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Wijk Centrum & Oost:

Predikant: ds. A. Haasnoot, Kanaalstraat 23b,
2231 KA Rijnsburg. Tel. 071-8893677.
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E-mail: gerardnoort@solcon.nl
Wijkraad: Tijdelijk voorzitter: Gerard Verheij,
Prins Bernhardlaan 1a, 2231 VJ Rijnsburg.
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Kerkenraad:

Scriba kerkenraad: Bram Breebaart, Kleipettenlaan 61,
2231 XZ Rijnsburg. E-mail: scriba@pknrijnsburg.nl

Kerkelijke gebouwen:

Grote Kerk: Kerkstraat 32, 071-4025883.
De Voorhof: Vliet NZ 36, 071-4021724.
Immanuëlkerk: Kerkstraat 3, 071-4021038.
’t Centrum: Kerkstraat 7, 071-4021038.

Meer informatie: www.protestantsrijnsburg.nl

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:
e-mail: vertrouwenspersoon.vrouw@pknrijnsburg.nl
e-mail: vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl
Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij
het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de
kerk. Ga hiervoor naar de website www.SMPR.nl

Ouderenpastoraat:

Wijk Frederiksoord & De Bloem, Centrum & Oost:
ds. N. de Reus, Rooversbroekdijk 17, 2161 LM Lisse.
Tel. 06-40291224. E-mail: n.d.r@ziggo.nl
(werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag.
Voor urgente zaken altijd telefonisch bereikbaar.)
Wijk Kleipetten, Westerhaghe & De Hoek
en Oude Hart Noord: R. de Graaf-de Boer, Hoofdstraat 37,
2235 CB Valkenburg. Tel. 06-15627249.
E-mail: trdegraaf@hotmail.com

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.
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Uitgelicht
Bijbelstudie via Facebook over de apostel Paulus

‘ds. Arnold Vroomans en
ds. Dennis Verboom live, bij u
aan de keukentafel’
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We hebben het al meerdere malen gezien of gehoord: in coronatijd zijn behoorlijk wat kerken
creatief uit de voeten gekomen. Van het plaatsen van selfies van gemeenteleden in de kerkbanken
tot online activiteiten zoals een Bijbelquiz via ZOOM. Ook in onze gemeente is creatief nagedacht
over toegankelijke alternatieven. Ds. Arnold Vroomans en zijn collega ds. Dennis Verboom kwamen
op het idee om een online Bijbelstudie te geven over de apostel Paulus via Facebook. Mensen
kunnen de heren live volgen en meedoen door een reactie te plaatsen onder de video. Het gevolg?
Leuke en leerzame interactie op gepaste afstand, want tja, corona …

Uitgelicht
De befaamde Duitse natuurkundige Albert Einstein zei ooit
eens: ‘Het geheim van creativiteit is weten hoe je bronnen
te verbergen’. Noem het wijsheid, noem het eigenzinnigheid of noem het Duitse humor – voor jullie gaat de quote
niet op. Op creatieve wijze willen jullie Facebookgebruikers kennis laten nemen van onze belangrijkste bron, de
Bijbel. Hoe kwamen jullie op dit idee?
Arnold: ‘Het geven van een Bijbelstudie vind ik een van de
leukste dingen die er is. Een preek moet een gemeente opbouwen en dat houdt in dat er veel is wat in de studeerkamer achterblijft (en ook moet blijven!). Maar het zijn wel
dingen die ik graag deel met mensen. Door corona is het
niet meer mogelijk om dat te organiseren. Ik begon dat heel
erg te missen en na een enkel telefoontje met Dennis en wat
uitzoekerij hoe je dat technisch invult zijn we begonnen op
een beetje houtje-touwtje manier. Ik had nooit gedacht dat
het online aanbieden van een Bijbelstudie in zo een sterke
behoefte zou voorzien. Zoals Dennis en ik tegen elkaar zeggen: hier komen wij nooit meer van af!’
Waar ligt voor jullie de meeste uitdaging?
Dennis: ‘Een belangrijk punt vind ik dat we mensen pastoraal recht blijven doen. Welk verhaal zit er achter een vraag
of een opmerking van iemand tijdens de Bijbelstudie? Dan
is het fijn als je iemand al kent (als gemeentelid) en dus dingen beter kunt plaatsen binnen hun levensverhaal. We doen
deze Bijbelstudies niet om eens diepgravende onnavolgbare
theologische discussies te houden, maar om mensen te bemoedigen in hun geloofsleven en te leren van de Bijbel.’

‘Een belangrijk punt vind ik dat we
mensen pastoraal recht blijven doen.’
De Bijbelstudies gaan over Paulus’ leven. Waarom juist
over hem?
Arnold: ‘Dennis en ik houden van heel veel verschillende teksten en vinden het ook belangrijk dat mensen ‘leren’ dat de
Bijbel een heel bijzonder boek is wat eeuwen beslaat en uit
verschillende genres bestaat. Paulus is binnen alle teksten
van de Bijbel een hele bijzondere stem. Hoe zijn persoonlijk
leven vervlochten is met de boodschap van Christus. Daar
raak ik nooit over uitgesproken en over uitgedacht. Daarbij
bestaan er ook over niemand zoveel misverstanden als over
Paulus. Dus je zegt al snel wat nieuws. We moeten niet vergeten dat de vertalingen van Paulus en de visie op hem zo
ontzettend gestempeld zijn door de theologie van een bepaalde tijd en zo weinig met de man zelf te maken hebben.
De afgelopen 50 jaar is daar een kentering in gekomen. We
moeten het over Paulus hebben. Hij is de oudste stem en
getuigenis over Christus!’

De brieven van Paulus beslaan minder dan tachtig pagina’s. Vrij weinig nalatenschap in vergelijking tot de Griekse
filosofen of andere invloedrijke intellectuelen uit de oudheid. Toch hebben zijn brieven tot meer discussie, preken,
seminars en dissertaties geleid dan welk ander geschrift
uit de antieke wereld ook. Hoe komt dat?
Dennis: ‘Paulus is voor mij niet zozeer iemand die zware
theologisch dogmatische teksten heeft geschreven, maar
een diepgelovige man die zijn roeping gestalte wil geven om
het werk van Jezus te verkondigen. Hij is daarin enthousiast en fel, maar soms ook boos, teleurgesteld en dankbaar.
Dat merk je in zijn brieven. Het is iemand die bij wijze van
spreken tegenover je kan zitten om eens een goed gesprek
mee te voeren. Hij is daarin verrassend actueel. Ik denk dat
hij juist zo aanspreekt omdat hij ook juist zo menselijk reageert. Dat heeft ook wel misverstanden rondom Paulus
opgeleverd. Stevige standpunten over het avondmaal, vrouwen en homoseksualiteit worden nog altijd verdedigd met
een beroep op Paulus. Maar is dat wel terecht? Dat ontdek
ik zelf ook weer nu we Paulus zo intensief en precies lezen.’
Waarom zouden juist niet-gelovigen jullie Bijbelstudie
moeten volgen?
Arnold: ‘Ik hoor van mensen terug dat ze het ervaren als
even bij Dennis en mij aan de keukentafel aanschuiven. Het
is heel open en de avonden verlopen min of meer zoals predikanten een preek voorbereiden. We zijn heel eerlijk over
de teksten en ook over ons persoonlijk geloof. Je krijgt van
mensen die er echt voor gestudeerd hebben te horen wat
die teksten betekenen en wat de argumenten daarvoor zijn.
Dat maakt het ook voor mensen die niet geloven toegankelijk.’
PS Wij hopen dat als corona voorbij is we een keer een
mooie avond in De Voorhof kunnen houden waarbij iedereen welkom is met een korte Bijbelstudie en wat langere
borrel om elkaar te ontmoeten. Gaat zeker gebeuren!

Wanneer live en waar?
De online Bijbelstudie is te volgen via Facebook en
Youtube.
Elke maandagavond om 20.30 uur zijn ds. Arnold
Vroomans en ds. Dennis Verboom via onderstaande
kanalen live te volgen.
https://www.youtube.com/user/ArnoldVroomans
https://www.facebook.com/arnold.vroomans.9
U kan de video’s op Youtube op een later tijdstip ook
terugkijken.
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De Verdieping

De opgewekte kerk
Jaren geleden vierden we de Maaltijd van de Heer. In de morgendienst was de gemeente gewend om aan
lange tafels te gaan, in de avonddienst was er lopend avondmaal. Die ochtend nodigde ik de gemeenteleden
uit om brood en wijn te delen en plaats te nemen aan de tafel. Doorgaans waren er vier tafels en bij elke
tafel werd een toepasselijke tekst gesproken, de instellingswoorden klonken, het brood ging van hand tot
hand, de beker werd doorgegeven, en een lied sloot de tafel af.
Ik stond in het midden aan de lange zijde van de tafel en las de woorden die passen bij de Tafelviering. Nog maar nauwelijks
begonnen signaleerde ik dat verschillende disgenoten besmuikt zaten te lachen. De een na de ander begon echter zacht te
giechelen en ik vroeg mij af wat er aan de hand was. Ik keek de tafel rond maar zag niets bijzonders, en vervolgde de viering
zoals altijd. Bij het verlaten van de Tafel speelde nog steeds een lach rond de mond van de gemeenteleden. Dit ging zo vier
keer achter elkaar door. Bij elke tafel begonnen gemeenteleden te giechelen en elkaar aan te stoten. Rara, wat was er hier aan
de hand? Wat veroorzaakte deze vrolijkheid?
Na afloop van de viering vroeg ik de ouderling van dienst waarom er aan elke tafel zo’n opgewekte stemming heerste.
‘Heb je niet gezien wat er anders was dan anders?’, vroeg hij. ‘Nee’, zei ik.
‘Er liggen toch altijd witte servetten op de tafel om de rand van de beker te kunnen afvegen voor wie dat wil?’, zei hij, ‘Maar
nu was de koster door zijn witte servetten heen. En heeft hij groen/rode neergelegd. Die had hij nog over van Kerst.’
‘Ja’, zei ik, ‘die heb ik wel zien liggen, maar wat is daar zo bijzonder aan?’ ‘Nou’, zei de ouderling, ‘dat waren servetten van een
bekende fabrikant, en weet je welke tekst erop stond?’ ‘Nee, wat dan?’
‘Met bier meer plezier’, zei hij. Ja, toen viel het kwartje en was de reden voor de vrolijkheid aan tafel gevonden.
Ik vond het eigenlijk wel een mooie samenloop van omstandigheden. Want goed beschouwd heeft de viering van de Maaltijd
van de Heer alles van een bruiloftsmaal. En daar past vrolijkheid bij. Opgewektheid. Waarom? Het avondmaal, het laatste
avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen hield, herinnert immers aan het Joodse seider-avondmaal. De avond waarop de
verlossing uit de Egyptische slavernij wordt herdacht. De avond van de Exodus, de uittocht, van de bevrijding van de tirannie,
van de overgang van duisternis naar licht, naar nieuw leven. Deze feestelijke achtergrond resoneert mee als wij de Maaltijd
van de Heer vieren en brood en beker delen, en de bezieling bij ons fonkelt dat wij in Jezus -die ervoor koos zelf het Paaslam
te worden- zijn bevrijd tot leven dat niet vergaat. Dat maakt opgewekt. Johannes rept aan het slot van de Bijbel niet voor niets
van een bruiloftsmaal, en spreekt van het ‘avondmaal op de bruiloft van het Lam.’
Bij het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst werd er extra geanimeerd met elkaar gesproken.
Zelfs het meest puriteinse gemeentelid, voor wie het allemaal nooit goed en
eerbiedig genoeg is, ging deze ochtend opgewekt naar huis. Gelukkig
maar, want Christus is opgewekt, dus waarom jij dan niet?
ds. Nico de Reus
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De Groene Kerk

Lichtvoetig

Mag het wat kosten?

Na vertraging komt de versnelling

Na de ramp waarbij het Rana Plaza instortte besloot ik te onderzoeken of ik de manier waarop
textiel gemaakt wordt, kon vereenzelvigen met
wat ik leerde van Jezus. Gerechtigheid bleek in de
reguliere mode-industrie echter ver te zoeken. Ik
besloot een keuze te maken.

Ik weet niet hoe u het ervaart, maar veel
mensen om mij heen zijn wel klaar met corona. We zijn coronamoe; erover uitgepraat,
gefrustreerd en soms ook verdrietig. We creëren ongemerkt onrust en onzekerheid. Je
moet bijna je best doen om geloof, hoop en
liefde te ontdekken tussen alle negativiteit.
Maar geeft corona ons ook wat goeds?

Ik zou zo veel mogelijk eerlijk geproduceerde kleding kopen.
Dat doe ik nog steeds met vallen en opstaan. Ik houd me daarbij vast aan Matteüs 6:28-30 ‘met hoeveel meer zorg zal ik jou
dan niet kleden.’ Ik vertrouw erop dat God voorziet wanneer ik
het goede wil doen.
Toch vind ik het soms nog steeds moeilijk om die keuze niet los
te laten. Bijvoorbeeld toen ik laatst nieuw beddengoed nodig
had. Ik vond uiteindelijk twee sets beddengoed en onderlakens
van biologisch katoen met een Fair Trade label (merk Yumeko).
Totaalprijs € 415,80. Au. Dat is echt bizar veel geld. Zeker in
vergelijking met een reguliere prijs. Ga ik dit echt doen? Het
zette me opnieuw aan het denken. Waarom vind ik het moeilijk
om meer te betalen, voor iets waarvan ik weet dat het eigenlijk
beter is? Of nou ja … het is wel beter, maar niet per se voor mij.
Ik moet een offer maken.
Een offer klinkt vaak als iets nobels, maar eigenlijk is het iets
alledaags. We maken elke dag tientallen offers. Bijvoorbeeld als
we persoonlijke tijd opofferen voor tijd met onze kinderen. Van
dit soort offers zien en ervaren we het positieve resultaat direct
zelf. En we zijn dan ook bereid heel grote offers te maken (denk
eens aan je hypotheek; tegenwoordig ook bizar veel geld).
Maar op het moment dat ik het positieve effect niet direct zie?
Durven we dan dezelfde offers te maken? Jezus maakte het
grootste offer om mij te redden. Dat offer bracht Hemzelf niets
positiefs. Alleen pijn, leegte en verlatenheid. Maar zonder dat
offer waren wij nergens. Jezus leert mij hoe ik nederige offers
kan maken waarvan ik het positieve effect niet direct ervaar. Hij
laat mij zien dat net als bij Zijn offer, het effect voor Zijn kinderen enorm is. En dus ging ik ook nu voor eerlijk.
Wil jij ook eerlijke kleding kopen, maar weet je niet waar?
Neem eens een kijkje op www.projectcece.nl
Annemiek van Tol

De Groene Kerk
Commissie Duurzaam

Voor de lezer die mij niet zo goed kent, ik ben Theo. Gehuwd, vader en vanaf mijn geboorte zeer slechtziend.
Wat in onze visueel ingerichte wereld best lastig is. Ik
heb bijvoorbeeld altijd een hulpmiddel nodig om te kunnen lezen, herken geen gezichten en ik worstel met vermoeidheid als gevolg van de inspanning die kijken mij
kost. Net als wij nu met corona, was ik ook gefrustreerd,
onzeker en verdrietig om de beperking waar ik niet om had gevraagd.
Maar ik zie altijd wel een sprankje
licht. Een probleem is voor mij een
uitdaging; een zoektocht naar een
passende oplossing. Toen boeken
lezen te inspannend werd, ging ik
naar gesproken boeken luisteren.
En toen ik ontdekte dat ik bladmuziek niet kon lezen, bleek ik vrij
goed in staat te zijn om de noten te
kunnen onthouden.
Toen door corona mijn leven nog
beperkter werd, ging ik wandelen om mijn wereld te
verbreden, bakte ik van meel, water en gist een knapperig brood om te genieten en ging ik podcasts maken om
het contact niet te verliezen. Dat vraagt veerkracht; het
vermogen om je aan te passen aan een nieuwe situatie.
Dat aanpassen en uitvinden lijkt bij mij vanzelfsprekend,
maar dat is niet zo. Ik heb het gevoel dat God altijd langs
het pad staat waar ik me op beweeg. Zolang ik beweeg,
valt Hij mij niet op, maar als het niet meer lukt en ik stil
moet staan, dan is Hij er. Hij geeft inspiratie om inzicht
te vinden en niet bij de pakken neer te zitten. Hij geeft
mij hoop in alle onzekerheid en verdriet. Ik moet dus
eerst stilstaan om de mogelijkheden te zien.
De lijdenstijd is aangebroken, de vaccinaties zorgen voor
hoop en het voorjaar geurt en kleurt om ons heen. Als ik
je iets zou willen wensen is het om even stil te houden
en niet weg te zakken in het moeras van negativiteit. Sta
stil en ontdek. Laat je inspireren en wees zo een inspiratie voor de mensen om je heen. Na de vertraging komt
de versnelling.
Theo van Zuijlen
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Zegenen van kinderen
(op weg naar de doop)
In de afgelopen gemeentevergadering van 26 november is
gesproken over het onderwerp ‘Zegenen van kinderen’, naar
aanleiding van een vraag van ouders van een pasgeboren kind.
In dit artikel wordt nader ingegaan op het onderwerp en wordt
ook aangegeven hoe we het gesprek hierover in de gemeente
willen voortzetten. In dit artikel wordt geen ‘voor’ of ‘tegen’
uitgesproken, maar wordt zo feitelijk mogelijk naar de inhoud
van de vraag gekeken en naar de argumenten die daarbij een rol
spelen, waarbij ook een blik in de geschiedenis wordt geworpen.
Hoewel in onze gemeente de traditie leeft dat jonge kinderen (zuigelingen)
gedoopt mogen worden, komt soms ook de vraag naar voren of kinderen
in plaats daarvan een zegen in de kerkdienst kunnen ontvangen. De ouders
willen dan de keuze voor de doop aan hun kind overlaten, maar hebben
wel de behoefte om een zegen voor hun kind te vragen. Nu is het uiteraard
altijd mogelijk om om een zegen te vragen, en dat wordt bij verschillende
gelegenheden dan ook gedaan, bijvoorbeeld bij ziekte of moeilijke
omstandigheden of bij belangrijke momenten in het leven. In deze situatie
echter wordt er een verband gelegd met de doop en daarom is de toevoeging
‘op weg naar de doop’ van belang; het gaat niet om een ‘willekeurige’ zegen.
De vraag om een zegen komt in plaats van de doop, maar is niet bedoeld als
vervanging van de doop; het is een ‘op weg zetten naar’ de doop. Zoals je bij
de kinderdoop hoopt dat je kind op enig moment dit geloof zal omarmen en
belijden, zo is er bij de kinderzegen eveneens de hoop dat je kind het geloof
zal omarmen en belijden, en dan om de doop zal vragen. In de kerkorde van
de Protestantse Kerk staat dan ook dat ‘de doop wordt bediend voor wie en
door wie de doop wordt begeerd’. Met andere woorden: bij de kinderdoop
wordt de doop begeerd vóór het jonge kind; bij de kinderzegen hoop je dat bij
het opgroeien de doop wordt begeerd dóór je kind. En in beide gevallen zijn
de ouders God dankbaar voor het hun toevertrouwde kind en wordt het kind
in het midden van de gemeente gepresenteerd waarbij de ouders beloven dat
ze hun kind zullen voorgaan op de weg van het geloof.
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In de geschiedenis van de Kerk zijn al heel vroeg twee sporen te zien: die
van de volwassendoop en die van de kinderdoop. Er zijn oude teksten
bekend waarin volwassenen catechisatie krijgen om zich voor te bereiden
op hun doop (de volwassendoop volgt overigens altijd op het uitspreken
van een belijdenis). Niet onlogisch natuurlijk want de Vroege Kerk bestond
voornamelijk uit nieuwe bekeerlingen. Tegelijk blijkt ook al vroeg de praktijk
van de kinderdoop op te komen: kinderen die geboren worden in christelijke

De zegen van

Gemeente Actueel

gezinnen en van jongs af aan het teken van Gods verbond meekrijgen, of
kinderen die tegelijk met hun ouders werden gedoopt. De (jonge) kinderen
kregen dan geloofsonderwijs op latere leeftijd (catechisatie) om hun doop
te kunnen begrijpen en te beamen (zoals wij dat kennen met het doen van
belijdenis). In bepaalde delen van de Kerk kwam het ook voor dat men de
doop een tijd uitstelde en er een langere periode van geloofsonderwijs
plaatsvond. Zo zou je nu naar de kinderzegen kunnen kijken als het begin
van een periode waarbij de doop is uitgesteld en er in de komende jaren
geloofsonderwijs en geloofsopvoeding plaatsvindt.
Waarom zouden ouders vragen om een kinderzegen in plaats van hun kind
te laten dopen? Dat gaat verder dan ‘hij of zij moet het zelf maar weten, ze
moeten zelf kunnen kiezen’. Ook bij de vraag om een zegen zijn de ouders
ervan overtuigd dat God met zijn liefde voorop gaat en is het hun gebed
dat hun kind die liefde zal kennen en beantwoorden. Daarnaast is naar
hun mening de volwassendoop het bijbelse antwoord van de gelovige op
Gods genadige toewending, en gunnen ze hun kind de ervaring om zich
als volwassene te laten dopen. Daarbij speelt de gedachte dat doop en
belijdenis bij elkaar horen en dat daarom de dopeling zélf de belijdenis
moet kunnen verwoorden. Het persoonlijke geloof wordt daarin sterk
benadrukt.
In een document dat te vinden is op onze website (www.
protestantsrijnsburg.nl) wordt nog wat uitgebreider op het onderwerp
ingegaan. Dit document is ook op te vragen bij het kerkelijk bureau.
Over de (bijbelse en theologische) opvattingen en mogelijkheden gaan we
graag met u in gesprek en daarom willen we in de week van 15 tot 19 maart
gesprekken rondom dit thema organiseren. Afhankelijk van de COVID-19
maatregelen hopen we dat het in kleinere groepen (tot 30 mensen) kan,
maar er komen ook digitale mogelijkheden. Als u graag over dit thema
wilt meepraten en doorpraten willen we u vragen uw interesse bekend te
maken bij de scriba (gegevens vindt u voorin dit blad) en dan wordt u voor
een gespreksmiddag of -avond uitgenodigd. In april hopen we er nog een
(deel van een) gemeenteavond aan te wijden.
De begeleidingscommissie,
ds. Pieter van der Ende
Jeroen Ravensbergen (vz)
André Siezenga (taakgroep Pastoraat)

God voor jou
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Lievelingslied

Lievelingslied van
Fia Borsboom-Hogewoning
In Lievelingslied vertellen kerkleden waarom dat ene lied hen zo raakt. Dit keer is dat Fia BorsboomHogewoning, alweer 30 jaar getrouwd met Frank Borsboom. Samen hebben ze drie kinderen, 1 zoon en
2 dochters. Zoon Christiaan is helaas niet meer bij hen maar woont bij zijn Hemelse Vader. Fia houdt van
lezen, wandelen en zingen en sinds 2020 doet ze dat bij een nieuw koor.
Fia heeft een verzorgend beroep, ze heeft haar opleiding als Z-verpleegkundige op de Willem van den Bergh in Noordwijk
gedaan en werkt nu alweer heel wat jaartjes met veel plezier in de thuiszorg. Dat werk is er met de komst van het coronavirus
niet makkelijker op geworden. Voordat ze aan de slag gaat, moet ze tegenwoordig eerst beschermende kleding aan en
daarnaast de nodige voorzichtigheid betrachten. Dat vergt heel wat extra tijd. Fia is ondanks alles niet echt bang om besmet
te raken. Ze ervaart deze periode wel als een onzekere tijd, vooral als cliënten en collega’s ziek worden. De werkdruk loopt
daardoor soms stevig op.
Haar cliënten, zo ervaart ze dagelijks, vinden dit ook een angstige tijd, en vooral een luisterend oor vinden ze dan fijn. Dat
biedt Fia dan ook. Uit gesprekjes met haar cliënten komt dan vaak naar voren dat zij hoop en troost putten uit kerkdiensten
of de Nederland Zingt programma’s.
Fia zingt zelf ook graag en natuurlijk heeft ze een Lievelingslied. Het is ‘Een toekomst vol van hoop’ van Sela. Fia is ervan
overtuigd dat God ons ook door deze moeilijke tijd zal heenleiden. Dood en leven liggen dicht naast elkaar. Onlangs mocht
ze dat zelf ervaren. Half december overleed haar lieve vader Kees Hogewoning en begin februari werd kleindochter Noëlle
geboren. Via Facebook liet ze weten de trotse oma te zijn geworden van kleindochter Noëlle, nieuw leven, een wondermooi
teken van hoop.
‘Een toekomst vol van hoop’ van Sela.
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
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U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Leesrooster Stille Week
Palmzondag 28 maart:
‘Een geleend veulen’ - Marcus 11: 1-11
Lenen kost geld. Bij een lage rente wat minder. De Here Jezus leent zonder
zich ergens zorgen over te maken. We lezen over de intocht van Christus in
Jeruzalem. Hij gaat de stad binnen op een opvallende manier:
1. Om te laten zien dat Hij niet bang is voor de macht en kwaadaardigheid
van Zijn vijanden in Jeruzalem. Hij gaat niet ongezien, niet incognito als
iemand die angstig is zijn gezicht te laten zien.
2. Om te laten zien dat Hij niet terneergeslagen of verontrust is bij de
gedachte aan Zijn naderend lijden. Toegejuicht komt Hij binnen
Toch is Zijn triomfantelijke intocht eenvoudig: Hij rijdt op het veulen van een
ezelin. Jawel, een geleend veulen. Christus gaat het meer op in een geleende
boot, gebruikt het Pascha in een geleende bovenzaal, wordt begraven in een
geleend graf en hier rijdt Hij op een geleend veulen. Niemand lijkt problemen
te hebben Hem iets te lenen. Zij zien in Zijn vragende ogen de blik van Zijn Vader, Die de Schepper van hemel en aarde is.
Hij geeft het ons tenslotte, zelfs in de slaap. In het besef van Job: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, naakt
zal ik daarheen wederkeren. De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam des HEREN zij geloofd.’ (Job 1: 21).
Wat kunnen wij Hem teruggeven vandaag; in eerbetoon, lof, bezittingen? Zelfs uw leven is in bruikleen. Christus berijdt de ezel
en sterft de kruisdood opdat u eens het eeuwige leven ontvangt, wanneer u gelooft in Hem.
ds. Arenda Haasnoot

Maandag 29 maart
‘Wie goed doet …’ - Marcus 14: 1-9

Ze komt binnen in het huis waar Jezus aan tafel aanligt. Ze brengt dure parfum mee. Breekt het kruikje en zalft zijn hoofd met
het geurend goedje. Sommige aanwezigen spreken er schande van. ‘Verkwisting!’, roepen ze verontwaardigd. ‘Dit parfum had
verkocht kunnen worden en de opbrengst ervan had aan de armen gegeven kunnen worden.’ Ja, zo lust ik er nog wel één.
Want je kunt wel vooraan staan en roepen dat de wereldproblemen moeten worden opgelost (zoals armoede), maar zou het
er niet op aan komen dat je allereerst zelf goed doet, en dan met name
aan wie dit het meest nodig heeft? Zoals hier Jezus, die vlak voor Zijn
sterven staat, voor Zijn begrafenis. De onbekende vrouw begrijpt dit.
Het is overigens opvallend dat die disgenoten niet de gulheid en goedheid
van die vrouw waarderen, maar wel precies weten hoeveel die parfum
waard is: 300 denariën. Een kolossaal bedrag. Vertrouwen ze misschien
teveel op de macht en mogelijkheden van geld? Hoe komt het dat die
knorrepotten zo aan het rekenen zijn? Is dat misschien makkelijker dan
jezelf geven? Jezus prijst de gulheid van de vrouw. Zij weet te geven aan
degene die straks Zichzelf zal wegschenken in een uiterst gebaar van
gulheid, van bewogenheid met mensen.
Door Hem en met Hem leven wij. Om naar elkaar om te zien. En elkaar
genadig te zijn. Goed te doen. Want u weet wel: wie goed doet … God
ontmoet.
ds. Nico de Reus
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Dinsdag 30 maart:
‘Bij de Heer des huizes’ - Marcus 14: 12-16
Ergens klinkt nog in mijn oren het lied van Palmzondag: Heden Hosannah!
Morgen kruisigt Hem … Het orgel begeleidt die laatste noten niet meer. Dan
word je stilgezet. En het wordt ook steeds stiller rondom Jezus in de stille week.
We zien Jezus Zijn leerlingen vooruitsturen om het Pesachmaal voor te
bereiden. Het Pesachmaal is de maaltijd die eenmaal per jaar gehouden wordt
om het Joodse volk weer voor ogen te stellen hoe het was in Egypte. Bittere
kruiden worden gegeten en tegelijk is het Pesachmaal een feestmaal van
bevrijding. Het Pesachmaal en het heilig Avondmaal zijn niet hetzelfde. Er zijn
overduidelijk grote verschillen. Het Avondmaal maakt ons een met Christus
en elkaar, zo functioneert het Pesachmaal niet. Er klinkt bij het Avondmaal de
opdracht om het wekelijks te vieren. Het Pesachmaal wordt slechts eenmaal
per jaar gevierd. Echter die twee elementen: bitter en feestelijk herkennen we
ook overduidelijk in ons Avondmaal. Want het is een feestmaal! Maar ook een
heilige gedachtenis van des Heren lijden en sterven.
Wat Marcus ons wil leren is dit: water van de doop (de man met de kruik die
gevolgd moet worden), brood en wijn dat gereed staat. Niet wij of Jezus zelf
hebben de zaken in handen. Het ligt in Zijn handen, daarboven, bij de Heer
des huizes.
ds. Arnold Vroomans

Woensdag 31 maart:
‘Ik ben het toch niet?’ - Marcus 14: 17-21
Judas Iskariot aangewezen door Jezus als verrader van een van de twaalf. Een zeer verdrietige scene waar we vandaag
toeschouwers van zijn. Een volgeling die zijn Rabbi verraadt, een vriend die zijn vriend verraadt. Wanneer Jezus het nieuws
brengt dat Hij verraden zal worden door een van de discipelen slaat
de gemoedelijke sfeer om in een akelige situatie. In hoeverre hadden
de andere discipelen in de gaten wie Jezus aanwees? ‘Ik ben het toch
niet?’ Iedereen was zeer geschokt door Jezus’ uitspraak. Wellicht was het
alléén voor diegene die hier werkelijk vanaf wist, Judas.
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Bij vers 10 verlaat Judas de groep. Judas vertrekt uit het zicht van Jezus en
zijn volgelingen. Was geld hiervoor de doorslaggevende factor? De Bijbel
onderstreept dat geldzuchtigheid wortel is van alle kwaad (1 Timoteüs
6:10) en Judas was de penningmeester van de groep. Het zou wellicht
een rol hebben gespeeld in zijn verraad. Alleen gaat dit dieper! Wat is
hier aan de hand? Judas was getuige geweest van wie Jezus was. Judas
die de wonderen heeft gezien, die de genezingen heeft meegemaakt.
Judas die honderden preken heeft gehoord, verraadt Jezus. De Bijbel
scherpt het probleem aan: Johannes 13:2: ‘Toen dan de maaltijd
plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart
gegeven had Hem te verraden, stond Jezus op.’ Judas had in zijn hart
Jezus al verraden. Zijn teleurstelling, boosheid, verdriet en verraad blijft
Jezus niet onopgemerkt. Die gevoelens waren het probleem ook niet,
maar wat Judas daarmee deed; Hij ging niet naar Jezus, maar vertrok.
Peter van Rossum

Witte donderdag 1 april:
‘De meeste is de minste’ - Johannes 13: 1-12
De meeste is de minste: de HEER doet een schort voor en begint de
voeten te wassen. Die Hem verraden zal, moet diep van binnen wel
verscheurd worden. En die zich verzet, geeft zich gewonnen. ‘Begrijpen
jullie wat ik gedaan heb?’, vraagt Jezus: Hij wast van elk van ons de
voeten van al onze wegen. Waar ik achteromkijk om al mijn wegen te
overzien, duizelt het me. En nu gaan we optellen, u, jij en ik, al die wegen
bij elkaar. Blijde en droeve, hoge en veel te lage wegen, met perspectief
en in aanvechting, en Hij komt op al die wegen ons tegemoet bij de pijn
en spijt, de passie en de twijfel en Hij wast al die vieze voeten.
Die wegen komen tenslotte samen bij het Kruis waaraan onze HEER
de wil van God volkomen vervult. De wegen die wij niet ten einde
toe hebben kunnen vervullen, maar Hij wel. En zo ruilt Hij met ons op
vreemde wijs en strompelt Hij het einde tegemoet opdat wij met frisse
voeten en opgewekt hart de nieuwe weg bewandelen die Hij ons wijst.
Wat is vandaag een dierbare dag waar Zijn en mijn voeten bij elkaar
komen en Hij mij op weg helpt? Trouwe Heiland dank U wel met heel
mijn hart. Richt mij op de weg van Uw liefde.
ds. Piet Rozeboom

Goede vrijdag 2 april:
‘De tempel afbreken en nieuw opbouwen’ - Marcus 15: 1-39
De overpriesters en schriftgeleerden brengen Jezus naar Pilatus,
met de beschuldiging dat Jezus zichzelf de Koning der Joden
noemt. Pilatus bezwijkt voor de druk van de menigte en laat Jezus
kruisigen. Als Jezus uiteindelijk aan het kruis hangt beginnen de
voorbijgangers Jezus te lasteren. Ze refereren aan een gebeurtenis
van een Paasfeest eerder, waarbij Jezus de tempel reinigde van
handelaren. Toen vroegen de Joden Hem welk teken Hij hen kon
laten zien dat Hem het recht gaf om dit te doen. Toen antwoordde
Jezus hen: Breek deze tempel af en Ik zal hem in drie dagen laten
herrijzen. Ze lachten Hem uit, maar Jezus sprak over Zijn lichaam.
(Johannes 2: 19 en volgende)
Toch heeft dat gebeuren grote indruk gemaakt, want nu bespotten
ze Hem ermee. En terwijl Hij in onvoorstelbaar lijden aan het kruis
hangt, slaan ze de spijker op zijn kop! Want inderdaad wordt hier
de tempel afgebroken en in drie dagen weer opgebouwd, juist
doordat Jezus niet van het kruis afkomt. Hij brengt het offer dat
alle offers in de tempel overbodig zal maken. Er ontstaat al een
scheur in de tempel als Jezus met luide stem de geest geeft. Het
voorhangsel scheurt goddelijk, van boven naar beneden en het
Heilige der Heiligen opent zich ook voor ons. Jezus heeft de tempel
van Zijn lichaam laten afbreken voor ons, zodat Hij zijn tempel kan
bouwen in onze levens. Deze hartverscheurende lijdensweg tot in
de dood is voor ons waarlijk een Goede Vrijdag. De toegang tot
God is nu vrij!
pastor Rixt de Graaf-de Boer
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Stille zaterdag 3 april:
‘De hoop gebroken?’ - Marcus 15: 40-47
Het eind van een bizarre dag waarin dat is gebeurd wat ze niet
voor mogelijk hebben gehouden, wat ze niet voor mogelijk
hebben wíllen houden. Hun geliefde Jezus, het slachtoffer
van een opgehitste menigte en een onrechtvaardige
rechter. Veroordeeld en gedood als een zware crimineel. En
daar hangt Hij, geteisterd, gebroken, levenloos. Hun harten
huilen, hun zielen verwond, hun hoop gebroken. De dood
als het einde. Nauwelijks iemand is overgebleven, hier valt
niets meer te zoeken. Alleen Jozef raapt zijn moed bijeen en
vraagt om het dode lichaam. Om toch nog iets te kunnen
doen. Een laatste eer. Om de smaad te voorkomen dat Hij
daar nog langer te kijk hangt. En een paar vrouwen kijken
van een afstand toe en zien dat Hij in een graf wordt gelegd.
Een steen voor de ingang. Het is voorbij.
Die avond, die nacht, die dagen zullen voor de vrienden en
familie van Jezus hels zijn geweest. De shock, de angst, het verdriet, de verwarring ‘Is dit nu Gods wil?’ Zij lieten Hem in de
steek, voelen zij zich nu door God verlaten? Zij hebben Hem verraden, voelen zij zich nu door God verraden? Waar moet je
het zoeken, waar kan je heengaan … Dat kan dus, dat je zo verdoofd bent dat je het grote geheel niet (meer) ziet. Dat je de
beloftevolle woorden vergeet: ‘De Mensenzoon zal bespot en gedood worden, maar na drie dagen zal Hij opstaan’. Maar Hij
vergeet niet! Zijn woord houdt stand in eeuwigheid. En dan raapt Hij het verlorene bijeen, heelt Hij de gebroken harten. Het
Licht gloort …
ds. Pieter van der Ende

Paaszondag 4 april:
‘Een geleend graf teruggegeven’ - Marcus 16: 1-8

Aan het begin van de Lijdensweek draagt een geleend veulen Hem, aan het einde van de Lijdensweek dragen twee mannen
Hem naar een geleend graf. Samen met Nikodemus legt Jozef van Arimathea de Christus in zijn graf. Drie nachten later komen
twee Maria’s en Salome bij het teruggegeven lege graf. Hij is opgestaan! Zij horen deze boodschap van een jonge man, gekleed
in een wit lang gewaad, een engel. Hij zegt hen dit zo snel mogelijk aan de discipelen te gaan vertellen. Vrouwen worden
apostelen, dat betekent ‘uitgezonden, zendeling’. Zij zijn ‘de apostelen van de apostelen.’ Wat een beloning voor hun liefde
en trouw onderweg, bij de ezel, aan het kruis, tot aan het graf en in het graf. Geen enkele andere discipel durft naar Zijn graf
te gaan. Niemand komt daar behalve zij, die niet eens in staat zijn de steen voor het graf weg te rollen. Zij krijgen de engel in
bruikleen. Hij rolt de steen al weg voordat zij er zijn.
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Gezang 465: 2 bezingt:
‘Nog voor wij U iets vragen, voorkomt Gij ons gebed’
Voor wie gelooft dat Jezus Christus gestorven én opgestaan is,
heeft geen leven in bruikleen, maar voor eeuwig in bezit.
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.
Geen graf hield Davids zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held.
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht. (Hemelhoog 169: 1 en 2)
ds. Arenda Haasnoot

Het Licht op...

40 dagen tellen
Het is begonnen: het tellen van de 40 dagen tot Pasen. Elke dag een kans om te tellen, te verbeteren, het
anders te doen.
Waarom ook niet? De man naar het Kruis ging onderweg, Hij nam de last op zich, al was het die van de hele wereld. Kunnen wij
daarin een weg vinden, een andere weg? Deze wereld is immers briek en broos en breekbaar. Liet Hij Die naar het kruis ging
zich daarom breken in een ultieme nabijheid? Zo diep kun je niet vallen of Hij zal je daar zoeken en … vinden?
Iedere dag vallen er mensen kwetsbaar neer. Steeds weer herhalen zich de wonden. Telkens weer ruwe striemen op de zachte
huid. Een verschoppeling, waarom eigenlijk? Een zieke, kan zij er wat aan doen? Een die geraakt wordt onder een harde
klap van wie weet waarom. Komt de Gebrokene nabij? Laat Hij zich vinden? Kan Hij gebeden zijn? Wordt Hij gehoord in zijn
kousenvoeten zachtheid? Moet je dan eerst lang op de drempel staan van vele vragen? Moet je dan eerst en lang luisteren,
stil worden? Kan ik dat, kan ik tot 40 tellen?
Sommige dagen zijn licht: er straalt mild strijklicht tintelend tot in je binnenste. Het wordt je gegeven en het verzacht en geeft
nieuw licht op je weg. Je weg die zo onzichtbaar en onvindbaar leek, maar zo maar mild licht, alsof je wordt gedragen. Zulke
dagen tellen niet mee bij de 40 in de woestenij. Net als de zondagen van de 40 dagen tot aan Pasen – die tellen niet mee. Dat
zijn dagen om, als je het kunt, Halleluja te roepen. Dat zijn dagen van slagroom op de taart, terwijl die andere dagen droog
brood op tafel staat.
Kun je 40 dagen al is het maar elke dag even, iets van toenadering zoeken? Verstilling voor die Heer die nabij wil zijn. Voor die
Man van ‘smarten’? Doorbreek de sleur van het vele. Doorbreek de waan van de dag, even eruit. Even breken en de roest van
je gewoontes afschuren. Zo word je opgefrist: bid voor je naaste. Geef een bloem weg en stuur een kaart. Vergeet trouwens
evenmin jezelf te trakteren op ademruimte, een frisse nieuwe kijk.
Zo 40 dagen tellen is wat anders dan alleen de wimpel gereed leggen voor Pasen. Zo 40 dagen tellen is wat anders dan
chocolade eitjes eten. Het is een weg van verdieping. Het is diepte van bezinning, diepgang van gebed dat wacht op stilte en
zich opent voor de Stem van de Heer aan het Kruis. Het is in geduld het hart openen voor de Heer die vanaf het kruis mensen
wijst op elkaar. Zie om naar elkaar, omarm elkaar in liefde, bid om hoop die volhoudt. 40 dagen tellend kun je in de Heer van
het kruis een bondgenoot vinden die helpt je eigen last te dragen. Hij inspireert tot sterkere knieën waarmee je de weg kunt
vervolgen en kunt dragen. Eerst van jezelf, in toewijding en ontvangen kracht. Maar ook waar je bidt en nabij bent op de
weg van een ander. Zo wordt de weg daadwerkelijk lichter, of het
nu bergopwaarts is of dalgericht. Je wordt vervuld met kracht van
de Geest die van de Heer van het kruis uitgaat. Onpeilbaar diep is
de weg van de Gekruisigde geweest. De kracht van Hem door Zijn
Heilige Geest is met jou. Steeds opnieuw.
ds. Piet Rozeboom
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Daniël Albertus de Best

Op 12 januari 2021 overleed Daniël Albertus de Best. 80
jaar oud. Daan was een man die gemakkelijk een praatje
maakte, van een grap en een grol hield, en graag een biljartje legde met zijn maten. ‘Hij was een mensenmens’, zei
zijn dochter en was dol op zijn kleinzoons. In zijn arbeidzame
bestaan was Daan inkoper bij de veiling in Aalsmeer. Op z’n
42e ontstonden problemen met
zijn nieren, hetgeen er uiteindelijk
toe leidde dat hij op hoge leeftijd
moest gaan dialyseren. Het is niet
de enige vorm van leed die hem
trof. In 2005 stierf zijn zoon Dennis
en twee jaar geleden overleed zijn
vrouw Marijke. Daan mocht dan
graag een woordje voor iedereen
hebben, bij zichzelf naar binnen laten kijken was lastig voor hem. Hij vond maar moeilijk woorden voor wat er aan gevoel en geloof in hem omging. Maar
het raakte hem -bijvoorbeeld- diep als iemand opmerkte dat
hij eigenlijk niet geloofde. Dan kwam hij daartegen in verzet. En zo is het natuurlijk: aan de buitenkant lijkt het soms
of ‘kerk en geloven’ iemand onverschillig laat, God ziet echter het hart aan. En in dat hart van Daan lag liefde voor zijn
(klein)kinderen, zijn vrienden, zijn omgeving, maar ook het
verlangen naar verbinding met anderen en die verbondenheid volop willen beleven. In het vertrouwen dat God, zijn
Schepper, zich in Jezus Christus voor eeuwig met hem verbonden heeft, hebben wij op 18 januari 2021 met woorden
uit Psalm 23 afscheid van Daan genomen.
ds. N. de Reus

Sjaan Aandewiel-Burggraaf
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Haar grote wens was om tot het laatst toe in haar eigen huis
aan de Hofstraat te kunnen blijven en die wens is in vervulling gegaan. Op 25 januari 2021 overleed mevrouw Sjaan
Aandewiel-Burggraaf op 87-jarige leeftijd. Op 19 november
jl. had ze te horen gekregen dat ze ernstig ziek was en nog
slechts een korte tijd te leven had. Ze ging voor kwaliteit
van het leven en dat is gelukt, zeker omdat er tot het einde
toe goed voor haar is gezorgd door
haar kinderen en de Thuiszorg. Ze
kon in vrede afscheid nemen van
haar geliefden en hoe meer het
einde naderde, hoe meer ze er
ook naar toe groeide. Ze geloofde
in een nieuw begin bij God zelf
en vanuit dat geloof hebben we
afscheid van haar genomen in de

In memoriam

Grote Kerk in Rijnsburg, waarna we haar ter ruste hebben
gelegd in Katwijk bij haar man Gerrit die in 2008 is overleden. Samen met hem heeft Sjaan een prachtig huwelijk gehad en hun kinderen getuigden tijdens de afscheidsdienst
van een liefdevol verleden. Gerrit’s werk bij de Marechaussee bracht hen enkele keren voor een langere periode naar
het buitenland, maar overal toonde Sjaan moed en kracht.
Ook toen Gerrit ziek werd en opgenomen moest worden in
De Wilbert bleef Sjaan ‘staande’. Ze bleef, ook na zijn overlijden, niet stil zitten en de PCOB, de groeigroep, de Bingo en
de Wilbert-club waren vaste onderdelen van haar leven. We
gaan haar missen, maar weten ook dat ze veilig is bij onze
Heer.
pastor Miep van der Woude

Ernst Star

Op donderdag 28 januari 2021 is Ernst Star overleden. Hij
was 63 jaar. Hij is op 24 december positief getest op corona,
op 30 december opgenomen in het LUMC en op 4 januari
aan de beademing gegaan op de COVID-IC. Zijn familie heeft
een maand lang echt tussen hoop en vrees geleefd. Het ziektebeeld veranderde per dag en soms zelfs per uur. Op maandag 25 januari kwam hij voor het eerst sinds 4 januari bij
kennis. Hij knikte op vragen en had oogcontact. Die avond is
het helemaal mis gegaan. Zijn lichaam wilde niet meer. Ernst
Star was een ondernemer in hart en nieren. Hij heeft 30 jaar
het bedrijf Star en van der Gugten gerund samen met zijn
compagnon en sinds een aantal
jaar was hij gedeeld eigenaar van
‘My Peony’. Een prachtig bedrijf in
de pioenrozen. Wat zijn geloofsleven betreft is hij jarenlang zoekende geweest. Opgevoed bij de
Christelijk Gereformeerde kerk,
daarna Gereformeerd geworden.
En uiteindelijk heeft hij veel bij
de Baptisten gekerkt. Hij vertelde
dat hij steeds bij God wegliep, maar dat hij altijd weer terug
mocht komen. Zoals hij zelf aan het eind zei: ‘De Heer heeft
me gevonden.’ Donderdag 28 januari is hij thuisgehaald. Net
voordat Ernst Star stierf hebben zijn kinderen met elkaar gebeden voor hem. Hij mocht naar Huis. Op dinsdagmiddag 2
februari was er een ‘walk through’ op het Rijnsburgse Boys
terrein, zijn favoriete plek, om hem te gedenken. De dankdienst voor zijn leven is in besloten kring gehouden in de
aula van de Laatste Eer op woensdagochtend 3 februari.
ds. Arenda Haasnoot

Mattias Jair Hoek

Op maandag 1 februari 2021 is geboren en uit de tijd gekomen Mattias Jair Hoek, zoon van Maarten en Nelleke Hoek,
Kamille 31, 2231 WV Rijnsburg.
Wat hadden wij hem graag beter willen leren kennen. Wat
hadden wij graag met en om hem gelachen. Wat hadden
we graag zorgen over hem gehad.
Een wirwar aan gevoelens waarbij
dankbaarheid en diep verdriet tegelijk aanwezig zijn, leven er nu in
het hart van Maarten en Nelleke
en allen om hen heen. We zijn geraakt door de gebrokenheid in de
wereld. Als schriftlezing stonden
we stil bij de woorden van Job:
‘De Heer heeft gegeven, de Heer
heeft genomen, gezegend zij de naam van de Heer.’ Deze
grote woorden kunnen we niet eenvoudig uitspreken. Maar
het is vanuit het geloofsvertrouwen, dat God de Heer het
leven van Mattias gegeven heeft en toen het niet meer ging
Mattias tot zich heeft genomen, dat deze woorden troost
bieden. We zijn gezegend met de God die er zo voor ons is.
Zaterdag 6 februari heeft de uitvaart plaatsgevonden onder
leiding van ds. Arnold Vroomans.

Jacobus Heemskerk

Op dinsdag 2 februari 2021 is van ons heen gegaan Jacobus
(Sjaak) Heemskerk op de leeftijd van net 69 jaar. Hij was
ongetrouwd en woonde tot voor kort in de Burgemeester
Hermansstraat. Onlangs was hij
verhuisd naar De Wilbert.
Sjaak werd geboren in Rijnsburg en
ging werken bij de bank. Daarnaast
leefde hij voor het voetbal en was
altijd bij Rijnsburgse Boys te vinden. Zijn leven veranderde drastisch door een hersenbloeding in
2003. Hij raakte halfzijdig verlamd
en kreeg afasie, waardoor hij zichzelf heel moeilijk verstaanbaar kon maken. Maar hij kreeg
het voor elkaar om na een jaar revalideren, met hulp van de
familie weer zelfstandig te kunnen wonen in de Burgemeester Hermansstraat. Drie dagen in de week ging hij met plezier naar de dagbesteding van De Wilbert. Vanaf november
bestond er al grote zorg over zijn gezondheid en uiteindelijk
moest hij het overgeven en zeggen: ‘t Is niet anders.’
In de afscheidsdienst stond Psalm 23 centraal. De Here is de
Herder van ons leven. Hij leidt ons leven op Zijn wegen. Dat
is niet altijd de weg die wij zelf voor ogen hadden, maar Hij

heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn. Zelfs door het dal
van diepe duisternis. Wij hoeven niet bang te zijn, want Hij
leidt ons er doorheen en is erbij. Dan komen we uit bij het
Vaderhuis, waar de Here zelf de tafel voor ons dekt. Sjaak
hield van lekker eten. En na de maaltijd zal hij vol vreugde
opstaan om een balletje te gaan trappen.
pastor Rixt de Graaf-de Boer

Johan van Delft

Op maandagmorgen 8 februari 2021 is in vol vertrouwen op
zijn Heer en Heiland van ons heengegaan Johan (Joop) van
Delft, op de leeftijd van 85 jaar. Hij was de man van Fie van
Delft-den Haan en woonde de laatste tijd in de Wilbert, maar daarvoor Westerpark 64.
Joop groeide op in de Burgemeester Meijboomstraat in een groot
gezin met veertien kinderen. Hij
was een van de jongsten. Een tulpenkweker in hart en nieren. Op
latere leeftijd leerde hij Fie kennen
en ze trouwden vrij snel daarna.
Hen werden drie kinderen toevertrouwd. Joop was een harde werker en een trotse vader,
heel het gezin werkte mee in de kwekerij. Na zijn pensioen
was er tijd voor andere dingen, zoals de wintervakanties of
fietstochten met zijn broer. In alles wat Joop deed was hij
heel precies en nam geen genoegen met minder. Daarbij
leefde hij sterk met het geloof vanuit het Schriftwoord: ‘Mijn
genade is u genoeg.’ Trouw leefde hij het geloof voor en ging
vol overtuiging naar de kerk om dat geloof te blijven voeden.
Emotie werd zichtbaar als hij zong.
In de dankdienst voor zijn leven stond Psalm 139 centraal,
want dat was zijn Psalm. Heel zijn levensweg heeft hij geleefd voor het aangezicht van zijn Heer en ondanks moeilijkheden wist hij dat de Here altijd bij hem was. Dit vertrouwen
heeft hij onwankelbaar vastgehouden tot het eind. Liefdevol
is met hem gezongen op zijn sterfbed: ‘Groot is uw trouw,
o Heer. Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.’ Leven tot in
eeuwigheid.
pastor Rixt de Graaf-de Boer

We wensen de dierbaren van de overleden gemeenteleden
Gods troost en nabijheid toe.
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Maak een Paastuin!
In de Bijbel kunnen we lezen wat er tijdens de Stille
Week gebeurt. Door het maken van een paastuin
kunnen we dit ook zien. Hieronder zie je welk stuk uit
de Bijbel je moet lezen en wat je neer mag zetten in de
paastuin. Allereerst vul je een schaal of dienblad met
zand en maak je met steentjes een pad in het zand. Zet
een kaars of waxinelichtje in het zand.

28 maart: Palmzondag, Jezus trekt Jeruzalem binnen

3 april: Stille zaterdag, Jezus is in het graf gelegd

1 april: Witte Donderdag,
Jezus wast de voeten van zijn leerlingen

4 april: Pasen, leve het nieuwe leven!

Lezen: Johannes 12: 12-19
Zingen/luisteren: Hosanna in de hoge
Paastuin: Leg kleine palmtakjes op de weg (dit mogen ook
andere takjes zijn)

Lezen: Johannes 13: 1-20
Paastuin: Zet een schaaltje gevuld met water op de weg. Leg
hier handdoekjes bij van bijvoorbeeld lint of een washandje.

2 april: Goede Vrijdag, Jezus sterft aan het kruis

Lezen: Johannes 19: 17-30
Paastuin: Maak van twee takjes een kruis en zet deze langs
de weg. Leg aan de voet van het kruis twee dobbelstenen.
Bouw met enkele grote stenen een graf, maar laat het open.
Sluit op de avond van Goede Vrijdag het graf met een steen.

Weetje?!

De laatste week
voor Pasen
wordt de Stille
Week genoemd.
Het is de naam
voor de week
vanaf Palmzond
ag tot en met
Stille Zaterdag.
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In die week zijn
er
verschillende ge
beurtenissen
met een belangr
ijke betekenis.

Op zaterdag is het stil, de leerlingen zijn weg. De omgeving
van het graf is verlaten. Er zijn alleen soldaten om het graf
te bewaken.
Lezen: Matteüs 27: 62-66
Lezen: Johannes 20: 1-18
Zingen/luisteren: Daar juicht een toon
Paastuin: Maak van de graftuin een paastuin. Haal de
steen uit het graf weg en zet hier een kaars neer. Versier
de paastuin met bloemen of bolletjes. De graftuin komt tot
bloei!

Interview

WhatsApp gesprek met
Yulia Eendebak
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 Yulia Eendebak
geïnterviewd, zij is 15 jaar
oud en zit in 3 Havo TTO
(tweetalig onderwijs).
Redactie Licht
Wat zou je nog eens heel graag willen doen?

Ik zou heel graag veel willen reizen en veel
mooie plekken op de wereld willen zien. En
een wereldreis maken.

Wij hopen dat u als lezer plezier beleeft aan
het lezen van de berichten over nieuw leven.
Helaas is het niet altijd alleen een pagina vol
vreugdevolle berichten. In het grote verdriet
om dit intense gemis mogen de ouders uit deze
woorden Gods troost ervaren: ‘Zo kostbaar en
klein, van de Heer gekregen, mag je nu bij de
Vader zijn.’ Dit kindje heeft een sterretje bij zijn
naam.

Geboren op 5 januari 2021
Redactie Licht
Hoe ziet jouw perfecte dag eruit?

Mijn perfecte dag is een mooie zonnige
dag in de zomer.
Spelen met mijn hond
en daarna naar het strand met vrienden. ’s
Avonds sushi eten en Netflix kijken

Redactie Licht
Wie is je favoriete bijbelpersonage en
waarom?

Julia Corina Prins
dochter van
Mark Prins en Anna Prins-Kromhout
Geboren op 6 februari 2021

Saar van der Zwart
dochter van
Victor van der Zwart en Manon van der Zwart-Kars
Geboren op 30 januari 2021

Mijn favoriete bijbelpersonage is Jezus. Er
staan heel veel mooie verhalen over Hem
in de Bijbel. Vooral de verhalen waar Hij
wonderen verricht vind ik mooi.

Redactie Licht
Zondag 4 april is het Pasen, wat vind jij het
mooie aan dit feest?

Dat Jezus is gestorven voor onze zonden en
weer is opgestaan uit de dood

Ferre Janoah van Dijk
zoon van
Niels van Dijk en Martine van Dijk-van Delft
broertje van Lotte en Thije
Geboren op 1 februari 2021 en
overleden op 1 februari 2021

Mattias Jair Hoek*
zoon van
Maarten Hoek en Nelleke Hoek-Ravensbergen

19

Toegelicht
Online Paaszangdienst Senioren

Na het succes van de online Kerstzangdienst wordt er
nu ook een Paaszangdienst verzorgd. In deze dienst
worden prachtige bekende paasliederen gezongen en er
zal medewerking worden verleend door een solist. Het
Paasverhaal door de zandtovenaar Gert van der Vijver maakt
deel uit van dit programma. De meditatie wordt gehouden
door pastor Rixt de Graaf-de Boer en de muzikale omlijsting
wordt verzorgd door Frank Borsboom, Hendrika Turnhout
en pastor Rixt de Graaf-de Boer. Deze uitzending komt tot
stand in samenwerking met de PCOB, de Diaconie en de
Ouderenwerkgroep. De Paaszangdienst wordt uitgezonden
op dinsdag 30 maart om 10.00 uur via de kerktelevisie van
de Grote Kerk en de Immanuëlkerk. En op woensdag 31
maart en donderdag 1 april via RTV Katwijk ook om 10.00
uur. Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier toe!

Onderzoek Peter van Rossum
Millenials in de kerk op de website

Hoe komt het dat de aansluiting tussen millennials en de
kerk zo moeilijk lijkt te gaan? 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? En wat kan de
kerk daarin voor hen betekenen?
Het rapport is nu te downloaden op onze website. https://
www.protestantsrijnsburg.nl/onderzoek-peter-van-rossemmillennials-in-de-kerk/ Het verslag van het gesprek met
Peter is terug te lezen in Licht nr 2 van 2021.

Bericht van de zendingscommissie

Libanon- Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon
een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel
christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben
vaak een regionale functie, zo ook de Near East School of
Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten
op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en
Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk
in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische
theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse
predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te
leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het MiddenOosten!
Op zondag 7 maart (40 dagentijdcollecte) is een van de
collectes bestemd voor dit doel dat van harte bij u wordt
aanbevolen door de Zendingscommissie! Met uw bĳdrage
helpt u Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding
in Beiroet.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Inschrijving Zomerkamp Leusden
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Waar we normaal gesproken altijd twee avonden De Voorhof afhuren om onze inschrijfavonden te houden, moesten
we nu creatief zijn. Met een grote groep vrijwilligers is er altijd wel een bij met het juiste talent en daar maakten we
dan ook dankbaar gebruik van. Willem Paul de Mooij had
een live-uitzending op Facebook georganiseerd. Wat een
leuke avond en wat een digitale opkomst! Binnen een
uur zaten we meer dan vol. Op dit moment hebben we
met medewerking van YMCA 250 kinderen de toezegging
kunnen doen dat ze mee mogen, maar staan er nog zo’n
30 jongens en meisjes op de wachtlijst. We werken aan
een oplossing en hopen dat die er komt. Wat een zegen
voor ons kampwerk. Dank voor het vertrouwen.
Kernteam kamp Leusden

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 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 hoeveel 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.

Kerkdiensten
Vrijdag 5 maart - Heilig Avondmaal

De Vlietstede
19.00 uur
ds. P. Rozeboom - Weeksluiting

Zondag 7 maart
S
O

B

Grote Kerk
09.30 uur
ds. P.J. van der Ende - Zendingsdienst
17.00 uur
ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer
De Voorhof
09.30 uur
ds. A. Haasnoot en Ineke Siezenga Heilige Doop
Immanuëlkerk
10.00 uur
ds. J. Staat, Andijk
17.00 uur
ds. M. Zandbergen, Aalsmeer en
Jaap Varkevisser m.m.v. Gerben van Delft

Woensdag 10 maart - Biddag en Vesper

Grote Kerk
10.00 uur
ds. A. Haasnoot
19.30 uur
pastor R. de Graaf-de Boer - Vesper
Immanuëlkerk
19.30 uur
ds. A.B. Vroomans

Vrijdag 12 maart

De Vlietstede
19.00 uur
pastor R. de Graaf-de Boer Weeksluiting

Zondag 14 maart - Heilig Avondmaal
S
O
B

Kijk voor meer informatie op :
https://www.protestantsrijnsburg.nl/welkom-in-dekerk-wel-even-online-reserveren/

Grote Kerk
09.30 uur
ds. A. Haasnoot
17.00 uur
ds. A.B. Vroomans
De Voorhof
09.30 uur
ds. P. Rozeboom en Philip Smaling
Immanuëlkerk
10.00 uur
ds. P.J. van der Ende
17.00 uur
ds. A. Haasnoot en Peter Ravensbergenm.m.v. Marc van Starkenburg

Woensdag 17 maart
Grote Kerk
19.30 uur

ds. P.J. van der Ende - Vesper

Vrijdag 19 maart

De Vlietstede
19.00 uur
ds. E. Buitendijk - Weeksluiting

Zondag 21 maart
S
O

Grote Kerk
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans
17.00 uur
ds. A. Haasnoot
De Voorhof
09.30 uur
prop. J. IJzerman, HardinxveldGiessendam en Joska van Zuijlen Dienst met Friends XL
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Kerkdiensten

B

Woensdag 24 maart
Grote Kerk
19.30 uur

ds. A. Haasnoot - Vesper

Vrijdag 26 maart

De Vlietstede
19.00 uur
ds. P. Niemeijer - Weeksluiting

Zondag 28 maart
S
O
B

Zaterdag 3 april - Stille zaterdag

Immanuëlkerk
08.45 uur
ds. P. Rozeboom
10.30 uur
ds. P. Rozeboom - Online Kinderdienst
m.m.v. Theater De Regenboog
17.00 uur
ds. A.B. Vroomans en Karin Nijgh m.m.v. Erik de Mooij en Band

Grote Kerk
09.30 uur
ds. P.J. van der Ende
17.00 uur
ds. H. Mast, Ter Heijde
De Voorhof
09.30 uur
ds. A.B. Vroomans en Karine Kromhout
Immanuëlkerk
10.00 uur
ds. C.G. Kant, Nijkerk
17.00 uur
ds. P.J. van der Ende en Rianne Breedijk m.m.v. De Rijnsburgse Praiseband

Maandag 29 maart
Grote Kerk
19.30 uur

ds. N. de Reus - Vesper

Grote Kerk
22.00 uur

ds. P.J. van der Ende

Zondag 4 april - Eerste Paasdag
S

Grote Kerk
09.30 uur
ds. P. Rozeboom
17.00 uur
ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk
10.00 uur
ds. A. Haasnoot - Heilige Doop

Maandag 5 april - Tweede Paasdag
Grote Kerk
09.30 uur

ds. P. Rozeboom - Zangdienst

Vrijdag 9 april

De Vlietstede
19.00 uur
ds. L.A. den Butter - 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

S Studiedienst
O Ontmoetingsdienst
B Boeketdienst

Dinsdag 30 maart
Grote Kerk
19.30 uur

pastor R. de Graaf-de Boer - Vesper

Woensdag 31 maart
Grote Kerk
19.30 uur

ds. A.B. Vroomans - Evangelielezing

Donderdag 1 april - Witte donderdag
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Grote Kerk
19.30 uur
ds. A.B. Vroomans - Vesper
Immanuëlkerk
19.30 uur
ds. P.J. van der Ende - Heilig Avondmaal

Vrijdag 2 april - Goede vrijdag

De Vlietstede
19.00 uur
ds. I. de Graaf - Heilig Avondmaal
Grote Kerk
10.00 uur
ds. P. Rozeboom - Heilig Avondmaal
19.30 uur
ds. A. Haasnoot - Heilig Avondmaal
Immanuëlkerk
19.30 uur
ds. A.B. Vroomans

Doopzondagen
Doopouders kunnen contact opnemen met het kerkelijk bureau of de predikant die in de dienst voorgaat.
De volgende doopdiensten zijn op:
Zondag 7 maart in De Voorhof
Voorganger: ds. A. Haasnoot
Zondag 4 april in de Immanuëlkerk
Voorganger: ds. Haasnoot
Zondag 18 april in de Grote Kerk
Voorganger: ds. P.J. van der Ende
Zondag 9 mei in De Voorhof
Voorganger: ds. A.B. Vroomans

Colofon
Thema’s Studiediensten
Zondag 7 maart
Romeinen 11
Zondag 14 maart
Geen studiedienst in verband met de viering van
het Heilig Avondmaal.
Slapen dat doen we allemaal. De een slaapt graag, de ander heeft moeite met in slaap vallen. Slapen, lichamelijk
en geestelijk en dromen zullen de komende studiediensten centraal staan.
Zondag 21 maart
Slapen: ‘Lichamelijk’
Zondag 28 maart
Slapen: ‘Dromen’
Zondag 4 april
Pasen

Licht is een uitgave voor alle leden van de
Protestante Gemeente Rijnsburg.
Redactie:
Marja Verhave (hoofdredacteur), Gerard Verheij, Barbara van der Meij-Wiesmeijer, Willem Nagtegaal en
Monique Borsboom.
Redactie Licht, Kanaalstraat 11, 2231 KA Rijnsburg,
E-mail: redactielicht@live.nl
Vormgeving: Michel Noort.
Fotografie: Ivo Joost van der Meij.
Redactionele medewerking aan dit nummer: ds. Nico
de Reus, Annemiek van Tol, Theo van Zuijlen, ds. Piet
Rozeboom, ds. Pieter van der Ende, ds. Arnold Vroomans, ds. Arenda Haasnoot, Peter van Rossum, Rixt de
Graaf-de Boer, Henk Westra en Floris van Tilburg.
Druk en verspreiding
Licht wordt tien keer per jaar gedrukt en verspreid.
Voor klachten over de bezorging kunt u contact opnemen met de redactie van Licht of met het Kerkelijk
Bureau. Tel. 071-2035013

Heeft u / heb jij onderwerpen voor een prekenreeks?
Mail deze dan naar: wendyvanegmond@live.nl.

Betaling
Jaarlijks krijgt u in het najaar een brief met het verzoek
om een vrijwillige bijdrage voor Licht, Contact en de
website. U kunt uw bijdrage, t.n.v. de Taakgroep Communicatie, op het onderstaande rekeningnummer
overmaken.

Thema’s Boeketdiensten

IBAN Rekeningnummers
Protestantse Gemeente Rijnsburg:
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

Zondag 7 maart
Thema:
Verzoening: ‘Jezelf op het spel zetten’
KIDS MISSION
Zondag 14 maart
Thema:
Verzoening: ‘Nederigheid en zelfkritiek’
Zondag 21 maart
Thema:
Verzoening: ‘Radicale openheid naar de ander’
Zondag 28 maart
Thema:
Verzoening: ‘Hand in hand met gerechtigheid’

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te wijzigen of te weigeren.
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Jezus

U won van de dood,
droeg onze pijn.
Nu mogen wij
dichtbij u zijn.
Jezus de hoop,
levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof.
Opwekking 618
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