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Vertrouwenspersonen
De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is
voor iedereen.
Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant,
een kerkelijk (mede-)werker of een kerkelijk vrijwilliger
ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van seksuele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodigen tot seksueel contact dan wel intimiderend gedrag
vinden wij onaanvaardbaar.
Mocht u op een of andere manier te maken hebben
met een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan nodigen we u uit om contact op te nemen met
een van de Interne vertrouwenspersonen van onze gemeente. Dat kan via:
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Kerkelijk bureau
U bent van harte welkom!
Het adres is Smidstraat 16 A, 2231 EM Rijnsburg.
Telefoonnummer: 071-2035013
Email: kb@pknrijnsburg.nl
Openingstijden:
Maandag- en woensdagochtend: 09.30-11.30 uur.
Woensdagavond: 19.30-20.30 uur.

Inhoud
Uitgelicht
Peter van Rossum over zijn afstudeerproject binnen de PGR....4

Lichtvoetig
Corien van Starkenburg.............................................................7

Geboorteberichten
Wie zijn er geboren in onze gemeente?....................................7

4 Peter van Rossum

Het Licht op...
Ds. Pieter van der Ende..............................................................8

Licht op het verleden
Arie en Jannie van Klaveren......................................................9

De Verdieping
Ds. Arnold Vroomans...............................................................10

In de spotlights
Els Kralt-van Egmond..............................................................11

Maranathakerk
De stand van zaken rondom de verkoop van de kerk..........12

9 Licht op het verleden

Toegelicht
Activiteiten en nieuws van de Protestantse Gemeente...........12

WhatsApp
Een interview met Rianne van der Meij...................................13

Column
Ds. Piet Rozeboom...................................................................13

In Memoriam
Herdenking van de overledenen..............................................14

Kerkdiensten
Overzicht van de maand februari...........................................18

Gedicht

11 In de spotlights

Inleveren kopij voor Licht
Het volgende nummer van Licht verschijnt op

vrijdag 5 maart 2021
(Deadline voor van tevoren aangekondigde kopij
is woensdag 10 februari)

X Xxxxx

Leo Heuvelman.......................................................................20

3

Uitgelicht

Peter van Rossum over zijn afstudeeronderzoek binnen onze gemeente
4

‘Millennials worden aangetrokken tot
kerken die een sociaal platform bieden.’

Uitgelicht
Hoe komt het dat de aansluiting tussen millennials en de kerk zo moeilijk lijkt te gaan? En heeft
het zin om moeite te doen om hip en eigentijds te
zijn of zoekt een nieuwe generatie misschien iets
anders? Een belangrijke stap is om te begrijpen
waarom iemand weggaat of waarom iemand blijft.
Pas daarna kun je aan de slag. Het afgelopen jaar
heeft theologiestudent Peter van Rossum binnen
onze gemeente zijn afstudeerproject uitgevoerd.
Het droeg als titel: Millennials at Church (Millennials in de kerk). Wat vinden millennials belangrijk
aan de kerk? Daaruit kwamen meerdere aspecten
naar voren, zoals tolerantie voor de ander, acceptatie van wie je bent, maar bovenal: betekenisvolle
relaties met anderen. Maar wat kan de kerk daarin
voor hen betekenen? Hoog tijd voor een gesprek.
Je hebt het afgelopen jaar een afstudeeronderzoek binnen
onze gemeente uitgevoerd. Specifiek in de wijk de Bloem.
Waar ging je onderzoek over?
‘Het onderzoek ging allereerst over millennials (24-40 jaar).
Over wie zij zijn en waar zij voor staan. Daarnaast ging het
over de spirituele behoeften van millennials die ontgoocheld zijn geraakt van de kerk. Vervolgens ging het over hoe
de kerk (opnieuw) op hen kan inspelen.’
Welke onderzoeksresultaten vond je het meest verrassend?
‘Ik vond het verrassend dat dit thema niet alleen in Rijnsburg actueel is, maar nationaal en internationaal belangstelling heeft. Over de hele wereld kampen kerken dus met dit
thema. Niet vreemd, want de millennials zijn de grootste

bieden, waar zij nieuwe netwerken kunnen bouwen. Het
tweede correspondeert met het eerste, dat is namelijk relevantie. Millennials zijn op zoek naar relevantie voor hun
leven. Ze willen Jezus volgen, oprecht en authentiek. Ze
zoeken daarbij een netwerk dat hen kan helpen. Ongelovige
millennials zoeken ook naar relevantie voor hun leven. Wat
brengt het leven nu eigenlijk? Wat is de zin of het nut van
het leven?’
In welke mate spelen vrienden en families een rol in het
geloofsleven van millennials?
‘Voor millennials speelt de factor ‘vrienden en familie’ een
heel grote rol voor het geloofsleven. Ik heb menig millennial gesproken die geloofsvragen vooral bespreekt binnen
de vriendenkring. Wat hierin voorop staat is relatie, veiligheid en openheid. Als dorpskerk kan de aanname zijn, dat
dit soort relaties automatisch ontstaat. Dit is vaak niet het
geval. Ik denk dat het belangrijk is om als kerk veel gelegenheid tot ontmoetingen te creëren. Voor millennials zijn
relaties voor het geloofsleven belangrijk. Relaties waar open
gesproken kan worden over de worstelingen en twijfels over
geloof en leven. Waar verdieping kan plaatsvinden en waar
niets te gek is.’
Welke invloed heeft de coronapandemie gehad op het
kerkbezoek van millennials?
‘Tijdens het onderzoek is dit niet expliciet aan de orde geweest. Alhoewel gezegd kan worden dat door de technologiespurt van de kerk de drempel verlaagd wordt. Zoekende
millennials zijn namelijk benieuwd wat er achter die gesloten deuren van de kerk plaatsvindt. Door de onlinediensten
is dat gemakkelijker geworden.’

‘Millennials denken anders, gedragen zich anders,
hebben andere waarden en normen.’
groep die de kerk verlaat, ook wel het gat van de kerk genoemd. Verrassend hierbij is dat voor sommige millennials
dit niet betekent dat zij afzien van hun geloof. Als zij de kerk
verlaten, boren zij meestal andere wegen aan om hun geloof te voeden. Dit kan overigens betekenen dat zij in een
heel andere of nieuwe overtuiging gaan geloven, zoals het
atheïsme of het ietsisme.’
Wat is voor millennials de belangrijkste reden om naar de
kerk te gaan?
‘Twee zaken; De eerste is dat millennials relaties heel erg
belangrijk vinden. De nadruk op het kerkelijke werk om millennials te bereiken moet op de relatie liggen. Millennials
worden aangetrokken tot kerken die een sociaal platform

Veel millennials hebben het idee dat ze hun identiteit zelf
moeten uitvinden. Ze moeten iets opbouwen. Als het ware
hun plek veroveren. En als ze iets gevonden hebben, een
identiteit hebben opgebouwd, zoeken ze naar erkenning.
Wat betekent het voor millennials dat God van hen houdt?
Op welke manier helpt het hen om met anderen om te
gaan?
‘Wat geregeld in het onderzoek naar voren kwam, is dat millennials het helpen van anderen belangrijk vinden. Zij vinden het belangrijk dat iedereen gelijk behandeld wordt en
komen vooral op voor de mensen die benadeeld worden.
Dit is vooral ter sprake gekomen bij grote projecten zoals
‘Black Lives Matter’ of de ‘LHBT-kwesties’.’
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Uitgelicht
Wat is de belangrijkste les die je hebt getrokken uit dit onderzoek?
‘Wanneer gesproken of nagedacht wordt over millennials,
moet men bewust zijn dat men spreekt over een heel nieuwe generatie. Een generatie die anders is dan de generaties
voor hen. Ze denken anders, gedragen zich anders, hebben
andere waarden en normen. De millennials zijn opgegroeid
en leven in een totaal andere wereld dan de andere generaties. Een voorbeeld hiervan is dat millennials opgroeien in
een pluralistische wereld, een wereld met diverse culturen
en overtuigingen. Een sterke waarde die hierbij hoort is die
van gelijkwaardigheid.’
Wat is je belangrijkste advies vanuit je onderzoek aan onze
gemeente en waarom?
‘Ik denk allereerst dat het belangrijk is om te weten wat er in
de wereld gebeurt. Wat is er aan de hand? Welke nieuwe invloeden spelen een grote rol bij de jongeren en millennials?
Waar zijn de jongeren en millennials mee bezig? Als kerk is
het mijns inziens van belang dat zij zich laat zien als kerk die
met beide benen op de grond staat en niet wereldvreemd is.

Millennials vinden het belangrijk dat
iedereen gelijk behandeld wordt.’
Daarbij zeg ik niet dat je als kerk met alle winden mee moet
waaien. Ik denk dat de rol van de kerk van een onderscheidende factor moet zijn. Onderscheiden wat er in de wereld
gebeurt en een tegenover bieden vanuit Gods Woord en het
geloof. Ik denk namelijk dat hiermee het contact met de millennials onderhouden wordt. Millennials zijn op zoek naar
een kerkelijke gemeenschap die de uitdagingen en problemen van deze tijd niet wegmoffelt, maar deze zaken aan het
licht brengt en daarover in gesprek durft te gaan.’
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Vanuit de Wijkraad Frederiksoord & de Bloem is een plan
opgezet over nieuwe manieren van pastorale steun voor
de nieuwbouwwijk de Bloem. Vanuit dit plan is Wijkteam
de Bloem ontstaan. Jij maakt onderdeel uit van dit team.
Aanleiding voor het ontstaan van het team was dat men
zich in de Wijkraad zorgen maakte over de pastorale zorg
in dit nieuwe gedeelte van de wijk en het missen van het
contact met de bewoners. Welke zorgen kwamen zoal aan
het licht?
‘De zorgen van het missen van contact met diverse groepen,
waarin de groep millennials er een was. Onze missie is mensen kennis te laten maken met de liefde en de genade van
Jezus Christus. Ons verlangen is het bereiken van groepen
die nu buiten beeld van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) vallen, omdat wij geloven dat ieder mens de lief-

de van Jezus nodig heeft. We willen dienen en onderwijzen
vanuit ons geloof in de Heer. Uit die liefde hopen wij dat er
groeiend verlangen in de buurt ontstaat naar naastenliefde
en pastorale activiteiten. Vanuit ons geloof vinden wij het
als Wijkteam belangrijk dat we elkaar niet uit het oog verliezen. Voor alle bewoners in de Bloem willen wij ons daarom
richten op een nieuwe manier van pastorale/geestelijke
steun. We zoeken naar verschillende manieren, die passen
bij de verschillende groepen van de bewoners in de Bloem.’
Wat is het doel van het Wijkteam voor 2021?
‘Het plan strekt zich uit naar alle bewoners van de nieuwbouwwijk met het doel om op een nieuwe manier onze pastorale taak in dit specifieke deel van de gemeente vorm te
geven. Allereerst willen we bekend worden in de buurt door
een huis-aan-huis-kaartenactie en sociale media. Daarnaast
willen we bij diverse groepen aansluiten. Voor de ouderengeneratie zal het betekenen dat we de bekende pastorale
vormen intact zullen houden. Daarnaast zal er focus aangebracht worden voor de doelgroep millennials. Deze groep
vraagt om persoonlijk en inhoudelijk contact en dat willen
we later met elkaar verbinden door groepsgesprekken en
community/thema avonden.’
Het volledige verslag van Peter van Rossum zijn afstudeer
onderzoek ‘Millennials in de kerk’ is terug te vinden op www.
protestantsrijnsburg.nl

Lichtvoetig
All my favorite people are broken …
In mijn werk als wethouder kom ik veel mensen tegen. Een groot deel van mijn portefeuille gaat over
het sociaal domein, dat raakt de samenleving op
het gebied van welbevinden en gezondheid. Ik heb
daar veel mooie en waardevolle contacten. Helaas
nu in coronatijd in mindere mate.
Ik spreek met mensen over eenzaamheid en gebrokenheid. Levens die niet zo perfect zijn als Facebook en Insta ons soms
doen geloven. Toch zijn het juist díe ontmoetingen die me bijblijven. Het doet me denken aan de woorden die Jezus sprak:
je bent zalig als je verdriet hebt, als je zachtmoedig bent, als je
verlangt naar harmonie en rechtvaardigheid en als je verdraagzaam bent.

in onze gemeente
Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan het
lezen van de berichten over nieuw leven. In de
afgelopen maanden zijn er vier kinderen geboren.
Namens de Protestantse Gemeente Rijnsburg van
harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie kind.

Geboren op 27 december 2020

Adája Hannah Diana van der Ende
dochter van
Ruben van der Ende en
Hannah van der Ende-Westhuis
zusje van Juda
Bij mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, kom ik
die eigenschappen regelmatig tegen. Kwetsbaar en oprecht
in het maken van verbinding. Niet bang om iets te verliezen
want dat stadium is vaak al gepasseerd. Niet iets om hoog te
houden, want ook dat is er niet meer. Wel oprecht en eerlijk
contact, waarin vaak meer interesse voor de ander schuilt dan
voor henzelf. We zouden deze mensen meer moeten eren en
belangrijker vinden. Juist van hen valt zoveel te leren en te ontvangen. Juist in hen schuilt kracht, omdat zij ondanks storm en
tegenslag er überhaupt nog zijn.
Met hen leven is als kijken in een spiegel, hoe en waar sta ik
zelf. Wat houd ik hoog, waar zit mijn vooroordeel, waarin ben
ik gehaast en vluchtig en waar vind ik mezelf belangrijker dan
de ander. Het doet me vaak denken aan het prachtige lied: ‘All
my favorite people are broken’, dat ds. Jan Verlinde ooit tijdens
een kerkdienst liet horen. Een lied dat me tot op de dag van
vandaag aanspreekt. In onze gebrokenheid worden we puur en
echt en kunnen we elkaar verder helpen. Vanuit gelijkwaardigheid en respect.
https://youtu.be/wvs9SQH6G14
Corien van Starkenburg

Geboren op 17 december 2020

Nick Rudolf Heemskerk
zoon van
Alexander Heemskerk en
Madelon Heemskerk-van Starkenburg
Geboren op 28 december 2020

Thomas Evan Verhoog
zoon van
Dennis Verhoog en Vera Verhoog-de Mooij
Geboren op 1 januari 2021

Guus Westra
zoon van
Jan Westra en Corina Westra
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Het Licht op...

Belijden(is) doen
‘Is dat nog wel van deze tijd?’ is een vraag die ik weleens krijg. De vraagsteller vraagt zich af wat de
meerwaarde is van belijdenis doen. ‘Ik geloof in God, en heb al ‘ja’ tegen Hem gezegd, waarom zou ik dat
dan ook nog in de kerk moeten doen?’
In de traditie van onze kerk was belijdenis doen heel gewoon en veel (oudere) gemeenteleden hebben dan ook belijdenis
gedaan, maar voor heel wat – meest – jongere (maar ook oudere) mensen is dat niet zo vanzelfsprekend. Daarbij speelt soms
ook dat diegene niet weet of hij/zij wel bij de Rijnsburgse kerk zal blijven, ‘en waarom zou ik hier dan belijdenis doen.’

Wat zegt de kerk?

In de kerkorde van de Protestantse kerk staat dat de openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd:
a) om de doop te ontvangen of te beamen;
b) als blijk van de bereidheid om van de Heer te getuigen;
c) om medeverantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Christus;
d) om te blijven bij de gemeenschap van Woord en sacramenten.
Wat ik ervaar bij vraagstellers is dat deze redenering niet (geheel) wordt gedeeld, dat geldt met name voor b) en c), met
bijvoorbeeld argumenten als ‘ik kom echt wel voor m’n geloof uit / wil ervoor uitkomen’ en ‘moet je aan regeltjes voldoen terwijl
het gaat om gaven die je van God krijgt?’ Ik zou daarover willen zeggen dat je als geloofsgemeenschap wel verantwoordelijk
bent voor wat er aan geloof wordt beleden, en dat daarin het geloofsbelijdenistraject een belangrijke rol speelt. Dan gaat het
niet over ‘regeltjes’ maar over samen willen optrekken in het volgen van de Heer. Deelname aan het Avondmaal blijkt geregeld
een discussiepunt: ‘zijn we dan alleen maar welkom bij (de tafel van) de Heer als we belijdenis hebben gedaan?’ Daarover valt
van alles te zeggen, en in de nabije toekomst wordt hierover het gesprek gevoerd in onze gemeente.

Belijdenis en doop

De verbinding met de doop wordt minder snel gezien en ervaren. In de tijd van de vroege kerk, de eerste generaties, werd
je door de doop ingelijfd in de kerk. Een bewuste wending van een leven zónder God naar een leven mét God, en daar ging
een persoonlijke geloofsbelijdenis aan vooraf (zie bijvoorbeeld de doop van de Ethiopiër, Handelingen 8:37). Ook in onze
gemeente klinkt bij volwassendoop hun ‘ja-woord’ en getuigenis. Bij de kinderdoop wordt dit geloof uiteraard wel beleden
door de ouders maar niet door het kind. Is het dan niet vanzelfsprekend dat dit persoonlijk getuigenis alsnog in de gemeente
wordt gegeven? Doop en belijdenis zijn in die zin twee kanten van dezelfde munt. Belijdenis doen betekent dan dat je de keuze
van je ouders om je te laten dopen voor eigen rekening neemt; het is ‘amen’ zeggen op de beloftes en het geloof dat toen is
uitgesproken (door Gods genade mag je zijn kind en erfgenaam zijn; door Christus ben je bevrijd van je zonden en ingelijfd in
zijn gemeenschap; de Heilige Geest komt in je wonen en heiligt je als kind van God).
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‘Is belijdenis doen nog wel van deze tijd?’ Een vraag die een eerlijk gesprek verdiend. Maar het zou jammer zijn als je het
gevoel hebt dat je iets wordt ‘opgelegd’, en dat je voor die tijd niks ‘mag’. Mooi zou zijn als je het kan ervaren als een geweldig
en rijk moment, dat je voor Gods aangezicht in het midden van de gemeente mag belijden dat
Hij je Heer en Heiland is. Komt Hij die eer niet toe, en zou dat jezelf én de gemeente
niet opbouwen?
ds. Pieter van der Ende

Licht op het verleden

Arie en Jannie van Klaveren
vertellen hun verhaal
Geloven in God is iets wat we met elkaar mogen belijden,
beleven en delen. Wij kunnen alleen ervaren wat God doet,
wanneer we hem ontmoeten waar Hij is: in de gemeenschap
van Zijn volk, in authentieke relaties. Elke generatie heeft met
zijn leeftijdsgenoten een andere tijdsgeest gekend. Een andere ervaring waarin men opgroeit met het
christelijk geloof. Wat kregen Rijnsburgers van huis uit mee over God en het geloof en waar staan ze nu? In
dit nummer: Arie en Jannie van Klaveren.
Hoe hebben jullie de kerk in jullie kinderjaren beleefd?
Het geloof hoorde bij je dagelijks leven. Ondanks dat kerkbezoek door de jaren heen is afgenomen, blijven wij met plezier naar
de kerk gaan. We zijn altijd heel nieuwsgierig geweest naar het Evangelie en wat het geloof voor ons leven mag betekenen.
Daarbij moeten we wel opmerken dat de kerk vroeger meer leerstellig was. Het ging om het verkrijgen van veel kennis over
de Bijbel, maar wat je vervolgens met die kennis in de praktijk deed, dat kwam nauwelijks of niet aan de orde. Tegenwoordig
wordt kennis meer omgezet in actie, dus wat je met die kennis in de praktijk doet. Dankbaar zijn we dat wij vanaf onze jeugd
aan het verenigingsleven hebben mogen deelnemen. Dat geeft verdieping!’
En waarin zien jullie die meer praktische uitdraging van kennis over de Bijbel terug in onze kerk?
‘Er is meer openheid en ruimte voor verschillende denkbeelden. Vroeger durfde men niet zoveel te vragen. De leer stond
vroeger heel centraal. Bijbelkennis is zeer belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat mensen met weinig kennis niet kunnen
getuigen wat het geloof voor hen betekent. Je hoeft geen professor te zijn om het Woord van God in de praktijk te brengen.
In Hosea staat: ‘Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft.’ Ten diepste betekent het dat we geen relatie met God
hebben. Oftewel kennis over God betekent dat je in relatie staat tot God, elke dag weer.’
Hoe kijken jullie aan tegen de kerk van vandaag de dag?
‘Wij vinden het moeilijk om te zien dat steeds meer mensen afhaken en niet meer naar de kerk willen gaan. De kerk kan een
belangrijke rol spelen in mensenlevens. Als je vroeger als wijkouderling op huisbezoek ging dan zaten niet alleen de ouders,
maar ook de kinderen erbij. Er vond ontmoeting plaats en er
ontstond een sterke vorm van omzien naar elkaar. Iedereen
werd erbij betrokken. Door de jaren heen werd de participatie
vanuit jongere generaties minder. Misschien mede door
de drukke agenda’s. Wij zijn dankbaar dat we nog naar de
kerk kunnen, het is telkens weer een rijke ervaring! Ook
genieten we van het rijke aanbod dat de kerk ons vandaag
de dag biedt. Zowel ouderen als jongeren krijgen vanuit de
kerk in Rijnsburg voldoende handvatten om met het geloof
bezig te zijn. Beseffen we wel hoe creatief onze kerk is in deze
coronatijd?’
Hoe ziet volgens jullie de toekomst van de kerk eruit?
‘De kerk moet haar boodschap niet veranderen. Die
boodschap is al eeuwen van grote betekenis geweest voor
generaties mensen over de hele wereld. De boodschap moet
te allen tijde dicht bij de mensen blijven. Direct contact met
de mensen is enorm belangrijk. De kerk moet een betrokken
rol hebben in de samenleving, in wat voor vorm dan ook. God
houdt Zijn kerk in stand. Dat staat buiten kijf. Hoe sterk het
kerkbezoek achteruitgaat, het Woord van God blijft staan als
een huis en het zal van waarde blijven voor mensen over de
hele wereld.’
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De Verdieping

Krokodillentranen
Ooit heeft er een bisschop Asterius van Amasea geleefd (350-410 na Christus). Deze bisschop beschrijft hoe
nijlkrokodillen zaten te huilen bij de hoofden van de mensen die ze zojuist hadden opgegeten. Ze zouden
huilen van verdriet omdat er iemand nu overleden was. Een huilende krokodil is een teken geworden
van huichelarij: net doen alsof je iets heel erg vindt, terwijl je er zelf schuld aan hebt. Overigens kunnen
krokodillen wel echt huilen. Het is vrijwel de enige manier waarop een krokodil zout af kan scheiden.
Ik heb in de afgelopen maanden veel krokodillentranen gezien en die hebben mij geërgerd. Toen de kerk in Den Haag gebruik
maakte van haar wettelijk recht op het houden van kerkdiensten en hiermee kerkasiel afdwong, stonden veel politieke partijen
in de rij om hun steun te betuigen. Terwijl wat die kerken deden, lijnrecht stond tegenover beleid wat diezelfde politiek met
hun andere hand ondertekend had. En als er dan een kerk in Staphorst is, die diezelfde ruimte gebruikt om haar diensten door
te laten gaan in coronatijd dan lusten de honden, van de reacties daarop, geen brood. Overigens vond ik wat men daar deed
niet wijs. Niet alles wat mag moet je ook doen. Twee andere voorbeelden. De toeslagenaffaire heeft blootgelegd hoe hard en
onrechtvaardig ons overheidsbeleid kan zijn.
En wederom staat men te trappelen om achter de microfoon het ongenoegen hierover te uiten. Ook dezelfde partijen die
eerder na de Bulgarenfraude juist stemden voor een harde lijn. Een lijn die in de afgelopen jaren ook steeds gestemd is. Als de
verhoren over de toeslagen iets hebben laten zien dan is het dat het ambtelijk apparaat niet vriendelijker is dan de opdracht
die ze vanuit de kamer ontvangt. Inmiddels is het kabinet hierover gevallen en wil men wetgeving aanpassen. Hiermee
hoopt de overheid het vertrouwen te herstellen. Dat hoop ik ook al denk ik wel dat er dan zelfreflectie en schuldbelijdenis
noodzakelijk is.

Wat heeft dit met geloof te maken?

Jezus zegt er dit over: ‘Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er van
buiten wel fraai uitzien, maar vol liggen van doodsbeenderen en andere onreinheden.’ Lees thuis heel Mattheus 23 er maar
eens op na. Huichelarij is niet christelijk, sterker nog het is zwak.
Het maakt duidelijk dat we harder moeten werken aan onze opdracht tot recht en gerechtigheid, geloof, hoop & liefde binnen
de kerk en daarbuiten. Laat ons die stad op die berg, dat Licht van Hem zijn. Niet die spiegel van hoe wij als mensen zijn. Maar
die spiegel van Hem. En ja we zijn een wazige spiegel. Zeker. Maar de Geest werkt door.
ds. Arnold Vroomans
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In de spotlights

Els Kralt-van Egmond in de spotlights
In deze rubriek zetten we mensen ‘in de spotlights’ die achter de schermen van onze kerk belangrijk werk
verrichten. In elk nummer komt iemand aan het woord, die zelf uitlegt wat zijn of haar taak is, hoe dat
wordt ervaren en of dat ook nog van betekenis is voor zijn of haar persoonlijk geloofsleven. In dit nummer
Els Kralt-van Egmond.
Wat is jouw functie binnen de kerk?
Voorafgaande aan de fusie was ik lid van de Taakgroep
Communicatie waaruit later Contact en Licht zijn ontstaan.
Mij werd gevraagd de kopij te verzamelen en te verwerken
voor Contact. Na alle andere functies die ik mocht
bekleden binnen kerk en maatschappij was dit voor mij
een mogelijkheid om weer iets voor de kerk te kunnen
betekenen.
Doe je dit werk alleen?
Elke maandag besteed ik drie tot vier uur aan Contact.
De kopij ontvang ik van de predikanten en pastores, van
het moderamen en van anderen die iets in Contact willen
plaatsen. Daarna stuur ik de klaargemaakte tekst naar
het kerkelijk bureau en de eindredacteur, dat is altijd
een predikant. Na het verwerken van de wijzigingen en
nagekomen berichten gaat de definitieve versie naar het
kerkelijk bureau dat voor het verdere drukproces en de
verspreiding zorgt en voor plaatsing op de website.
Wat is het belangrijkste doel van Contact?
De functie van Contact is informatie vanuit de kerk en de
wijken naar de leden van de kerk te brengen. Allereerst over
de kerkdiensten. Daarnaast de berichten uit de wijken en
uiteindelijk de algemene zaken. Ik zorg ervoor dat het één
geheel wordt, ook wat de lay-out betreft en ik scan de tekst
op taalfoutjes.

Wie is Els Kralt-van Egmond?
Naam: Els Kralt-van Egmond
Leeftijd: 63 jaar
Getrouwd met: Theo Kralt
Moeder van: 2 dochters, 1 zoon, 1 schoonzoon
en 1 schoondochter
Oma van: 2 kleinzoons
Beroep: roostermaker op een middelbare school
Functie binnen de kerk: lid redactie Contact

Heeft dit werk voor de kerk jouw geloofsleven verrijkt?
Werken voor de kerk verrijkt ieders leven, dat geloof ik
stellig, ook al kost dat soms veel energie en emotie. Lid
van een kerk ben je niet voor jezelf. Ik hou ontzettend van
kerkdiensten. Deze coronatijd ontneemt ons dat. Meestal
luister ik met de koptelefoon op naar een dienst en werk
ik tegelijk aan Contact. Mijn motto is: bid en werk. Je kunt
de hele dag bidden en aan God van alles vragen, maar
daarnaast moet je er ook zelf wat voor doen.
Ben je ook wel eens ergens in teleurgesteld?
Je werkt samen toe naar de toekomst. Soms moet je dan
jouw eigen mening wel eens bijstellen. Ik
heb ervaren, dat dat niet voor iedereen
geldt en dan ontstaan wel eens botsingen.
Er is dan veel geduld en wijsheid nodig om
dat weer op te lossen. Maar gelukkig zijn dat
uitzonderingen. Ik ben vooral dankbaar dat
ik in veel geledingen heb mogen meewerken
en ik kijk daar met voldoening op terug,
samen met mijn collega’s.
Kan je anderen aanraden dit werk ook te
gaan doen?
In veel liederen komen dankgebeden voor,
zoals: ‘Heer, wat een voorrecht om in liefde
te gaan, schouder aan schouder in Uw
wijngaard te staan.’ Ik raad iedereen aan
om binnen de PGR ergens actief te zijn. Er
is genoeg te doen. Samen schouder aan
schouder staan voor het werk van Gods
kerk. Doe mee! Dat is mijn advies. En dat
alles tot eer van God.
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Maranathakerk

Toegelicht

Verkoop
Maranathakerk

Winterwonderland

De Protestantse Gemeente Rijnsburg is niet langer
eigenaar van de Maranathakerk. Eind 2020 is de
definitieve koopovereenkomst getekend. Daarmee
is een einde gekomen aan een zoektocht van ruim
tien jaar, die gezien de maatschappelijke ontwikkelingen wel moest leiden tot het afstoten van onder
meer dit kerkgebouw.
De Maranathakerk krijgt nu een nieuwe maatschappelijke bestemming en zal als monument behouden blijven. Daarover
zijn bindende afspraken gemaakt met de nieuwe eigenaren en
de nieuwe gebruiker ’s Heeren Loo.

Naast de Maranathakerk is de afgelopen decennia ook afscheid
genomen van de Bethelkerk en de Petrakerk. Het verlies van al
deze kerkgebouwen was voor onze gemeente een ingrijpend
proces, dat de nodige sporen heeft nagelaten. Het is niet altijd
makkelijk geweest elkaars visie, standpunt en goede intentie te
blijven verstaan. Toch kunnen we terugkijken op een traject dat
uiteindelijk zorgvuldig genoemd mag worden, zo bevestigen de
recente uitspraken van de diverse colleges voor geschillen over
genomen besluiten.
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Met de definitieve bestemming van de Maranathakerk voor
het komende decennium zullen nieuwe bewoners een thuis
krijgen. En al is dit maatschappelijk doel anders dan het eerder
verwachte en gewaardeerde initiatief Maranathahuis, ook deze
bestemming mag symbool staan voor geborgenheid zoals dit
Godshuis ooit bood aan generaties van kerkgangers. Waarmee
recht wordt gedaan aan het kerkgebouw.
Het is nu tijd om verder te gaan. Wetende dat er nog altijd
moeite leeft bij betrokkenen, herhaalt de kerkenraad de wens
tot verzoening te komen. Over deze intentie hoeft geen twijfel
te bestaan. Wij reiken graag de hand. Tot Zijn eer.
Namens de Kerkenraad
Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Door COVID-19 kan Winterwonderland dit jaar helaas niet
doorgaan op de gebruikelijke manier. Er wordt gewerkt aan
een alternatief, maar of dit door kan gaan is onduidelijk.
Zodra hierover meer bekend is zal dit met u gecommuniceerd
worden. Het spaardoel van Winterwonderland dit jaar is
het jeugdproject: Yad l’Ami. Deze stichting wil een veilig
jeugdhuis creëren vlak bij de grens met Gaza. Op deze
manier investeert Yad l’Ami in een veilige gemeenschap
waar jongeren van 13 tot 18 jaar een plaats krijgen om
samen te komen. Meer informatie hierover vindt u op de
website van de kerk of op www.yadlami.com
Wij hopen dat we ook dit jaar een mooi bedrag kunnen
ophalen dat we Yad l’Ami kunnen schenken vanuit onze
gemeente. Wilt u een bijdrage doen dan kunt u deze
overmaken naar: NL06RABO0373727852 ten name van
Protestantse Gemeente Rijnsburg inzake Royal Rock onder
vermelding van Bijdrage jeugdproject. Hartelijk bedankt!

Wat leven we in een gekke tijd. Veel activiteiten konden geen
doorgang vinden door corona, maar we hopen op een hoopvol 2021!

Kinderochtend
‘de Schatkamer’ STOPT …
… als we geen versterking krijgen om deze
waardevolle ochtenden te organiseren.
Kom jij ons team versterken? Wij zoeken:
• Enthousiaste mensen die het belangrijk en leuk vinden om
op een laagdrempelige manier kinderen van de basisschoolleeftijd te bereiken en op een speelse manier te vertellen
over het Evangelie.
• Degenen die tijd kunnen vrijmaken om een aantal (maximaal drie) keer per jaar in de schoolvakantie een activiteit te
organiseren en hiervoor een paar keer in een gezellig team
willen vergaderen.
• Mensen die creatief zijn en mogelijk frisse, nieuwe ideeën
hebben om ‘de Schatkamer’ nog leuker te maken!
Wij kunnen heel veel verschillende talenten gebruiken! Neem
gerust contact met ons op (liefst voor eind februari 2021!)
voor meer informatie of om je op te geven!
Namens de Schatkamercommissie: Mirjam Pijnenburg
mirjam.pijnenburg@gmail.com

Interview

Column

WhatsApp gesprek met
Rianne van der Meij

Natuurlijke theologie

Onze kerk kent veel jongeren. Maar … wie zijn zij eigenlijk,
hoe staan zij in het geloof en
wat vinden zij van de kerk?
Om hen te leren kennen,
worden zij geïnterviewd via
Whatsapp. De vragen zijn
kort en bondig, net als de
antwoorden. Deze maand
is Rianne van der Meij
geïnterviewd, zij is 19 jaar
oud en is eerstejaars student
HBO-verpleegkunde.

Natuurlijke theologie is voor mij het inzicht, dat een mens van zijn Schepper
twee oren en één mond heeft gekregen.
Dit geeft het belang van elk wel aardig
aan! Maar hoe moeilijk is het om te luisteren en de ander uit te laten praten. Een
cursus ‘luistervink’: waar haal je die?

Redactie Licht
Op wie zou je meer willen lijken en waarom?

Ik denk dat we allemaal uniek geschapen zijn,
dus ik lijk het liefst op mezelf.
Daarin hoop
ik wel om steeds meer op Jezus te gaan lijken!
Een prachtig rolmodel.

Redactie Licht
Waar droom je van?

Ik droom ervan om een baan te vinden die
me voldoening geeft en waarmee ik anderen
kan helpen. En een huis dat ik helemaal kan
inrichten naar mijn smaak, haha.

Redactie Licht
Wat is je favoriete bijbelverhaal en
waarom?

Er zijn zoveel mooie verhalen! Die met Jezus
en de Centurion blijft mij inspireren. Ook de
verhalen van David voor hij koning werd, vind
ik heel tof.

Redactie Licht
14 februari is het weer Valentijnsdag, de dag
van de liefde. Wanneer voel jij Gods liefde?

Dit is als ik zing over Zijn liefde, dan voel ik
Zijn goedheid helemaal door me heen.

Ooit sprak iemand op straat mij aan met een eindeloze woordenstroom. Ik probeerde ertussen te komen, maar dat lukte maar niet. Ik was het namelijk
helemaal eens met die gast. Tenslotte legde ik mijn
wijsvinger op mijn lippen en hij stopte, waarop ik
zei dat ik het initiatief van het mooie werk van ‘zijn
goede doel’ al steun. Ik wees toen op de natuurlijke
theologie van oren en mond, waarop zijn kameraad
zei: ja, maar hij spreekt met twee monden en geen
enkel oor! Soms heb ik mijn woordje te snel klaar
en wil ik de ander overtuigen van mijn eigen gelijk. Maar als ik nu probeer te leren en een vraag
stel: kun je daar wat meer over vertellen? Of: dat
is een voor mij verrassende invalshoek, waarom
vind je dat zo belangrijk? Waar ik een ander open
beluister is het risico aanwezig, dat ik iets leer. Misschien is die zogenaamde andere mening veel dichter bij mijn hart dan ik voor mogelijk hield. En wat
ook verrassend kan zijn: waar ik een ander uit laat
praten, ontstaat bij mijn gesprekspartner mogelijk
de vraag: wat zou Piet er nu over denken. Daar ontstaat ruimte voor ontmoeting en kan blijken dat we
veel dichterbij elkaar zitten dan ik eerst dacht. Die
cursus ‘luistervink’ heb ik in de praktijk van alledag
al meerdere keren gekregen in een alledaagse ontmoeting. Als ik nu eens niet van alles moet, maar
zoals mijn Schepper het vraagt in naastenliefde
wil luisteren. Kijk daar knappen mijn naaste en ik
van op. Daar ontstaat de ruimte voor wederkerigheid. In plaats van mijn overtuigingsdrift is er dan
wellicht ruimte voor Gods Geest die op een ander
spoor brengt in een gesprek van hart tot hart. Daar
komt de liefde Gods dan mogelijk op kousenvoeten
binnen geslopen.
ds. Piet Rozeboom
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Arie van Dijke

Op 15 december 2020 heeft de Heere tot Zich genomen:
Arie Jacobus Cornelis van Dijke, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, op de gezegende leeftijd van 91 jaar. Ruim 67
jaar was Arie gehuwd met Gerritje van Dijke-van Egmond.
Arie heeft vele stormen in zijn leven doorstaan. In de oorlogstijd betekende hij veel voor vaderland en medestrijders. Inzet en
een luisterend oor gingen hand in
hand. Ondanks het verdriet van de
kinderloosheid was hij voor velen
als een vader, zowel in zorgzaamheid als in geestelijk opzicht. In
zijn arbeidzame leven was hij zeer
toegewijd. Als oud-directeur van
Van Poelgeest had hij nog steeds
warme banden. Tijdens de dankdienst voor zijn leven klonken dankbare woorden voor zijn betrokkenheid bij het bedrijf. Ook vanuit de groeigroep hoorden we hoe belangrijk
hij voor velen is geweest in hun geloofsontwikkeling. Qua
gezondheid was Arie de afgelopen jaren broos, doch strijdbaar. Een hartstilstand en een ontstoken alvleesklier kwam
hij te boven. De afgelopen maanden verbleef hij in Vlietstede alwaar hij op de been wilde komen na een heupbreuk.
In dit alles wist hij zich afhankelijk van zijn Hemelse Vader.
Hij leefde vanuit het besef dat de Heere voor hem een taak
had en getuigde dagelijks van Zijn Verlosser en Gods genade.
Hij was een geloofsvoorbeeld. Het viel Arie erg zwaar om
afscheid te nemen. Voor zijn vrouw is het verlies zeer groot.
De dankdienst voor zijn leven is gehouden op maandag 21
december in de Grote Kerk. Na afloop heeft de begrafenis
plaatsgevonden op de algemene begraafplaats.
ds. Arenda Haasnoot

Jacobus Pieter van der Vijver
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Op 17 december 2020 is volledig onverwacht, maar op Gods
tijd, uit ons midden thuisgehaald Jacobus Pieter (Co) van der
Vijver. Op de leeftijd van ruim 89 jaar. Hij woonde met zijn
zus samen in het ouderlijk huis aan de Rijnsburgerweg.Co
werd geboren als oudste zoon in het gezin Van der Vijver
en heeft nooit ergens anders gewoond. Hij groeide op tijdens de Tweede Wereldoorlog en ging al jong met bloemen
langs de deuren. Overdag hielp hij zijn vader en ’s avonds
naar school. Hij kreeg een vaste standplaats in Oegstgeest

In memoriam

waar hij jarenlang met een bakfiets bloemen verkocht. In
Oegstgeest was hij bekend als de ‘Bloemenman’. Hij woonde
samen met zijn zus Nel in het ouderlijk huis. En op zondag
gingen ze altijd samen naar de Grote Kerk. Co was een man
van weinig woorden, maar zoals de volgende spreuk zegt:
‘Niet wat wij zeggen dat we geloven is belangrijk, maar hoe wij
het geloof leven’. In de dankdienst
voor zijn leven stond Psalm 139
centraal waarin David zingt over
hoe de Here hem nog beter kent
dan hij zichzelf. Met alles in, om en
aan mij is mijn Hemelse Vader vertrouwd. En ook al weten wij niet
altijd wat er omgaat in een ander,
God weet het wel. We eindigden met de hoopvolle woorden
uit Gezang 432: ‘Omdat ik weet in vreugd en leed: zijn vaderlijk ontferming blijft eeuwig mijn bescherming.’ Zo weten we
dat Co nu beschermd en eeuwig geborgen is in Gods hand.
Pastor Rixt de Graaf-de Boer

Cornelis Hogewoning

Op vrijdag 18 december 2020 is in zijn Heer en Heiland ontslapen Cornelis (Kees) Hogewoning. Op de leeftijd van 88
jaar. Hij was sinds 2001 de weduwnaar van Corrie Hogewoning-van Delft en woonde de laatste jaren in Vlietstede.
Kees werd geboren in Rijnsburg en heeft met zijn broer Daan
een goedlopend bedrijf in droogbloemen gehad. Hij leerde
Corrie kennen en na een lange verlovingsperiode trouwden
ze. Ze bouwden een liefdevol gezin op en hen werden vier
kinderen toevertrouwd. In het gezin nam het geloof een belangrijke
plaats in beslag en gingen ze altijd
‘s zondags naar de kerk. Kees ging
serieus om met het geloof en was
leergierig om te leren uit Gods
Woord. Hij was recht door zee,
maar zorgzaam, gevoelig en eerlijk. Een echt ‘mensenmens’ die
altijd tijd maakte voor een
praatje. Vele jaren was
hij een gewaardeerd
ouderling omdat

hij goed kon luisteren en eerlijk durfde te zijn. In de dankdienst voor zijn leven stond de tekst uit Matteüs 6 centraal
waarin Jezus zegt dat we ons niet (over)bezorgd moeten maken, want als we eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid
zoeken, zal alles wat we verder nodig zouden hebben ons
geschonken worden. Kijk liever naar de vogels die zich helemaal geen zorgen maken en toch altijd uitbundig zingen
en te eten hebben. Kees kon zich bezorgd maken, maar toch
stond het zoeken van Gods Koninkrijk op de eerste plaats.
Daarom mogen we weten dat hij bij zijn hemelse Vader
mocht thuiskomen om daar voluit te zingen voor God. Zijn
toekomst is begonnen.
pastor Rixt de Graaf-de Boer

Teuntje Cornelia Noort-Guijt

Op 20 december 2020 overleed Teuntje Cornelia NoortGuijt. 96 jaar oud. Teuna was een lieve, actieve en vrolijke
vrouw die zich kenmerkte door zorgzaamheid. Dienen stond
hoog in haar vaandel. Ze stelde regelmatig haar huis open
voor mensen die woonden bij de Van den Berg-stichting en
maakte die middagen aangenaam, zorgend met hart en ziel.
Haar kinderen zeiden daarom dat zij op de bijbelse Marta
leek. Eenmaal wonend in Vlietstede nam ze zitting in de cliëntenraad en ijverde ervoor om het
bidden voor het eten daar in ere
te houden. In de dankdienst voor
haar leven lazen we het evangelie over de twee zusjes, Marta en
Maria. De een dienend en doende,
de ander aan de voeten van Jezus,
zich openend voor het Woord van
de Heer. En we zeiden dat je Marta en Maria als twee wijzen
van geloven kunt zien, twee manieren die bij elkaar horen.
Marta, dienend, bezig met diaconie, en Maria luisterend en
ontvankelijk voor het Woord van God, het woord waarmee
je je geloof aanvuurt. Deze beide manieren van geloven
woonden in Teuna. Als Marta zag ze om naar wie
zorg nodig had. Als Maria opende ze zich voor het
Woord van de Heer, ging graag ter kerke, minde
de Psalmen van Israël waarmee zij steevast zichzelf vertrouwen te binnen zong en haar geloof
voedde. Zo zat ook Teuna, zeg maar, aan de voeten van Jezus. Op 24 december 2020 is zij begraven en hebben wij haar voorgoed in de zorgzame
handen van de Eeuwige gelegd.
ds. Nico de Reus

Martin Schaap

Op 20 december 2020 is overleden de heer Martin Schaap.
Martin was werkzaam als klokkenmaker. Er was niets wat hij
niet kon of in ieder geval niet probeerde te repareren. Dat
gegeven maakte de relatie met God voor hem tot een grote
uitdaging: waarom kon God deze wereld niet zo scheppen

dat er geen gebrokenheid was en is? Waarom kan God deze
wereld niet repareren? Tot op het laatst bleef hij met deze
vragen worstelen. Het gesprek hierover met zijn wijkouderling was hem hierbij tot een grote steun. Na het verlies van
zijn vrouw mocht Martin opnieuw de liefde vinden in een lieve vriendin. De verwondering hierover bleef bij hem. Hij was
haar hier heel dankbaar voor en zij ook hem voor wat ze van
hem ontving. De afgelopen jaren begon Martin te tobben
met zijn gezondheid. Hij bleef steeds positief over het perspectief. Meerdere operaties boden helaas geen soelaas en
uiteindelijk, in zijn eigen woorden, was het lichaam kapot.
Martin vond het lastig om het gesprek met de predikant aan
te gaan. Want als er een dominee bij je komt … dan moet
je wel heel erg ziek zijn … Martin heeft in het ziekenhuis de
zegen mogen ontvangen en is zo gedragen van ons heengegaan. De afscheidsdienst vond plaats in wijkgebouw het Anker in Katwijk op 24 december met aansluitend de ter aarde
bestelling. Centraal stond Paulus zijn 13e hoofdstuk aan de
gemeente te Korinthe: ‘Nu kijken wij nog in een wazige spiegel, maar straks zien wij van aangezicht tot aangezicht.’ Martin mocht 65 jaar worden en laat zijn vader, vriendin, broers,
een zus, kinderen en kleinkinderen achter.
ds. Arnold Vroomans

Bert Loen

Donderdag 21 december 2020 overleed Bert Loen, op de
leeftijd van 85 jaar. Van Friese afkomst kwam hij voor zijn opleiding in de verpleging naar het Westen en ontmoette daar
Annie Driebergen. Hun huwelijk mocht bijna 62 jaar duren
en werd bekroond met vijf kinderen. Na jaren in Utrecht en
Leiden te hebben gewoond kwamen ze bijna vier jaar geleden in
Rijnsburg wonen. Hij speelde met
overgave bij verschillende brassbands de bastuba. Zijn kinderen
vergeleken hem daarmee: op de
achtergrond, bescheiden, maar
belangrijk. Fysiek was er vaak wel
wat aan de hand, maar wist hij het
steeds te boven te komen. Ditmaal
was hem dit niet gegeven, Bert overleed aan longkanker. Bij
de uitvaartdienst, vlak voor Kerst vestigden we onze hoop
op de gekomen en komende Messias en klonken woorden
uit Psalm 139: God die met al onze wegen vertrouwd is, en
elk woord kent, nog voor het op onze tong is. Zo mocht Bert
zich gekend weten, en zo mogen ook de nabestaanden zich
gekend weten.
ds. Pieter van der Ende

Marijtje Noort-van Rhijn

Op Eerste Kerstdag 2020 is zij overleden. 94 jaar oud was zij:
Marijtje Noort-van Rhijn. Een vriendelijke tevreden vrouw,
die zorgzaam was. Ze was zachtmoedig en open en je kon
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goed met haar converseren. Ze hield bovendien van lekker
eten en was volgens een kleindochter bij alle Kerstdiners en
feestjes present. Marij, zoals haar roepnaam luidde, heeft
mooie tijden gekend, vooral de periode waarin ze met haar
man Pieter Noort in een campertje door het land trok. Een
tijd waarin ze erg gelukkig was. Ze
heeft echter ook moeiten gekend,
tegenslag, en heeft door diepe
dalen moeten gaan, onder meer
doordat haar echtgenoot al op
betrekkelijk jonge leeftijd ziekelijk
werd en omdat er grote zorgen waren om zijn bedrijf. In 2003 werd ze
weduwe. De laatste jaren woonde
ze in Vlietstede. In de dankdienst
voor haar leven klonken onder andere woorden van Psalm
68 uit een oud liederenboek: ‘Gelijk een duif, door ‘t zilverwit, en ‘t goud, dat op haar veed’ren zit, bij ‘t licht der zonnestralen ver boven and’re voog’len pronkt, zult gij, door ‘t
Godd’lijk oog belonkt, weer met uw schoonheid pralen.’ Met
de verwachting en in het vertrouwen dat God alles nieuw zal
maken, en Marijtje zal kronen met heerlijkheid, hebben wij
afscheid genomen en haar uitgeleide gedaan. Op woensdag
30 december is zij begraven.
ds. Nico de Reus

Antje van der Valk-Ouwehand
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Op Eerste Kerstdag 25 december 2020 is overleden zuster
Antje van der Valk-Ouwehand, echtgenote van broeder Willem Pieter van der Valk, Karel de Grotelaan. Zij was 84 jaar.
De afgelopen weken verbleef zij in de Hospice te Wassenaar, alwaar zij is ontslapen. Jarenlang zorgde zij voor haar
man, maar nu moest zij verzorgd worden. Dat viel haar niet
gemakkelijk. Zij was altijd degene die zorgde. Ook als kind
zorgde zij voor haar tweelingzus en haar tweelingzus kwam
voor haar op. In haar huwelijk was
zij de spil voor haar man en het
gezin. Wel had zij haar vaste ritme
en had graag de controle over het
reilen en zeilen. Tegelijkertijd was
iedereen welkom. Ze was er altijd
voor kinderen en kleinkinderen.
Er zijn dankbare herinneringen. Zo
mochten we tijdens de dankdienst
voor haar leven prachtige foto’s
zien, een mooie terugblik op wie
zij was. Tijdens gesprekken bleek dat An ook wist naar Wie
zij zou gaan. Zij hield van eenvoudige bijbelteksten en mooie
liederen. Psalm 139 ‘Heer, Die mij ziet zoals ik ben’ was voor

In memoriam

haar een vertroosting. Ook de woorden van de Here Jezus
dat Hij ‘de Weg, de Waarheid en het Leven is’. Hij bereidt een
woning voor wie in Hem gelooft in het Vaderhuis. Door haar
ziekte heen wist zij uiteindelijk: ik ga naar Huis, naar het huis
van de Vader. Het bracht haar rust en bemoediging. De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden op donderdag
31 december in de aula van de Laatste eer.
ds. Arenda Haasnoot

Janny den Heijer

Op 2 januari 2021 overleed Jannetje den Heijer, op de leeftijd van 78 jaar. Janny was de middelste uit het gezin Den
Heijer met broer Gerrit en zussen Marian, Diddy en Lida. Ze
heeft gewoond op de Valkenburgerweg en het Leisterbespad. Vanaf jonge leeftijd tot aan haar pensionering werkte
Janny als voedingsassistente op het AMC. Janny was een
bescheiden vrouw die niet op de voorgrond trad. Ze ging
haar weg door het leven in geloof en vertrouwen. Na haar
pensionering viel haar structuur weg en in de loop van de
jaren ging ze geestelijk achteruit. Vanaf 2013 woonde ze in
Overduin op de afdeling Esdoorn. Daar deed ze graag mee
met alle activiteiten zowel binnen als buiten de afdeling. Ze
ging ook graag naar de kerk- en zangdiensten in de kapel. Op
7 januari was de dankdienst voor haar leven. We lazen Psalm
4, in het bijzonder vers 9 de tekst boven haar rouwkaart:
‘In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, Heer,
laat mij wonen in een vertrouwd en veilig thuis.’
Zo beleefden we haar inslapen, in de eeuwige rust.
Janny was een gezegend mens. Een mens die tot zegen is
geweest.
ds. Gert Binnendijk, pastor van Overduin

Peter van der Oever

Op 9 januari 2021 overleed Peter van der Oever, op de leeftijd van 59 jaar. De laatste twee jaren woonde hij met zijn
vrouw Marijke op de Principaalhof. Geboren en getogen in
Katwijk, wist hij zich ook te nestelen in Rijnsburg. Peter was
een hartelijke, positief ingestelde man, sociaal bewogen.
Zijn werkzame leven speelde zich
af tussen de bloemen, op een incassobureau en tenslotte bij Beuk.
Hij was technisch begaafd en onderzoekend. Dat laatste gold ook
voor zijn geloofsweg. Zeer bewust
zocht hij daarin hoe hij zijn Heer
kon dienen. Het geloof was voor
hem belangrijk, een baken in een

woelige onzekere wereld. Na zijn belijdenis gaf hij een periode catechisatie. De laatste jaren waren moeilijk. Hij had te
kampen met een ziekte die op den duur niet meer te behandelen was. Ook in die laatste maanden lukte het hem om positief te blijven en vond hij steun bij zijn gezin en bij God. De
dankdienst voor zijn leven was op vrijdag 15 januari in besloten kring. Wij bidden Gods kracht en nabijheid toe in dit
grote gemis voor Marijke, voor zijn zoon Roy (met Annemiek
en hun kinderen Danique en Lauren) en zijn dochter Joyce.
ds. Gert Binnendijk, pastor van Overduin

Frederika van Egmond-van Voorbergen

Op zaterdag 9 januari 2021 is thuis geroepen na een kort
ziekbed Frederika (Frieda) van Egmond-van Voorbergen. Zij
mocht 78 jaar worden en verbleef de laatste maanden in
Overduin. Sinds juni 2003 was zij de weduwe van Jan van
Egmond. Frieda werd geboren in het gezin van Voorbergen.
Ze leerde Jan kennen en samen bouwden ze een eigen leven
op. Er werden hen een zoon en een
dochter toevertrouwd, die ze een
liefdevol thuis hebben gegeven.
Frieda was een mensenmens, die
vrolijk, belangstellend en genietend in het leven stond. Op zondag
gingen ze naar de Bethelkerk, want
het geloof hoorde bij het ritme van
het leven. Ze hield van zingen en
kende vele geestelijke liederen uit
haar hoofd. Tijdens de afscheidsdienst waarin we gedankt
hebben voor Frieda haar leven, stond de tekst uit Psalm 103
centraal. Een loflied op de genade. Want de Here doet ons
niet naar onze zonden, maar God vergeeft ons, zodat we in
vrijheid kunnen leven. Ook al is het leven zo kwetsbaar als
een bloem in het veld, toch kun je dan volop genieten, want
de toekomst is zeker. Kom je dan onverwacht aan de grens
van leven en dood, je hebt je paspoort op zak. Getekend
door Jezus zelf met zijn bloed. Frieda is die grens overgegaan en mag nu eeuwig zingen voor Gods troon: ‘Hij houdt
mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik daar in
zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in
eeuwigheid dat ik die genade vond.’
pastor Rixt de Graaf-de Boer

Arie Ravensbergen

Op zaterdag 9 januari 2021 is in zijn Heer en Heiland ontslapen Arie Ravensbergen. Op de leeftijd van 85 jaar. Hij
verbleef in De Vlietstede en was sinds november 2010 de
weduwnaar van Johanna Suzanna Ravensbergen-de Koning.
Arie werd te vroeg geboren, maar hij was een vechter en is
uiteindelijk een van de sterksten van het gezin gebleken. Na
de lagere school moest hij zijn vader gaan helpen in het bedrijf en kreeg later de leiding over
de groentegroothandel. Hij leerde
Jo kennen, de liefde van zijn leven.
Ze kregen twee dochters. Voor Arie
ging zijn gezin voor alles. Zorgzaam
en liefdevol stond hij altijd voor iedereen klaar. Het wegvallen van Jo
viel hem zwaar, hij was zijn maatje
kwijt. Niet lang daarna werd dochter Arenda ook ziek en overleed.
Arie kreeg veel verdriet te dragen. Hij werd rusteloos en liep
rond met heimwee. Ook begon hij te vergeten, waardoor hij
uiteindelijk in De Vlietstede moest worden opgenomen.
Tijdens de dankdienst voor zijn leven stond de tekst uit Efeziërs 5 centraal waarin we aangespoord worden om in liefde
te wandelen als geliefde kinderen Gods. En dat heeft Arie
gedaan tot het einde toe, want hij knielde altijd ’s morgens
bij zijn bed om een zegen te vragen over de komende dag
en ’s avonds te danken voor de zegeningen van de afgelopen dag. Arie zijn aardse wandeling is ten einde gekomen,
maar aan de hand van Vader is hij met gesloten ogen naar
dat onbekende land gegaan, waar hij nu mag rusten bij de
springende fontein.
pastor Rixt de Graaf-de Boer
We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden
Gods troost en nabijheid toe.
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Thema’s Studiediensten

Kerkdiensten
Vrijdag 5 februari

Zondag 7 februari
Jakobus 5: 19 en 20

De Vlietstede
19.00 uur
ds. I. de Graaf - Weeksluiting

Zondag 14 februari
Romeinen 9
Zondag 21 februari
Geen studiedienst in verband met een
Zingend Geloven dienst.
Zondag 28 februari
Romeinen 10
Heeft u / heb jij onderwerpen voor een prekenreeks?
Mail deze dan naar: wendyvanegmond@live.nl.

Zondag 7 februari
S
O
B

Grote Kerk
09.30 uur
ds. P. Rozeboom
17.00 uur
ds. A. Haasnoot
De Voorhof
09.30 uur
ds. A. Haasnoot en Sandra van Leeuwen
Immanuëlkerk
10.00 uur
ds. A.B. Vroomans
17.00 uur
ds. J. Pool, Haarlem en Chris van Tol m.m.v. Erik de Mooij en Band

Vrijdag 12 februari

De Vlietstede
19.00 uur
ds. N. de Reus - Weeksluiting

Zondag 14 februari

Thema’s Boeketdiensten
S
Zondag 7 februari
Thema: Lessen van leiders:
‘Do’s and don’ts die we leren van Nehemia’
KIDS MISSION
Zondag 14 februari
Thema: Lessen van leiders:
‘Do’s and don’ts die we leren van Paulus’
Zondag 21 februari
Thema: God heeft zich met ons verzoend:
‘De fundamenten van verzoening’
Zondag 28 februari
Thema: ‘De drempels van verzoening’

O

B

Grote Kerk
09.30 uur
ds. P.J. van der Ende
17.00 uur
prop. H. Meijer, Rotterdam
De Voorhof
09.30 uur
ds. J. Maasland, Den Haag en
Dick van Dijk
Immanuëlkerk
10.00 uur
ds. A. Haasnoot
17.00 uur
ds. P.J. van der Ende en Jaap Varkevisser
m.m.v. Gerben van Delft

Woensdag 17 februari - Aswoensdag
Grote Kerk
19.30 uur

Vrijdag 19 februari

De Vlietstede
19.00 uur
ds. A.B. Vroomans - Weeksluiting

Zondag 21 februari
Grote Kerk
09.30 uur
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Welkom in de kerk:
Wel even online reserveren
Om een dienst van de Protestantse Gemeente Rijnsburg te
kunnen bijwonen, dient u te reserveren. Dat kan op www.
eventbrite.nl/o/prot-gemeente-rijnsburg-30475688894, ook
te vinden op https://www.protestantsrijnsburg.nl. Mocht het
niet lukken, kunt u ook telefonisch reserveren via 06 23 86 48
95 of 06 23 80 41 88.
Algemeen: • Bij het reserveren verklaart u gezond te zijn en

ds. A.B. Vroomans - Vesper

ds. P. Rozeboom - Heilige Doop

geen klachten in relatie tot corona te hebben en bent u niet
in quarantaine.
• Is uw dienst van voorkeur niet beschikbaar, kunt u een andere dienst kiezen.
• Wanneer u heeft gereserveerd, maar verhinderd bent, wilt
u de reservering dan weer vrij geven?
• Houd u de actuele situatie in de gaten, de maatregelen kunnen wijzigen.
Online reserveren: • Reserveren kan vanaf elke maandag
voor de twee daarop volgende zondagen.
• Mocht u tevens gebruik willen maken van kinderactiviteiten, dan graag naast uw reservering een berichtje sturen naar
pgr.dienstenbeheer@gmail.com. Graag aangeven om hoe-

Colofon
O

B

17.00 uur
ds. A.B. Vroomans - Zingend Geloven
De Voorhof
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans en
Maaike van Egmond
Immanuëlkerk
10.00 uur
ds. L.L. van den Dool,
Broek op Langedijk
17.00 uur
ds P. Rozeboom en Esther van Rijn m.m.v. Tim van der Meij

Woensdag 24 februari
Grote Kerk
19.30 uur

ds. P. Rozeboom - Vesper

Vrijdag 26 februari

De Vlietstede
19.00 uur
ds. I. de Graaf - Weeksluiting

Zondag 28 februari
S
O
B

Grote Kerk
09.30 uur
ds. F. van den Bosch, Katwijk
17.00 uur
ds. P. Rozeboom
De Voorhof
09.30 uur
ds. P. Rozeboom en André Siezenga
Immanuëlkerk
10.00 uur
ds. A.B. Vroomans
17.00 uur
ds. A.B. Vroomans en Cees de Mooij m.m.v. Marc van Starkenburg

Woensdag 3 maart
Grote Kerk
19.30 uur

ds. P.J. van der Ende - Vesper

Vrijdag 5 maart

De Vlietstede
19.00 uur
ds.P. Rozeboom- Weeksluiting
De agenda voor de kerkdiensten is onder voorbehoud.
Kijk voor de meest actuele informatie en eventuele
wijzigingen in de nieuwsbrief Contact
of op www.protestantsrijnsburg.nl

veel kinderen het gaat, welke dienst en uw naam en tel.nr.
• Als de beschikbare plaatsen minder zijn dan u wilt reserveren, of als er geen plaatsen meer zijn, stuur dan een bericht
naar de administratie pgr.dienstenbeheer@gmail.com. De
administratie bekijkt de mogelijkheden en plaatst u desgewenst op de wachtlijst voor de betreffende dienst of andere
diensten.
• De online inschrijving sluit zaterdag om 18.00 uur voor de
komende zondag.
Kijk voor meer informatie op :
https://www.protestantsrijnsburg.nl/welkom-in-de-kerkwel-even-online-reserveren/
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Kerkelijke bijdrage
NL37 RABO 0373 7276 82
Diaconie		
NL29 RABO 0356 8206 29
Zendingscommissie
NL27 RABO 0356 8256 12
Taakgroep Communicatie NL40 RABO 0356 8216 92
Solidariteitskas		
NL07 RABO 0331 7439 06
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te wijzigen of te weigeren.

19

20

