zong
tot voor kort, gedurende lange tijd mee in
ons koor. Zij is blij dat haar man geen
lijdensweg heeft gehad. Zij noemt hem een
lieve bescheiden man. Hij was grafisch
vormgever en leraar in de grafische vakken.
Hij heeft ook mooie schilderijen gemaakt,
die meteen opvallen in hun woonkamer.
Gelukkig ervaart Mary steun van haar
kinderen. Wij wensen jou Mary, heel veel
sterkte in de komende periode.

Beleefd en aanbevolen

Henk Engel

Het leven kent zijn fasen en momenten. En
daarin zet je jouw stappen. Je wordt geboren,
veilig in je moeders’ armen. Je groeit op,
speelt, leert, onderneemt en ontdekt. Je stu
deert, je wordt volwassen, vindt werk en werk,
je ontmoet je lief, raakt ontroert, krijgt kinderen.
Je kent het verdriet in het leven. Je geniet van
samen zijn, van ruimte voor je talenten. En dan
in de loop der jaren komen er kleinkinderen en
zie je in de spiegel de fases van je leven terug.
En zo werd in april van dit jaar Moos geboren,
ons zesde kleinkind. Zoon van Roel en Nina.
En weer waren we ontroerd door dat kleine
nieuwe leven en door Roel en Nina als verse
papa en mama. Een emotionele en mooie tijd.
En intussen hoort Moos erbij. Deel van het le
ven. Een lief en vrolijk mannetje.
Afgelopen weekend mochten we twee dagen
op hem passen, met twee nachten. Oh ja, dat
was weer even wennen! Maar ook mooi en
vertederend. We hebben er weer zo van geno
ten; je dagen inrichten naar het ritme en tempo
van dat kleine vrolijke mensje, intussen een
half jaar oud. En wat is hij dan al in een half
jaar gegroeid!
Na zijn geboorte heb ik een liedje gemaakt op
dat nieuwe kleine mensje:

Moos
1 Geboren met een frons
Een huidje zacht als dons
Kleine haartjes,
bijna niet te zien
Vijf vingertjes,
samen zijn ’t er tien
Even klonk er klein gezang
Ontroerend handje op de wang
De naam die je samen
voor hem koos
Da’s een lieve,
stoere, dat is Moos!

2 Eerste kreetjes, klein en lief
Een lachje als een hartendief
Leven wat zich
langzaamaan ontvouwt
Mannetje waar je
veel van houdt.
Kijk nou toch, je ziet ‘m staan
De eerste stapjes, kalm aan
En dan stapt hij
vrolijk in het rond
Verràst over wat hij
nou weer vond!
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3 ‘tLeven zal hij spelen
samen met ons delen
Kleine voetjes
dansen in ’t rond
Kleine kusjes
woordjes uit z’n mond
Even zingt hij dan een lied,
welke weet je nu nog niet
Misschien is hij
soms ook wel eens boos
Ja zo groeit hij op
die kleine Moos

Ja zo groeit hij op
die kleine Moos.

We hadden het binnen de KGIJ in september
over de grenzen waar je al dan niet tegen aan
loopt. Ja Moos zal in zijn leven grenzen tegen
komen en leren er overheen te stappen. Het
zal zijn zoals Toon Tellegen schreef: je trekt
een streep en zegt tot hier en niet verder. En
dan stap je eroverheen en trekt een nieuwe
streep. Ik hoop dat Moos over veel strepen kan
en mag stappen en zo opgroeit. En … dat wij
daar veel van mee mogen maken.

Ontmoeting 12 oktober

Anneke van Tongeren

In de ontmoeting van 12 oktober jl. stond ieders
familie centraal en dan vooral ook de rol die je
er in vervulde en vervult. De groepen werden
ingedeeld op ‘oudsten’, ‘ jongsten’ , etc., wat
onderling veel herkenning opleverde. Duidelijk
kwam ook naar voren dat enerzijds bepaalde
verhoudingen blijvend zijn in families, maar an
derzijds dat ook op oudere leeftijd onderlinge
relaties kunnen veranderen. In sommige crisis
situaties ben je als familie weer erg op elkaar
aangewezen.
In de grote kring luisterden we naar luitspel en
naar gedichten van Willem Wilmink en Judith
Herzberg.

Vader en zoon in hevige regen

Judith Herzberg

Je zoon op je schouders.
Boven hem je paraplu
een lopend torentje
In regen van nu.
Zelf wees geweest
en wees gebleven
zit je daar zelf
op schouders
van ouders, zelf
in de vorm
van een zoontje,
en boven de hoofden
een ronde en kleine
maar troostende droogte.

Mijn laatste oma

Willem Wilmink

Nu is mĳn laatste oma dood
en niemand weet hoe ik haar mis,
want ik hou me nog altĳd groot,
net als op haar begrafenis.

Toen zei die man: ‘ja, volgt u mĳ.’
Het was nog koud. Het was nog vroeg.
Ik zag er ook wel mensen bĳ,
die hadden geen verdriet genoeg.

Zondags ging ik naar oma toe
en alles mocht er op zo’n dag.
Ze werd nooit mopperig of moe,
al at ik bergen hagelslag.

Ze lachte om alles wat ik deed,
ik maakte deeg en brood en koek,
soms had ik me zo gek verkleed,
dan deed ze ’t bĳna in haar broek.

Ik klom nog wel eens op haar schoot,
dan was ik zogenaamd weer klein.
Nu is mĳn laatste oma dood,
nooit kan ik meer een kleuter zĳn.

Haar leuke huis blĳft wel bestaan.
Het krĳgt natuurlĳk nieuw behang.
Ik hoef er niet naar toe te gaan,
al duurt de zondag nóg zo lang:

Vervelend

Mischa de Vreede (Jakarta,1936).

‘Dat is wel het vervelendste van het doodgaan
van mensen: dat jij met hen ook alles wat je
voor hen betekende verliest. Wat de overlede

Absolute stilte

Willem Wilmink

Wanneer de meester in de klas
weer 'absolute stilte' wil,
dan denk ik hoe mijn oma was
en dan word ik vanzelf wel stil.
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ne in je zag, dat ben je niet meer. Wat je voor
hem of haar betekende, beteken je niet meer.
Zoals je met hem of haar praatte, die speciale
taal is mee gestorven en je verhalen moet je in
andere woorden zien kwijt te raken. Niet alleen
ben je de ander kwijt, je gaat zelf ook een
beetje verloren.’

Vergadering werkgroep Ontmoetingen

Anneke van Tongeren

Op 16 september jl. kwam de werkgroep Ont
moetingen weer bijeen bij Luus thuis om de
plannen voor het komende half jaar te ma
ken.Zoals afgesproken met de werkgroep Vie
ringen proberen we ook bij de ontmoetingen
het jaarthema ‘Lucht – Aarde – Vuur – Water’ af
en toe in te voegen.

We bespraken kort de afgelopen 5 ontmoetin
gen, noteerden wat goed ging en wat beter
kon. We blijven proberen om waar dat mogelijk
is een link te leggen met de viering die geweest
is, of die eraan komt, maar soms staat een ont
moeting ook gewoon op zichzelf.
In oktober gingen de gesprekken over ieders
rol in zijn of haar familie, gekoppeld aan het
thema van de Gedenkviering.
De verdere plannen: In november vraagt de
actualiteit weer eens de aandacht – er gebeurt
zoveel om ons heen – hoe gaan we daarmee
om?
Begin december staan de Mensenrechten cen
traal en in januari is de traditionele Nieuwjaars
bijeenkomst met (ook traditie) het thema dat
nog geheim blijft.
In de ontmoeting van februari passeren op een
luchtige manier allerlei grote en kleine vragen
de revue.
In onze volgende vergadering, in februari, plan
nen we verder.
We doen als werkgroep ons best om boeiende
en afwisselende thema’s uit te kiezen, maar de
inzet van de aanwezigen maakt er (tot nu toe)
elke keer weer een waardevolle bijeenkomst
van.

Van de kerngroep

Corine Bart

Op 11 oktober vergaderde de kerngroep in Be
verwijk. Peter van Tongeren was aanwezig om
de begroting voor 2020 voor de algemene le
denvergadering (ALV) van 30 oktober te be
spreken. Henk Kaatee was er ook bij om het
BorgStaan van de laatste jaren te evalueren.
Wat zijn de trends in aantal deelnemers, inge
legde en uitgekeerde bedragen, is er nog vol
doende animo? De tijd van de ALV is echter
onvoldoende om dit met de leden te bespre
ken; we schuiven het door naar het voorjaar
van 2020.
De agendapunten van de ALV passeerden de
revue. Belangrijk is de constatering dat de fi
nanciële positie van de KGIJ nu echt wel ach
teruitgaat. We moeten nu de reserves aanspre
ken in tegenstelling tot eerdere jaren, waarin dit
ook werd verwacht, maar het nog niet noodza
kelijk was. De menskracht om alles gedaan te
krijgen neemt af. Kijk bijvoorbeeld naar de
kerngroep, waarin 4 leden aftreden eind okto
ber, maar ook het aantal leden van de pasto
raatsgroep, het koor, de vrouwengroep, het
eetcafé worden minder. Wat is de toekomst van
onze vereniging? In januari 2021 bestaat de
KGIJ 50 jaar. Gaan we dat vieren? Zo ja, hoe
en met wie? Wie organiseert dit, wat mag het
kosten? Is er een samenhang met onze toe
komst? Vragen die we op de ALV met de leden
willen en moeten bespreken. En we hebben in
de ALV een interessant vervolg van het thema
‘KGIJ en duurzaamheid’ met mensen van Om
gevingsdienst IJmond en Duurzaam bouwloket.
We blikten terug op een mooie oecumenische
vredesviering in de kerk van het Apostolisch
Genootschap, die misschien voor herhaling
vatbaar is. Aad Hooreman zal vast de evaluatie
in de Raad van Kerken aan ons doorgeven. Via
die weg ontvingen we ook een uitnodiging om
de voorbereiding op 16 oktober van 75 jaar be
vrijding in mei 2020 met de Raad van Kerken
bij te wonen. Helaas kon niemand van de kern
groep daar heen. Bij onze afmelding hebben
we aangegeven een volgende keer wel te wil
len aansluiten.
Op 8 november is de volgende vergadering.
We hopen zeer op nieuwe kandidaten voor de
kerngroep, anders wordt het werk te veel voor
Peter en Corine, die nog aanblijven.



7

Nieuwsbrief Hospice

Beverwijk, september 2019.

Nieuwsbrief voor alle donateurs

Graag willen wij u, net als in de voorgaande ja
ren, via deze nieuwsbrief informeren over onze
Stichting Hospice Groep MiddenKennemer
land (Hospice Beverwijk).

Vrijwilligers
De inzet van onze zeer betrokken en deskundi
ge vrijwilligers voor de gastbewoners in onze
Hospice (BijnaThuisHuis) en bij de mensen
thuis is nog steeds onmisbaar; alleen door hen
kan onze Hospice organisatie zo goed functio
neren. Gelukkig kunnen wij nog steeds op vol
doende vrijwilligers rekenen om de zorg en on
dersteuning te verlenen, zodat wij aan mensen
een zo goed mogelijke laatste levensfase kun
nen geven. Op dit moment hebben wij onge
veer 80 vrijwilligers; ruim 60 daarvan zijn actief
in de directe zorg en ondersteuning in de Hos
pice aan de Zeestraat in Beverwijk of bij men
sen in hun eigen thuissituatie. De anderen zijn
actief in ondersteunende functies zoals koken,
klussen in huis en tuin, administratie, publiciteit
en bestuur.

Onze Hospice is bij steeds meer mensen be
kend en dat blijkt ook uit de grote behoefte aan
zorg en ondersteuning vanuit onze organisatie.
Wij laten u graag weten welke aantallen men
sen wij in de laatste vier jaren hebben kunnen
ondersteunen:
in 2015: 60 gastbewoners en bij 39 mensen
thuisinzet
in 2016: 45 gastbewoners en bij 36 mensen
thuisinzet
in 2017: 72 gastbewoners en bij 44 mensen
thuisinzet
in 2018: 46 gastbewoners en bij 40 mensen
thuisinzet
Weliswaar was in 2018 het aantal gastbewo
ners lager dan in 2017, maar het aantal dagen
dat zij in onze Hospice verbleven was hoger,
waardoor de ‘bezettingsgraad’ met circa 91%
duidelijk hoger was dan de circa 78,5% in het
jaar 2017; mensen verbleven in 2018 langer bij
ons.

Coördinatoren en bestuur: afscheid en
welkom
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u laten
weten dat één van de grondleggers van ons
Hospice, coördinator Irene Alderliefste, met
pensioen was gegaan en dat zij op 1 maart
2018 als coördinator is opgevolgd door Jet
Flesseman. In januari 2018 heeft onze andere
coördinator, Margo Blank, na 8 jaar elders een
nieuwe functie gevonden. Zij is op 1 maart
2018 als coördinator opgevolgd door Janina
Swart, zodat ons team van coördinatoren weer
compleet is.
Ook de samenstelling van het bestuur is veran
derd; Frits Zoetmulder is na 13 jaar vanaf april
2018 als penningmeester opgevolgd door Ben
Henneman. Per 1 oktober a.s. zal onze voorzit
ter, Ron Hopman, zijn bestuursfunctie na 7,5
jaar neerleggen. Hij blijft overigens als vrijwilli
ger actief. Als voorzitter wordt Ron per 1 okto
ber opgevolgd door mevrouw Miekie Myburgh.
Frits en Ron hebben elk een grote bijdrage ge
leverd aan het structureel goed functioneren
van onze organisatie.

Donaties en sponsoring
Wij ontvangen gelukkig zeer regelmatig dona
ties en giften. Sommige donateurs geven ons
elke maand een bedrag, anderen doen dit jaar
lijks. Ook ontvangen wij regelmatig donaties
van familie of bekenden van mensen die in on
ze Hospice of in hun eigen thuissituatie tijdens
hun laatste levensfase verzorgd zijn. Dit jaar
hebben wij weer enkele grote donaties ontvan
gen van mensen en van organisaties: een en
kele anonieme grote donatie en ook donaties,
die speciaal gegeven zijn ten behoeve van de
vrijwilligers. Dankzij de sponsoractie van
ROPARUN hebben wij van hen twee nieuwe
donaties ontvangen, waardoor wij twee pom
pen voor de matrassen van de bedden konden
aanschaffen en ook een koppelbed, waardoor
het mogelijk is dat een gastbewoner en zĳn /
haar naaste bij elkaar kunnen slapen.
Tot en met 2018 heeft Rabobank Ĳmond via
hun Omgevingsfonds alle kosten voor training
en scholing van onze medewerkers betaald. In
2019 neemt het Fonds Sluyterman Van Loo
deze kosten voor haar rekening.

Voor al uw giften en donaties zijn wij u zeer er
kentelijk en wij bedanken u daarvoor hartelijk.
Wij blijven voor een deel van onze kosten af
hankelijk van donaties en giften en hopen dat u
ons financieel wilt blijven steunen via ons
bankrekeningnummer NL 21 RABO 031 1 9551
69 ten name van Stichting Hospice Groep
MiddenKennemerland of via onze website
www.hospicebeverwijk.nl
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Onze doelstelling blijft, samen met U: “Laat
niemand in eenzaamheid stervenN”.

Namens bestuur, coördinatoren en vrijwilligers.
Dick Hornberg, vicevoorzitter

Stichting Hospice Groep MiddenKennemer
land
Zeestraat 92. 1942 AT Beverwijk
Telefoon: 0251218316
Email: info@hospicebeverwijk.nl
Website: www.hospicebeverwijk.nl

Vredesboom

Ria Pouw

De boom bij C&A in de Breestraat in Beverwijk
wordt tot Vredesboom benoemd. Er komt een
plaquette met tekst. Waarin ook gerefereerd
wordt aan de stiltekring. Het ziet ernaar uit dat
het op 16 november om 12.00 uur gaat gebeu
ren, door burgemeester Smit. Er is gekozen
voor 16 november omdat deze dag door de VN
tot ‘Internationale Dag van de Verdraagzaam
heid’ is uitgeroepen. Deze dag werd in 1996
ingesteld door de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties als vervolg op het door de
UNESCO uitgeroepen ‘Jaar van de Verdraag
zaamheid’ in 1995.

Uitnodiging

De interkerkelijke Bijbelquiz 2019 komt er weer
aan! Ook dit jaar komen wij als kerken binnen
onze regio weer bij elkaar voor de interkerlijke
Bijbelquiz 2019 van het NBG!

Op een gemoedelijke en gezellig manier willen
wij graag bij elkaar komen om elkaar beter te
leren kennen maar natuurlijk ook om onze Bij
belkennis te testen. De Bijbelquiz wordt gehou
den op: vrijdag 8 november 2019 in de Vre
devorstkerk te Beverwijk aan de Laan der
Nederlanden 152. Vanaf 19.00 uur bent u wel
kom voor een kopje koffie of thee met wat lek
kers. Om 19.30 gaan de teams van start!
U kunt zich vanuit uw gemeente met één of
meerdere teams aanmelden. Een team heeft
tussen de 5 en 8 leden. Het zou natuurlijk erg
leuk zijn als ook de jongeren uit uw kerk mee
doen! Uiteraard worden de pennen, consump
ties en een welkome sfeer door ons verzorgd!
Aan het eind van de avond zal de uitreiking van
de wisselbeker zijn, die een jaar met u mee
naar de kerk mag ter ere van uw kennis! Graag

horen wij vóór 1 november hoeveel teams uw
kerk komen representeren!
Aanmelden kan bij: Natasja Vermoten
ratelaartje@hotmail.com of via
telefoonnummer: 0614382587.
Wees van harte welkom en hopelijk tot vrijdag
8 november!




